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Resumo 

A utilização crescente de materiais compósitos de polímeros reforçados com fibras (FRP) 

em Engenharia Civil explica-se pelas inúmeras vantagens que estes materiais apresentam em 

relação aos materiais tradicionais, nomeadamente o aço. Os FRPs, mais concretamente os varões 

reforçados com fibras de vidro (GFRP), são uma boa opção em peças de betão armado, aliando a 

vantagem de não apresentar corrosão ao seu peso próprio reduzido e elevada resistência. Contudo, 

tratando-se de um material recente, é relativamente escasso o conhecimento do comportamento 

estrutural de elementos de betão armado com varões de GFRP. 

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

comportamento estrutural de lajes armadas com varões de GFRP quando sujeitas a carregamentos 

concentrados de elevada magnitude, característicos do dimensionamento de obras de arte. O 

dimensionamento das lajes teve por base um modelo numérico para avaliar os esforços de 

dimensionamento e simular as várias etapas do estudo experimental. 

O estudo experimental consistiu em dois ensaios de flexão das lajes fabricadas à escala real 

com armadura interior e cantoneiras no seu contorno, ambas de GFRP. Em cada ensaio 

experimental foi avaliada a resposta mecânica em função do nível de carregamento aplicado, 

nomeadamente em termos de curvas de carga-deslocamento, rigidez, curvas tensão-extensão, 

padrões de fendilhação e modos de rotura e, por fim, comparando-se as previsões numéricas com 

os resultados experimentais obtidos. 

Os resultados apresentados nesta dissertação mostram que é possível dimensionar uma 

laje em betão armado utilizando varões de GFRP, em substituição dos tradicionais varões de aço 

nervurado, tendo em atenção o excelente comportamento obtido em serviço e até à rotura, com 

resistências últimas nos ensaios cerca de duas vezes superiores aos valores requeridos por um 

dimensionamento regulamentar. 

 

 

Palavras-chave: betão armado, polímeros reforçados com fibras de vidro (GFRP), 

comportamento estrutural, estudo experimental. 
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Abstract 

The increase use of fibre reinforced polymer (FRP) composite materials in Civil Engineer 

applications is explained by the advantages that these materials present in relation to traditional 

materials, namely steel. FRPs materials, namely the glass fibre reinforced bars (GFRP), are a good 

option in concrete elements, combining the advantage of no corrosion with its low self weight and 

extremely high strength. However, as a recent material, it is relatively scarce the experience of using 

GFRP bars in structural concrete elements. 

This dissertation presents a numerical and experimental study of the structural behaviour of 

reinforced slabs with GFRP bars, loaded with high concentrated loads, typically adopted for 

designing bridge decks. The slab design was based on a numerical model to evaluate the design 

internal forces and simulate the steps of the experimental study. 

Two laboratory tests were performed, by loading true scale slab prototypes using GFRP bars 

and angles along the perimeter. In each experimental test, the prototypes mechanical behaviour was 

recorded during the loading sequence, namely the load-deflection curves, tension-extension curves, 

concrete crack patterns, and ultimate resistance and failure modes. These results are discussed and 

compared with the numerical predictions. 

Based on the two preformed tests and numerical investigations it is possible confirm that 

reinforced concrete slabs can be designed using GFRP bars, in view of the excellent in service 

behaviour attained and failure loads reported, about two times higher than the required standard 

design loads. 

 

 

Key-words: Reinforced concrete, glass fibre reinforced polymers (GFRP), structural 

behaviour, experimental tests. 
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E Módulo de elasticidade 

E’ Módulo de armazenamento 

E’’ Módulo de perda 

Ecm Módulo de elasticidade secante do betão 

Ef Módulo de elasticidade dos varões de GFRP 

Nc Força de compressão 

Nf Força de tração 

fc Tensão de rotura à compressão do betão 

fci Tensão de rotura à compressão do provete de betão i 

fck Valor característico da tensão de rotura do betão à compressão 

fcm Valor médio da tensão de rotura do betão à compressão 

fcm,cilindros Valor médio da tensão de rotura do betão à compressão em cilindros 

fctm Valor médio da tensão de rotura à tracção do betão 

ff Tensão de rotura à tracção das fibras 

ffr Tensão dos varões na zona da emenda 

Fh Força horizontal 

FT Força de tracção 

fti Tensão de rotura à tracção do provete de betão i 
h Altura 

ld Comprimento de emenda mínimo 

MEd Momento fletor actuante de dimensionamento 

Mrd Momento flector resistente 

Pcr Carga que provoca a fendilhação 

Pr,corte Carga de rotura por corte 

Pr,flexão Carga de rotura por flexão 

PEd Valor de cálculo da carga actuante 

Pult_ensaio Carga última do ensaio 

Rd Valor resistente de dimensionamento 

Sn       Desvio padrão da amostra 
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t       Tempo 

vmin Parâmetro do cálculo do esforço transverso resistente 

Vrd Esforço transverso resistente 

Vrm,c Parâmetro do cálculo do esforço transverso resistente 

Vrm,min Parâmetro do cálculo do esforço transverso resistente 

xd Valor de cálculo 

x Distância da linha neutra em relação ao topo da secção 

z Distância entre as resultantes das forças de tracção e compressão 

 

 

Símbolos gregos Definição 

αL Coeficiente de dilatação térmica longitudinal 

αT Coeficiente de dilatação térmica transversal 

δ Deformação 

δmáx Deformação máxima 

ε Extensão 

εcu Extensão última do betão à compressão 

εf Extensão nos varões de GFRP 

εu Extensão última 

η Fator que considera possíveis erros de projeto 

ηfi Fator de redução para o cálculo do carregamento de incêndio 

ρ Massa volúmica 

ρl Percentagem geométrica de armadura longitudinal 

ρfb Percentagem de armadura de GFRP 

σ Tensão 

σf Tensão nas armaduras de GFRP 

trm Tensão de corte média 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e motivação 

Nos últimos anos tem-se verificado um aumento significativo no custo da manutenção e 

reparação de estruturas construídas em betão armado com varões de aço. As intervenções nestas 

estruturas são motivadas por problemas relacionados com os seguintes aspetos: i) erros ou 

deficiências nas várias fases da vida útil da estrutura (projeto, execução, exploração ou 

manutenção); ii) ações agressivas (físicas, químicas ou biológicas) e iii) mudanças na utilização da 

estrutura em relação ao que foi considerado em projeto. A estes aspetos estão associadas diversas 

patologias nas estruturas que podem colocar em causa o correto funcionamento e a sua segurança 

[1], sendo que a corrosão das armaduras internas é uma das mais frequentes. Neste contexto, tem 

sido proposta a utilização no âmbito da Engenharia Civil dos materiais compósitos de polímero 

reforçado com fibras (FRP, da designação em Inglês, “Fiber Reinforced Polymer”) provenientes das 

indústrias aeroespacial e naval, como alternativa aos materiais tradicionais. 

Os FRPs apresentam uma elevada versatilidade pois podem ser compostos por diversos 

tipos de reforços fibrosos e matrizes poliméricas, o que se traduz numa vasta gama de FRPs no 

mercado. No que diz respeito ao tipo de reforços fibrosos, destacam-se as fibras de carbono, vidro 

e aramida, originando CFRP (da designação em Inglês, “Carbon Fibre Reinforced Polymer”), GFRP 

(da designação em Inglês, “Glass Fibre Reinforced Polymer”), AFRP, (da designação em Inglês, 

“Aramid Fibre Reinforced Polymer), respetivamente. A principal função das fibras consiste na 

garantia de desempenho mecânico do material (resistência e rigidez). No que concerne às matrizes 

poliméricas, são constituídas maioritariamente por resina, podendo ser adicionados materiais de 

enchimento (“filler”) e outros aditivos. As suas principais funções são garantir a transmissão de 

forças entre as fibras e fornecer proteção mecânica e química [2]. Relativamente às resinas, estas 

podem ser divididas em dois grandes tipos: termoendurecidas e termoplásticas. As 

termoendurecidas incluem o poliéster, viniléster e epóxi; como exemplos das termoplásticas surgem 

as resinas de polietileno e de polipropileno [3]. 

Comparativamente ao material aço utilizado correntemente nas estruturas, os materiais FRP 

têm um peso próprio bastante inferior, menor condutibilidade térmica, maior resistência e uma maior 

durabilidade quando sujeitos a ambientes agressivos. Estas propriedades têm-se revelado 

determinantes na sua inserção no mercado da construção civil, embora, só nos anos 50/60 do 

século passado se verificaram as primeiras aplicações de materiais FRP nessa indústria. Contudo, 

até ao fim do século vinte as suas utilizações eram pontuais devido, entre outros fatores, ao reduzido 

conhecimento sobre o comportamento destes materiais, à inexistência de regulamentação e ao seu 

elevado custo. Com o desenvolvimento dos processos de fabrico (nos anos 80/90), nomeadamente 

o processo de pultrusão, foi possível um decréscimo significativo do custo dos FRPs. Para esta 

evolução contribui também a necessidade crescente de reabilitação e reforço de estruturas 
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existentes. A conjugação destes fatores tem impulsionado de forma significativa o número de 

aplicações de FRPs no setor da construção nos últimos vinte anos [2, 3].  

No início da sua aplicação, os FRPs foram utilizados sobretudo em elementos não 

estruturais. Mais recentemente, com a redução do seu custo e avanço da investigação nesta área, 

têm-se procurado desenvolver regras de dimensionamento e criar a confiança necessária para uma 

utilização mais generalizada no setor da construção. Deste modo, nos últimos vinte anos tem vindo 

a crescer a utilização de elementos de FRPs em elementos estruturais de edifícios e em diversas 

obras de arte. Na Figura 1 apresenta-se a ponte pedonal de Lérida como um exemplo da aplicação 

de FRPs [3, 6]. 

 

 

Figura 1 : Ponte de Lérida : a) Vista geral e b) vista lateral (retirado de [2]) 

 

Direcionando para o tema da presente dissertação, as infraestruturas de transportes em 

geral, e de um modo particular as pontes, importa destacar a sua importância para a sociedade e 

para o funcionamento da economia do país [7]. Os problemas de durabilidade destes tipos de 

estruturas em conjunto com o crescente ritmo de construção constituem um contexto que favorece 

a introdução de novos materiais, em particular os FRPs. 

Tal como mencionado acima, um dos desafios da Engenharia Civil atual relaciona-se com 

os problemas da corrosão das armaduras em aço quando estas são sujeitas a ambientes agressivos 

[8]. Para fazer face a estes problemas podem ser adotadas várias soluções, entre as quais se 

destacam o tratamento superficial dos varões de aço, a utilização de varões de aço inox e o recurso 

a materiais não metálicos [8]. Nestes casos, os FRPs e, em particular, os reforçados com fibras de 

vidro (GFRP), são uma alternativa aos varões de aço com elevado potencial, sobretudo em 

estruturas sujeitas a agentes corrosivos. De facto, os materiais GFRP, como referido anteriormente, 

são muito leves, apresentam transparência eletromagnética e não evidenciam corrosão, para além 

de apresentarem uma elevada resistência à tração (até 2 vezes a do aço A500) [2]. Porém, o seu 

módulo de elasticidade é bastante inferior ao do aço (cerca de 3 a 4 vezes menor) e o seu 

comportamento é elástico linear até à rotura (i.e. evidenciam uma ductilidade quase nula). Estas 

desvantagens, associadas à atual inexistência de uma regulamentação europeia específica, justifica 

o ainda reduzido número de aplicações de materiais GFRP em estruturas de Engenharia Civil na 

Europa. 
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1.2 Objetivos e metodologia 

A motivação deste trabalho surge da crescente necessidade de reabilitação/substituição de 

lajes de betão armado com problemas de corrosão, em particular, em galerias de acesso a 

instalações técnicas de cabos elétricos, onde os fenómenos de degradação são acelerados pela 

presença de campos eletromagnéticos. Este trabalho tem como principal objetivo desenvolver uma 

solução inovadora para este tipo de lajes de betão com recurso a materiais GFRP (varões para 

reforço interno do betão perfis de contorno), em alternativa aos varões e perfis de aço, e avaliar o 

seu comportamento em serviço e a sua resistência última. Para tal, realizou-se: (i) um estudo 

experimental, composto por ensaios à escala real em lajes de betão armadas com materiais GFRP; 

e (ii) um estudo numérico, com base em modelos de elementos finitos de laje desenvolvidos 

utilizando o software comercial SAP2000®. 

1.3 Organização da dissertação 

Este trabalho está organizado em 5 capítulos. 

• No presente capítulo é apresentado o enquadramento do estudo bem como 

identificados os objetivos e a metodologia para os atingir. 

• No capítulo 2 realiza-se uma apresentação do Estado da Arte no domínio dos 

materiais compósitos, incluindo as suas características, propriedades e diversos 

campos de aplicação. 

• No capítulo 3 é apresentado o dimensionamento das armaduras das lajes 

necessária para cumprir os critérios regulamentares; são igualmente descritos (i) o 

“Setup” de ensaio, (ii) os materiais utilizados, (iii) o processo de fabrico das lajes, 

(iv) a instrumentação e (v) o procedimento de ensaio. 

• No capítulo 4 são apresentados e discutidos os resultados obtidos na campanha 

experimental. Neste capítulo apresenta-se a resposta da estrutura quando sujeita a 

um carregamento até à rotura. Para a explicação dos resultados são apresentados 

gráficos carga-deslocamento, tensão-extensão, entre outros. Com a recolha e 

tratamento dos resultados antes e durante os ensaios de carga apresentam-se 

conclusões sobre a resposta mecânica das lajes ensaiadas. 

• Por último, no capítulo 5, são apresentadas as considerações finais, apresentando-

se as principais conclusões e possíveis desafios para futuros trabalhos de 

investigação. 
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2 Estado da Arte 

2.1 Considerações gerais 

O presente capítulo começa por descrever, de forma sucinta, as características e 

propriedades gerais dos materiais compósitos de FRP – fibre reinforced polymer (secção 2.2). A 

secção 2.3 centra-se nos varões de FRP para reforço interno de estruturas de betão, sobre a sua 

constituição, processo de fabrico, propriedades físicas, mecânicas e de aderência ao betão e 

termina com alguns exemplos de aplicação em Engenharia Civil. Posteriormente, na secção 2.4. 

são abordados os conceitos de dimensionamento de elementos de betão armado com varões de 

FRP, recorrendo a várias “recomendações técnicas” internacionais de referência para descrever as 

principais verificações de segurança em Estado Limite de Serviço (ELS) (i.e. deformação, abertura 

de fendas e tensão admissíveis) e em Estado Limite Último (ELU). 

2.2 Características mecânicas dos FRP 

Os materiais compósitos definem-se por serem constituídos por dois ou mais elementos com 

características/propriedades diferentes, tendo como objetivo obter um produto final que confira 

melhores características/propriedades que os seus constituintes de forma isolada. No caso dos 

FRPs, os seus constituintes são (i) as fibras de reforço que lhe conferem propriedades mecânicas 

de resistência e rigidez, e (ii) a matriz polimérica que é responsável, essencialmente, por distribuir 

os esforços pelas fibras e conferir resistência nas direções perpendiculares à direção das fibras De 

modo a reduzir o custo e facilitar o processo de fabrico, são por vezes utilizados materiais de 

enchimento. Por outro lado, quando se pretende melhorar as propriedades físicas e/ou mecânicas 

podem ser adicionados aditivos à matriz polimérica [4]. 

Os produtos FRPs mais utilizados em Engenharia Civil são fabricados por um dos seguintes 

processos: (i) pultrusão ou (ii) laminagem manual (“wet layup”) [4]. O processo de pultrusão (que 

será descrito em maior detalhe na secção 2.3.1.) foi desenvolvido nos anos 50 e consiste no fabrico 

dos materiais FRP num ambiente controlado (em fábrica), sendo posteriormente enviados na sua 

forma final para o local de aplicação (“pré-fabricados”). Na laminagem manual, como o próprio nome 

indica, os FRP são produzidos manualmente através da sobreposição de camadas de fibra seca 

que são embebidas in situ por resina [5]. 

As propriedades dos FRPs dependem, além do processo de fabrico, dos seguintes fatores: 

o volume de fibras, o tipo e orientações das mesmas e o tipo de resina. É importante salientar que 

as propriedades estão também relacionadas com a duração de cargas aplicadas, temperatura e 

humidade a que ficam sujeitos [9]. 

Na Figura 2 exemplificam-se as relações constitutivas típicas em tração das fibras e matriz 

isoladamente e do compósito FRP – observa-se que as fibras apresentam uma resistência à tração 

muito mais elevada que a matriz polimérica; além disso, a última exibe um comportamento não 

linear, enquanto que as fibras apresentam uma relação constitutiva linear até à rotura (i.e. 

evidenciam um comportamento frágil). Por outro lado, a matriz apresenta uma maior extensão 
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quando comparada com as fibras. No que respeita ao compósito FRP, é possível observar que 

apresenta uma resistência intermédia à dos seus constituintes e um comportamento elástico linear 

até á rotura (i.e. um comportamento que se pode classificar como muito pouco dúctil). 

 

Figura 2 : Curvas de tensão-extensão das fibras, matriz e compósito FRP (adaptado de [10]) 

2.2.1 Materiais constituintes 

2.2.1.1 Fibras 

O tipo de fibras utilizado determina a designação do material FRP (fibre reinforced polymer); 

as mais comuns na indústria da construção são as de vidro (glass-FRP: GFRP), carbono 

(carbon-FRP: CFRP) ou aramida (aramid-FRP: AFRP). As fibras são o principal componente de um 

compósito FRP pois são responsáveis pela resistência e rigidez do compósito na direção em que 

estão orientadas. Em geral, as fibras podem constituir entre 20 a 70% do volume do compósito [5]. 

Na Figura 3 estão presentes os diferentes tipos de fibra mais aplicados no setor da 

construção [5,11]. Esta figura mostra também exemplos de possíveis formas de reforço com fibras, 

sendo a forma e a disposição destas no compósito os principais aspetos que determinam o 

desempenho do FRP. Assim sendo, as fibras podem ser caracterizadas como curtas ou contínuas 

e estarem dispostas numa direção (reforço unidirecional), em duas direções (reforço bidirecional), 

em várias direções (reforço multidirecional), ou ainda com orientação aleatória (Figura 4). 

 

Figura 3 : Diferentes aplicações dos tipos de fibra (adaptado de [12])  
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Figura 4 : Exemplos de disposição das fibras: a)  fibras contínuas com orientação aleatória; b) fibras 
continuas dispostas em duas direções perpendiculares [0º/90º] entrelaçadas; c) fibras contínuas dispostas 
em duas direções perpendiculares [0º/90ª] aleatoriamente; d) fibras continuas dispostas em várias direções 

[0º/±45º/90º] aleatoriamente; (adaptado de[4]) 

As fibras mais utilizadas na construção civil são as de vidro, por apresentarem uma 

resistência elevada a um custo relativamente reduzido [4]. Contudo, este tipo de fibras apresentam 

algumas desvantagens em relação às de carbono e aramida, em particular o seu módulo de 

elasticidade reduzido, problemas no que respeita à rotura por fluência e uma reduzida resistência 

quando expostas a ambientes alcalinos e húmidos[11]. Consoante a sua composição química, as 

fibras de vidro podem ser classificadas como do tipo E, AR, C ou S. As do tipo E (do inglês, eletrical 

glass) caracterizam-se por terem boas propriedades de isolamento elétrico, um bom desempenho 

mecânico e químico e o preço é relativamente competitivo (correspondem a cerca de 80% dos 

GFRP comercializados). As do tipo AR (do inglês, alkali resisteant) possuem uma elevada 

resistência quando expostas a ambientes alcalinos em comparação com os outros tipos de fibra de 

vidro. As fibras do tipo C (do inglês, corrosion resistant glass) são caracterizadas por apresentarem 

bons desempenhos no que respeita à resistência a corrosão, contudo são pouco utilizadas na 

construção civil. Por último, as do tipo S (do inglês, structural ou hight-strength glass), possuem uma 

elevada resistência, porém o seu custo é elevado. Atualmente o campo de aplicação da fibras de 

vidro tipo S é, essencialmente, em indústrias de elevado desempenho (e.i. aeroespacial) [4, 5, 11]. 

Na Tabela 1 apresentam-se os valores de referência das principais propriedades mecânicas 

dos tipos de fibra de vidro mencionados acima, sendo de salientar as boas propriedades isolantes 

(térmicas e elétricas). 

Tabela 1 : Propriedades mecânicas das fibras de vidro (adaptado de [5]) 

Tipo de fibra 

Propriedades 

E AR C S 

Densidade (ϼ) [g/cm3] 2,57 2,46 2,46 2,47 

Módulo de elasticidade (E) [GPa] 72,5 73 74 88 

Resistência à tração (ff) [MPa] 3400 2760 2350 4600 

Extensão última (Ɛu) [%] 2,5 2,5 2,5 3,0 

As fibras de carbono são geralmente utilizadas em técnicas de reforço de estruturas de betão 

armado sob a forma de laminados pultrudidos ou mantas de reforço curadas in-situ. Este tipo de 

fibras caracteriza-se por uma elevada resistência à tração, módulo de elasticidade elevado, baixo 

peso próprio, bom desempenho à fluência e fadiga. No que respeita à durabilidade, apresentam um 
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bom desempenho mesmo quando expostas a ambientes com temperatura e humidade elevadas. O 

principal inconveniente está relacionado com o seu custo elevado [5]. 

As fibras de aramida são as menos utilizadas em aplicações de Engenharia Civil devido ao 

seu custo muito elevado quando comparadas com os outros tipos de fibra. Além disso, exibem os 

seguintes inconvenientes: dificuldade no processo de fabrico, elevada absorção de água e 

durabilidade mais reduzida. Por outro lado, são mais resistentes e rígidas que as fibras de vidro (e.g. 

módulo de elasticidade ate 50% superior) [5]. Este tipo de fibras tem sido utilizadas sobretudo em 

aplicações que exijam grandes absorções de energia, como por exemplo na indústria automóvel e 

o armamento militar de proteção (capacetes e coletes à prova de bala) [8, 4]. 

Na Tabela 2 apresentam-se as principais características mecânicas dos três tipos de fibras 

mencionadas acima. 

Tabela 2 : Características das fibras de reforço usuais na Engenharia Civil (adaptado de [4]) 

Tipo de fibra 

Propriedades 

Vidro-E Carbono Aramida 

Densidade (ϼ) [g/cm3] 2,6 1,7 a 1,9 1,4 

Módulo de elasticidade (E) [GPa] 73 a 88 300 a 400 70 a 190 

Resistência à tração (ff) [MPa] 2350 a 4600 2600 a 3600 2800 a 4100 

Extensão última (Ɛu) [%] 2,5 a 6,0 0,6 a 1,5 2,0 a 4,0 

Estrutura das fibras Isotrópica Anisotrópica Anisotrópica 

 

Na Figura 5 apresenta-se um gráfico comparativo da relação de tensão-extensão (em 

tracção) das fibras mencionadas anteriormente (carbono, vidro e aramida) bem como do aço 

convencional e de pré-esforço. Pode concluir-se que, de um modo geral, as fibras utilizadas nos 

FRPs apresentam uma tensão de rotura superior aos aços. Por outro lado, as fibras apresentam 

uma rotura frágil para extensões relativamente inferiores às dos aços (aços apresentam um 

comportamento dúctil). Por fim, é importante salientar o menor módulo de elasticiade das fibras de 

vidro e o maior módulo das de carbono quando comparadas com os aços [8, 13]. 

 

 

Figura 5 : Relação tensão-extensão dos tipos de fibra mais utilizados na Engenharia Civil, aço 
convencional e aço de pré-esforço (retirado de [8]) 
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2.2.1.2 Matriz polimérica 

Em qualquer material FRP a matriz polimérica (vulgarmente conhecida apenas por resina) 

possui propriedades mecânicas significativamente inferiores às das fibras. As principais funções da 

matriz são: i) garantir a posição e orientação pretendida para as fibras, ii) garantir a transferência de 

cargas entre fibras, iii) evitar encurvaduras das fibras quando sujeitas a forças de compressão e 

iv) proteger as fibras de agentes de degradação ambiental (abrasão, ataques químicos, etc.). [10, 

13]. 

As resinas mais utilizadas para a produção de FRPs são as sintéticas e podem ser divididas 

em dois grupos: i) as termoendurecíveis e ii) as termoplásticas. As primeiras (que englobam as 

resinas: epóxi, poliéster insaturado, viniléster e fenólicas) possuem ligações moleculares do tipo 

covalentes tridimensionais (ligações fortes); estas ligações são estabelecidas durante o processo 

de cura, pelo que após estabelecidas são infusíveis, ou seja, o seu comportamento é irreversível. 

Este tipo de resina apresenta como principais vantagens a baixa viscosidade inicial o que permite 

uma boa trabalhabilidade durante a aplicação, uma boa capacidade de impregnação e a uma boa 

capacidade adesiva. Como inconvenientes destacam-se o tempo de armazenamento limitado, a 

baixa resistência ao impacto e a não reciclabilidade [5,4,11]. 

As resinas termoplásticas (e.g. polietileno, polipropileno, poliestireno, policarbonato e 

poliamidas) possuem ligações do tipo van der Walls ou pontes de hidrogénio (ligações fracas). Uma 

vez que tem ligações moleculares mais fracas, podem ser reprocessadas e moldadas novamente, 

isto é, são recicláveis. Par além destas vantagens, são de fácil armazenamento uma vez que não 

necessitam de cuidados especiais (e.g., refrigeração). No entanto, apresentam uma viscosidade 

mais elevada do que as resinas termoendurecíveis, o que dificulta a correcta impregnação das fibras 

e o processo de fabrico em geral [5, 4]. 

Comparando estes dois tipos de matrizes, no que respeita aos custos e percentagem de 

aplicação, verifica-se que as mais económicas e, consequentemente as mais aplicadas no setor da 

construção civil, são as resinas termoendurecíveis (e.g. epóxi, poliéster insaturado, viniléster e 

fenólicas) [4]. Na Tabela 3 apresentam-se as principais características das resinas 

termoendurecíveis mais utilizadas no fabrico de FRPs para engenharia civil. 
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Tabela 3 : Propriedades das resinas termoendurecíveis (adaptado de [4]) 

            Tipo de resina 

Propriedades 

         Poliéster Viniléster Epóxi Fenólicas 

Resistência à tração [MPa] 20 a 70 60 a 80 68 a 82 30 a 50 

Módulo de elasticidade 

[GPa] 

2,0 a 3,0 2,0 a 4,0 3,5 3,6 

Extensão de rotura [%] 1,0 a 5,0 1,0 a 8,0 3,0 a 4,0 1,8 a 2,5 

Massa volúmica [g/cm3] 1,2 a 1,3 1,2 a 1,3 1,12 a 1,16 1,0 a 1,25 

Temperatura de transição 

vítrea [ºC] 

70 a 120 100 a 270 102 a 150 260 

2.3 Varões de FRP para betão armado 

2.3.1 Processo de fabrico 

O processo de fabrico mais utilizado para produzir varões retos de FRP para reforço interno 

de estruturas de betão é o processo de pultrusão. Este processo foi desenvolvido nos anos 50 e 

permite a produção de várias secções comerciais correntes, tais como a secção H, I e U e também 

secções fechadas (tubulares) [4,5]. A pultrusão veio lançar os FRP no mercado de uma forma mais 

competitiva, pois permitiu reduziu substancialmente o custo de produção [4]. 

Na Figura 6 pode-se observar as etapas principais do processo de pultrusão que se pode 

dividir em duas fases principais: (i) numa primeira fase as fibras são embebidas pela resina (líquida), 

que em geral é colocada num banho aberto; estas são conduzidas para um sistema de guiamento 

e controlo onde é retirado o excesso de resina e onde se dá uma primeira aproximação da secção 

que se pretende; (ii) na segunda fase as fibras impregnadas passam para uma fieira aquecida com 

a forma do perfil que se pretende produzir; é na fieira que ocorre a maior parte do processo de cura 

do compósito FRP [14]. Por fim, já com o perfil moldado, este é puxado e cortado nas dimensões 

pretendidas. Importa salientar que a principal vantagem deste processo é a sua elevada relação 

produtividade-custo- eficiência [4,5,11,14]. 

Contudo é possível produzir varões dobrados, quer para ser empregues em armadura de 

esforço transverso como para armadura longitudinal, permitindo desta forma melhorar a amarração. 

Relativamente ao processo de dobragem dos varões, este tem de se executar antes da cura 

completa do material. Como referido na secção anterior, as resinas termoendurecíveis (mais 

utilizadas na produção de varões) não são recicláveis nem reprocessáveis, ou seja, após curar não 

é possível dobrar os varões recorrendo a processos térmicos ou mecânicos. Assim, para a execução 

de dobras existem dois processos possíveis: (i) durante o processo de pultrusão, são executas as 

dobras logo após a saída na fieira (com a resina ainda em estado semí-rigido); (ii) injecção de resina 

em moldes com a geometria pretendida e onde são previamente posicionadas fibras secas [4, 5]. 
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Figura 6 : Etapas do processo de pultrusão (adaptado de [14]) 

2.3.2 Geometria e superfície dos varões 

No mercado existem diversas tipologias de varões FRP disponíveis: i) varões retos, ii) com 

cabeça de ancoragem ou iii) varões dobrados para serem utilizados, por exemplo, como armadura 

de esforço transverso (Figura 7) [4]. 

 

 

Figura 7 : Diferentes geometrias dos varões de FRP: i) varão retilíneo, ii) varão com cabeça de 
ancoragem, iii) varão de reforço ao esforço transverso (adaptado de [4] ) 

 

No caso específico dos varões de GFRP, existem diversas opções no mercado. No que diz 

espeito aos diâmetros disponíveis, estes podem variar entre 6 mm e 32mm. Quanto ao acabamento 

exterior os varões existem diversos acabamentos e rugosidades disponíveis no mercado: 

i) superfície lisa, ii) superfície nervurada, iii) superfície revestida com areia, iv) enrolamento 

helicoidal de fibras conjugado com revestimento de areia, tal como se pode observar na Figura 8. 

Refira-se que o tipo de acabamento superficial tem influência na aderência mecânica ao betão 

[15,16]. 

 

 

Figura 8 : Diferentes acabamentos exteriores dos varões FRP: ii) nervurado, iii) revestido a areia, 
iv) enrolamento de fibras e revestimento a areia (adaptado de [16]). 

i) ii) iii) 

ii) 

iii) 

iv) 
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2.3.3 Propriedades físicas e mecânicas 

Tal como referido anteriormente, as propriedades físicas e mecânicas dos FRPs dependem, 

maioritariamente da quantidade e tipo de fibra, tipo de resina e do processo de fabrico utilizados [4]. 

Na Tabela 4 apresentam-se intervalos de valores típicos para os varões de FRP utilizados em 

Engenharia Civil. 

Tabela 4 : Propriedades dos varões FRP mais usuais (adaptado de [4, 9] ) 

Material 

Parâmetro 

GFRP CFRP AFRP Aço 

Densidade [g/cm3] 1,25 a 2,10 1,50 a 1,60 1,25 a 1,40 7,850 

Percentagem de fibras [%] 50 a 60 50 a 60 - - 

Coeficiente de 
dilatação térmica 
linear [x 10-6/ºC] 

Direção axial 6,0 a 10,0 -9,0 a 0,0 -6,0 a -2,0 11,0 

Direção transversal 21,0 a 23,0 74,0 a 104,0 60,0 a 80,0 

Tensão de rotura à tração [MPa] 483 a 1600 600 a 3690 1720 a 2540 450 a 700 

Módulo de elasticidade [GPa] 35 a 51 120 a 580 41 a 125 200 

Extensão de rotura axial [%] 1,2 a 3,1 0,5 a 1,7 1,9 a 4,4 5 a 20 

No que respeita ao peso volúmico, os FRP apresentam valores de cerca de um quarto a um 

sexto do valor do aço; o que resulta numa maior facilidade no transporte e manuseamento em obra 

[9]. 

O coeficiente de dilatação térmica apresenta diferentes valores na direção longitudinal e 

transversal e depende do tipo e volume de fibras e resina. Assim, o coeficiente de dilatação térmica 

longitudinal (αL) depende (sobretudo) das propriedades das fibras, enquanto o coeficiente de 

dilatação transversal (αT) depende (sobretudo) da matriz polimérica [16]. Quando se aumenta o 

volume de fibras, o coeficiente de dilatação térmica aproxima-se do valor exibido pelas fibras 

isoladamente, por outro lado, quando o volume de fibras diminui o valor do coeficiente de dilatação 

tende para o da resina [4, 9]. Note-se que no caso dos varões de CFRP e AFRP é possível que o 

coeficiente de dilatação térmica longitudinal seja negativo. 

No que se refere às propriedades mecânicas, o comportamento à tração (a curto prazo), 

como já referido, é elástico linear até à rotura. Esta propriedade depende, tal como o coeficiente de 

dilatação térmica, das propriedades e do volume relativo dos constituintes (fibras e matriz), da 

interação química e física fibra-matriz e ainda do processo de fabrico e controlo de qualidade. 

O módulo de elasticidade e a tensão de rotura variam consoante o tipo de fibras e o diâmetro 

dos varões (é de salientar que no caso varões de GFRP a tensão última é muito superior à do aço, 

como se pode observar na Figura 5). No entanto, os varões de GFRP apresentam um valor do 

módulo de elasticidade muito inferior ao do aço (em geral, cerca de 20% deste); consequentemente, 

em estruturas de betão armadas com este tipo de varões os estados limites de serviço (e.g. 

aberturas fendas e deformação) condicionam o seu dimensionamento [4,8]. Ainda relativamente aos 

varões de GFRP importa referir que estes são suscetíveis a roturas prematuras quando sujeitos a 

níveis de tensão de tração relativamente moderados durante longos períodos, motivo pelo qual as 
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tensões máximas em serviço devem ser controladas/limitadas; este aspecto será abordado na 

secção 2.4.3.3. O aumento da deformação sob estado de tensão constante (i.e. fluência) é uma 

característica dos materiais GFRP e que, naturalmente, tem de ser considerada no 

dimensionamento [5]. 

2.3.4 Aderência ao betão 

O acabamento exterior da superfície dos varões (Figura 8) é um dos principais fatores que 

influência a aderência ao betão. A aderência betão-FRP apresenta algumas particularidades quando 

comparada com a aderência betão-aço. Estas diferenças devem-se aos mecanismos de 

transmissão de forças, mecanismos de rotura e às próprias diferenças das propriedades dos 

materiais [17]. A rotura da ligação varão de FRP-betão pode ocorrer por um dos seguintes motivos: 

i) arrancamento do varão (pull-out) ou por rotura em tração do betão (splitting), tal como se verifica 

nos casos aço-betão. Na Figura 9 está presente a relação entre a tensão de aderência – 

deslizamento típica para varões de FRP apresentada por Hao et al. [18] após a realização de 90 

provetes com varões de GFRP. Como se pode observar a curva inicialmente tem um 

comportamento não linear até atingir a tensão máxima, este comportamento deve-se principalmente 

ao deslizamento relativo do varão em relação ao betão, após isto verifica-se um decréscimo da 

tensão até atingir um patamar horizontal que corresponde ao arrancamento do betão. 

 

Figura 9 : Curva tensão de aderência - deslizamento para varões de FRP (adaptado de [18]) 

No que respeita aos mecanismos de transmissão de forças entre o betão e varões de FRP, 

distinguem-se: i) aderência química ou adesão, ii) aderência mecânica, iii) aderência por atrito; Na 

Figura 10 ilustram-se as duas últimas formas de transferência de forças [19]. 

 



 

14 
 

 

Figura 10: Aderência mecânica e por atrito betão:varão (retirado de [20]). 

A adesão está relacionada com as ligações físico-químicas que se estabelecem entre os 

varões de GFRP e betão. Este mecanismo depende do tipo de ligação e compatibilidade química 

dos materiais (varão e betão) e só contribui para a aderência para deslocamentos relativos betão-

varão muito reduzidos. Dos vários mecanismos de aderência, a adesão química é a que menos 

contribui para a resistência da ligação betão-varão [17, 20, 21]. 

A aderência mecânica está relacionada com a “ancoragem” (que depende da superfície de 

acabamento do varão) entre a superfície do varão e do betão. Este mecanismo é o principal 

responsável pela transferência de tensões varão-betão [23]. A informação disponível na literatura 

mostra que os diversos fatores que influenciam a aderência mecânica dos varões de FRP ao betão 

são os seguintes: i) o diâmetro do varão, ii) a rugosidade da superfície, iii) o comprimento de 

amarração, iv) a resistência do betão, v) a posição do varão e o seu recobrimento e vi) a armadura 

transversal (que confere confinamento) [22]. 

No que respeita ao diâmetro do varão de FRP, de uma forma muito resumida segundo 

estudos realizados por Tighiouart et al. [24]. A resistência a aderência em varões com acabamento 

em areia é superior à de varões nervurados[24, 25]. Além disso, Baena et al. [17] concluíram nos 

seus estudos que os varões nervurados e os varões revestidos a areia possuem resistências de 

aderência semelhantes, enquanto que os varões com fibras enroladas helicoidal, foram os que 

mobilizaram maior tensão de aderência. Além disso, observaram que o acabamento superficial dos 

varões assume uma importância acrescida quando a rotura não ocorre por splitting, por exemplo, 

quando são usados betões de elevada resistência. 

Por fim, a aderência por atrito surge após os dois mecanismos anteriores serem destruídos 

(aderência química e aderência mecânica). Este fenómeno ocorre para valores elevados de 

escorregamento relativo betão-varão – a aderência é assim conferida pelo atrito que é mobilizado 

entre os dois materiais [21]. 

Os ensaios realizados por Tighiouart et al. [24] apresentaram a comparação das tensões de 

aderência entre os varões de GFRP (com diversas variantes, diâmetro, superfície de acabamento 

dos varões, etc) com varões de aço, nas mesmas circunstâncias de ensaio. Neste estudo conclui-

se que que os varões de GFRP mobilizam menores tensões de aderência do que os de aço; os 

autores justificaram que a melhor aderência do aço deveu-se principalmente ao facto de o seu 

principal mecanismo de aderência ser a aderência mecânica, enquanto que no caso dos varões de 



 

15 
 

GFRP é a adesão química e da aderência por atrito foram os principais responsáveis pela 

transferências de tensão betão-varão. 

2.3.5 Vantagens e inconvenientes em relação às armaduras de aço 

As principais vantagens dos varões de FRP em relação aos varões de aço convencionais 

(usados como armadura interior) são as seguintes: i) elevada resistência à tração longitudinal, 

ii) resistência à corrosão, iii) peso próprio reduzido, iv) transparência eletromagnética, v) elevada 

resistência à fadiga (dependendo do tipo de fibras usadas), e vi) reduzidas condutibilidade térmica 

e elétrica (excepto no caso das fibras de carbono) [4]. 

Por outro lado, os varões de FRP tem como desvantagens principais: i) apresentarem um 

comportamento elástico linear até a rotura, ii) possuírem um reduzido módulo de elasticidade 

(dependendo do tipo de fibras de reforço), e iii) uma reduzida resistência na direção transversal, 

iv) um elevado coeficiente de expansão térmica na direção transversal (quando comparado com o 

betão) e, v) o limitado desempenho mecânico a temperaturas elevadas (dependendo do tipo de 

matriz) [4]. 

Considerando os aspetos enunciados anteriormente, e as problemáticas/exigências atuais 

do setor da construção, os varões de GFRP surgem como uma alternativa viável às armaduras 

convencionais em aço, sobretudo para aplicações em ambientes mais agressivos. 

2.3.6 Exemplos de aplicação 

Os varões de GFRP têm sido utilizados como armadura interna de elementos de betão 

principalmente em ambientes marítimos, estruturas sujeitas à ação de sais de degelo, plantas de 

tratamento de águas residuais e estruturas especiais com requisitos de transparência 

eletromagnética (e.g. algumas zonas de edifícios hospitalares) [4]. Existem ainda aplicações mais 

pontuais como por exemplo em estruturas subterrâneas ou enterradas (e.g. escavação de túneis e 

paredes de retenção). 

Na Figura 11 são apresentados alguns exemplos de aplicação do reforço interior de 

elementos de betão com varões de GFRP. 
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Figura 11 : Exemplos de aplicação de varões de GFRP: i) Tabuleiros de pontes, ii) Estruturas 
marítimas, iii) aquacultura- Aquinova em Mira (adaptado de [14]) 

A Figura 12 ilustra mais alguns exemplos da aplicação de materiais FRP em diferentes tipos 

de estruturas: reforçadas internamente com varões de GFRP, mistas aço-GFRP e totalmente em 

GFRP. Existem várias pontes executadas com recurso a reforço interior do betão com varões de 

GFRP no Canada, nos Estados Unidos (exemplos na Figura 12) e Reino Unido. Neste último existe 

um bom exemplo da aplicação de GFRP a ponte basculante de Bonds Mill (realizada em 1994, 

construída somente com perfis pultruidos de GFRP), onde beneficiou da leveza do material, 

economizando nos custos associados às maquinarias para movimentação de materiais [26]. 

A utilização de GFRP em edifícios também tem demonstrado ser uma alternativa ao aço. 

Como exemplo disso temos o edifício Eye Catcher na Suíça (Figura 12 iv), que foi construído 

apenas recorrendo a perfis pultruidos de GFRP. Na Florida também temos exemplos de construção 

com recurso a materiais compósitos, nomeadamente em passagens de peões como se pode 

observar na Figura 12 v). 

Em Portugal existem alguns exemplos de aplicação de GFRP: a ponte de S. Mateus em 

Viseu (Figura 12 iii) – estrutura mista aço-GFRP) e os passadiços do Oceanário em Lisboa 

(totalmente em GFRP).  



 

17 
 

            

 

                   

Figura 12 : Obras com aplicação de GFRP: i) Ponte em Brandon, Manitoba - Canada, ii) Floodway 
Bridge em Winnipeg, Manitoba - Canada, iii) Ponte pedonal S. Mateus, Viseu - Portugal, iV) Eyecatcher, 

Basel, Suíça, v) Passagem de peões, Miami – Florida (adaptado de [14],[27]) 

2.4 Dimensionamento de betão armado com varões FRP  

2.4.1 Propriedades dos materiais 

Os princípios de dimensionamento de estruturas de betão armado com varões de GFRP 

são, em geral, semelhantes ao que se utilizam para dimensionar betão armado com aço. Ao longo 

das secções seguintes serão enumeradas as principais diferenças, recorrendo, para tal, a várias 

recomendações técnicas de dimensionamento. Naturalmente, as diferenças advêm do facto de os 

varões de GFRP apresentarem diferentes propriedades em relação ao aço (e.g. comportamento 

frágil e anisotrópico). 

As propriedades dos varões devem ser determinadas recorrendo a testes laboratoriais 

normalizados, como, por exemplo, os expressos na CNR-DT 203-2007 [28]. Relativamente à 

filosofia de dimensionamento, esta pode seguir as diretivas dos eurocódigos [29], em que o valor de 

cálculo das acção (𝑋)) deve ser igual ou inferior ao valor resistente de dimensionamento (𝑅)), ou 

seja, 𝑋) ≤	𝑅). 

Tomando por base o regulamento Italiano (CNR-DT 203-2007), no respeita às propriedades 

dos materiais, o valor de cálculo, 𝑋), da resistência e/ou deformação do material é determinado da 

seguinte forma: 

𝑋) = h
𝑋/𝛾1 		 (1) 

Onde, 

• 𝑋/ é o valor característico da propriedade considerada 

• h é um fator que tem em consideração possíveis erros no projeto 

• 𝛾1 é o coeficiente de segurança do material (no caso dos FRP 	𝛾1 = 1,5 em estado 

limite último e 	𝛾1 = 1,0 em estado limite de serviço). 

i) ii) 

iii) iv) v) 
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O fator que tem em consideração os possíveis erros no projeto (h) é calculado da seguinte 

forma: 

h = h5.h7 (2) 

sendo,  

• h5 é o fator de conversão ambiental (depende do tipo de fibra e/ou matriz); 

• h7 é o fator que tem em consideração os aspetos a longo prazo (fluência, relaxação 

e fadiga, dependendo também do tipo de fibra e/ou matriz). 

 

Na Tabela 5 e Tabela 6 são expostas as propostas, fornecidas pela CNR, para os valores 

a adotar para h5 e h7. No caso de h5 (Tabela 5 ) tem de se considerar a possibilidade de exposição 

a ambientes húmidos bem como o tipo de fibra/matriz. No caso de h7 tem de ter em atenção o estado 

limite (de serviço ou último). 

Tabela 5 : Fator de conversão da exposição ambiental,h5, dos diferentes tipos de fibras e matrizes 
(adaptado de [28]) 

Condições de exposição Tipo de fibra/matriz h𝒂 

Betão não exposto a 

humidade 

Carbono / Vinilester ou epoxi 1,0 

Vidro / Vinilester ou epóxi 0,8 

Aramida / Vinilester ou epóxi 0,9 

Betão exposto a humidade 

Carbono / Vinilester ou epoxi 0,9 

Vidro / Vinilester ou epóxi 0,7 

Aramida / Vinilester ou epóxi 0,8 

 

Tabela 6 – Fator de conversão para os efeitos de longo prazo,h9, para os diferentes tipos de 

fibras/matriz(adaptado de [28]) 

Modo de carregamento Tipo de fibra/matriz 
h𝒍 

(ELS) 

h𝒍 
(ELU) 

Quase-Permanente 
e/ou cíclico (fluência, 
relaxação e fadiga) 

Carbono / Vinilester ou epoxi 0,30 1,0 

Vidro / Vinilester ou epóxi 0,50 1,0 

Aramida / Vinilester ou epóxi 0,90 1,0 

2.4.2 Documentos de dimensionamento 

Os documentos que fornecem informações detalhadas acerca do projeto, aplicação, 

detalhes construtivos e controle de qualidade nas estruturas armadas com varões de GFRP são os 

seguintes: 

• “Fib Bulletin 40 – FRP reinforcement in RC structures”, International Federation for Structural 

Concrete (2007) [13] 
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• “CNR-DT 203-2007 - Guide for the Design and Construction of Concrete Structures 

Reinforced with Fibre-Reinforced Polymer Bars”, Italian National Research Council (2007) 

[28] 

• “ACI 440.1R-15 – Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced 

with FRP Bars”– American Concrete Institute 440 (2015) [16]  

• “CAN/CSA-S6-02 – Design and Construction of Building Components with Fibre-Reinforced 

Polymers” – Canadian Standards Association (2002) [30]  

• “Recommendation for Design and Construction of Concrete Structures using Continuous 

Fiber Reinforcing Materials”, Japan Society of Civil Engineers (1997) [31] 

 

O presente trabalho teve por base a norma Italiana CNR – DT- 203/2007 complementando 

algumas lacunas com as restantes normas enunciadas anteriormente (em particular a ACI). 

Para ilustrar as diferenças entre o dimensionamento de estruturas em betão armado com 

aço e estruturas em betão armado com varões de GFRP, nas secções seguintes proceder-se à 

descrição dos principais aspetos a considerar na verificação do estado limite de serviço (ELS) e do 

estado limite último (ELU); além disso também são abordados alguns aspetos relativos à 

pormenorização de armaduras. 

2.4.3 Estado limite de serviço 

Os estados limites de serviço (ELS) são verificados nas estruturas para garantir a 

funcionalidade e integridade da estrutura durante o seu período de vida útil [13]. 

No que diz respeito às verificações de ELS em elementos armados com varões de FRP não 

existem grandes diferenças em relação ao que estabelecem os códigos de betão armado com aço 

(nomeadamente, o Eurocódigo 2 [32]) [13]. Contudo, os limites para tensões máximas e aberturas 

de fendas são, em geral, diferentes dos do aço devido à durabilidade melhorada do GFRP e à 

possibilidade de roturas prematuras sob estado de tensão constante. As principais verificações de 

ELS a ter em consideração no dimensionamento de estruturas de betão armadas com varões de 

GFRP são as seguintes: 

• Limitações de tensão nos materiais; 

• Deformações (a curto e longo prazo); 

• Abertura de fendas. 

Deve-se salientar que a rigidez em estado fendilhado de elementos armados com varões de 

GFRP é significativamente inferior à de elementos equivalentes (com as mesmas resistências) 

armados com aço. Por conseguinte, é usual o estado limite de deformação ou de abertura de fendas 

ser determinante no dimensionamento [16]. Na Figura 13 apresentam-se os diagramas de tensões, 

extensões e forças equivalentes considerados nas verificações de ELS em elementos de betão com 

armaduras em GFRP. 
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Figura 13 : Diagramas tensão-extensão a considerar em ELS (adaptado de [33]) 

Onde, 

• d, corresponde á altura útil da secção;  

• b, largura da secção; 

• 𝜀1, é a extensão na armadura;  

• 𝜀< , é a extensão do betão;  

• 𝑥, é a altura da linha neutra;  

• 𝑓1, é a tensão nas armaduras tracionadas;  

• 𝑓<, é a tensão no betão comprimido; 

• 𝑁1, é a força de tração que se verifica nas armaduras; 

• 𝑁<, é a força de compressão no betão;  

• 𝐴1, é a área de armadura. 

2.4.3.1 Deformação 

De acordo com o ACI 440.1R-15 [16], existem dois métodos para controlar as deformações 

sob ações de carregamentos estáticos (i.e. que não incluam cargas dinâmicas como a ação do 

vento, sismos ou vibrações provocadas por equipamentos): 

• Método indireto: definição da altura mínima do elemento; 

• Método direto: cálculo explícito. 

 

i) Método indireto: definição da altura mínima do elemento 

O método indireto de controlo de deformação consiste na definição de uma altura 

recomendada (baseada em estudos experimentais já realizados) para que os elementos em 

condições semelhantes aos analisados tenham desempenhos similares. Este critério de pré-

dimensionamento é apresentado na Tabela 7. Os valores tabelados têm por base um critério de 

deformação limite de 𝐿/240 em serviço e para percentagens de armadura (𝜌1F) máximas 2,0𝜌1F e 3,0𝜌1F , para lajes e vigas, respetivamente. 
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Tabela 7 : Altura mínima (ℎ) recomendada para vigas e lajes armadas numa direção (adaptado de [16]) 

Elemento 
estrutural 

Altura mínima 𝒉 

Simplesmente 
apoiada 

Um lado com 
continuidade 

Dois lados com 
continuidade 

Consola 

FRP Aço FRP Aço FRP Aço FRP Aço 

Lajes armadas 

numa direção 
𝐿/13 𝐿/20 𝐿/17 𝐿/24 𝐿/22 𝐿28 𝐿/5,5 𝐿/10 

Vigas 𝐿/10 𝐿/16 𝐿/12 𝐿/18,5 𝐿/16 𝐿/21 𝐿/4 𝐿/8 

ii) Método direto: cálculo explícito das deformações  

No que respeita ao cálculo das flechas a curto prazo de um elemento de betão com varões 

de FRP é necessário determinar o momento de inércia efetivo/equivalente, 𝐼J, da secção fendilhada 

e posterior cálculo estrutural.  

Quando uma secção não se encontra fendilhada, o momento de inércia corresponde a toda 

a secção, 𝐼K; no caso de uma rectangular não fendilhada é dado por 𝐼K = 𝑏ℎM/12. Após a secção 

fendilhar, isto é, quando o momento actuante,	𝑀5, excede o momento de fendilhação, 𝑀<O, ocorre 

uma redução significativa da rigidez da secção e consequentemente o momento de inércia passa a 

ser o da secção fendilhada, 𝐼<O, que deve ser determinado recorrendo às Eqs. (4) e (5). Após se 

conhecer os momentos de inércia 𝐼K	𝑒	𝐼<O, bem como o momento atuante, 𝑀5, e o momento de 

fendilhação, é possível calcular a inercia efetiva (𝐼J ,	Eq. (6)) da secção fendilhada e posteriormente 

determinar a deformação a curto prazo. 

 

𝐼<O = 𝑏ℎM	3 𝑘M + 𝑛1𝐴1𝑑U(1 − 𝑘)U 
onde,		 (4) 

𝑘 = 𝑥𝑑 	𝑜𝑢	𝑘 = Y2𝜌1𝑛1 + (𝜌1𝑛1)U − 𝜌1𝑛1	 (5) 

𝐼J = (Z[\	Z] )M𝛽)𝐼K + _1 −	`Z[\	Z] aMb 𝐼<O  (6) 

sendo, 

• 𝑀<O – momento fletor de fendilhação 

• 𝑀5	– momento fletor atuante  

• 𝐼K	– momento de inércia para secção não fendilhada 

• 𝑛1 = cdc[, rácio entre o módulo de elasticidade do GFRP e do aço 

• 𝐼<O	– momento de inércia para secção fendilhada 

• 𝛽)	– coeficiente de redução relativo à contribuição do betão entre fendas para um 

elemento armado com FRP. 

 

O coeficiente, 𝛽), surge pelo facto das investigações desenvolvidas terem mostrado que o 

grau de contribuição do betão entre fendas é afetado pelo rácio relativo de armadura (relação entre 
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𝜌1	𝑒	𝜌1F) e pela rigidez e quantidade de armadura à flexão; este parâmetro é calculado da seguinte 

forma: 

𝛽) = 15e 𝜌1𝜌1Ff ≤ 1,0 (7) 

 

A Eq. (7) só se aplica se o momento atuante (em serviço) for igual ou superior ao momento 

de fendilhação, isto é, 𝑀5 ≥ 𝑀<O. Quando o momento atuante é muito inferior ao momento de 

fendilhação adota-se 𝐼K, mas caso a 𝑀5 esteja muito próximo de 𝑀<O adota-se 𝐼<O, pois as variações 

de temperatura e a retração podem levar à fendilhação do elemento [9, 16]. 

As deformações a longo prazo dependem de vários fatores dos quais se destacam a 

geometria da secção, o tipo de carregamento, as características dos materiais (módulo de 

elasticidade do betão e do FRP, fluência e retração do betão, abertura de novas fendas ou mesmo 

o agravamento das já existentes) [9]. 

De acordo com o ACI 440.1R-15 [16], a deformação a longo prazo devido à fluência e 

retração, 𝛿(<ijkl), pode ser calculada da seguinte forma: 𝛿(<ijkl) = 𝜆n(𝛿o)kpk (8) 

𝜆n = x1 + 50	𝜌´1 (9) 

Na Eq. (8) 𝜆n, passa a ser igual a x, pois a armadura de compressão não é considerada 

para o reforço com FRP, logo 𝜌´1 = 0 [16]. 

De forma a ter em conta a diferença de rigidez entre os elementos armados com FRP e 

elementos armados com aço, as equações apresentadas anteriormente tem de sofrer algumas 

alterações. Em ambos os tipos de armadura (FRP e aço) o efeito da fluência é equivalente a uma 

redução considerável da rigidez. Esta redução pode ser considerada pela sobreposição dos 

seguintes efeitos: i) a redução do módulo de elasticidade efetivo devido à fluência do betão e ii) o 

aumento da profundidade da linha neutra da secção que leva a uma variação do momento de inércia 

da secção fendilhada [9, 16]. 

Para aplicações típicas, o cálculo da deformação a longo prazo de elementos armados com 

FRP é calculado da seguinte forma (Eq. (10)): 

 𝛿(<ijkl) = 0,6x(𝛿o)kpk (10) 

 

A Eq. (10) pode ser utilizada embora seja necessário mais trabalho experimental para a 

validar no caso de elementos que ficam sujeitos a níveis de carga de serviço elevados e com uma 

grande duração [16]. A deformação total a longo prazo é finalmente dada pela seguinte Eq. (11):  

 𝛿1os57 = 𝛿<O,t + 𝛿<OJJi (11) 

 

Onde, 𝛿<OJJi é calculado recorrendo à Eq. (9), considerando x = 2,0 para estruturas com 

cinco ou mais anos. 
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2.4.3.2 Abertura de fendas 

O controlo da fendilhação é importante por diversos fatores, nomeadamente: i) razões 

estéticas, ii) necessidade de garantir a estanquidade de estruturas específicas e iii) evitar corrosão 

de armaduras (esta última não se revela uma preocupação quando os elementos são armados com 

varões de GFRP). 

Os limites de abertura de fendas do betão armado com varões de FRP são, em geral, 

superiores aos que são estabelecidos para elementos armados com varões de aço. O CSA (2002) 

permite uma abertura de fendas de 0,5 mm no caso de ambiente exterior e 0,7 mm para ambientes 

interiores [16, 33]. O ACI (2015) [16] recomenda os mesmos valores máximos, mas realça que estes 

podem não ser suficientes para ambientes agressivos ou elementos que tem de garantir 

estanquidade. No caso do Eurocódigo 2 (EC2) [32] a abertura máxima que é considerada para betão 

armado com aço é de 0,3 mm [33]. 

A abertura de fendas pode ser calculada a partir da formulação geral que é proposta para a 

abertura de fendas com elementos de betão armados com aço (Eq. (12)), uma vez que esta 

depende apenas extensão na armadura (independentemente do tipo de armadura): 

 𝑤/ = 𝛽. 𝑠Ow. 𝜀1w (12) 

em que, 

• 𝑤/ – máxima abertura de fenda em mm; 

• 𝛽 – é o coeficiente que relaciona o valor da largura média das fissuras com o valor 

característico, pode adotar os seguintes valores:  

ü 1,7 se a fenda se formar devido a um dado carregamento 

ü 1,7 fendas geradas por restrições em peças com a menor dimensão superior a 800 mm 

ü 1,3 fendas geradas por restrições em peças com a menor dimensão inferior a 300 mm 

ü caso a dimensão da peça esteja compreendida entre 300 mm a 800 mm deve-se 

interpolar linearmente entre 1,3 e 1,7. 

• 𝑠Ow- é o valor médio da distância entre fendas, em mm; 

• 𝜀1w	 - é o valor médio da extensão da armadura 

•  

O valor médio da distância entre fendas é dado pela Eq. (13):  

 

𝑠Ow = 50 + 0,25. 𝑘x. 𝑘U. y𝑑F𝜌Oz (13) 

sendo,  

• 𝑘x – o coeficiente que contabiliza as propriedades de aderência dos varões ao betão (𝑘x =0,8 para varões com elevada aderência – aço nervurado e 𝑘x = 1,6 para varões com menor 

aderência – generalidade dos varões de FRP). 

• 𝑘U – depende do diagrama de tensões (𝑘U = 0,5 para flexão e 𝑘U = 1,0	 para tensão pura) 

• 𝑑F – o diâmetro equivalente do varão 
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• 𝜌O – a taxa de armadura efetiva, 𝐴1/𝐴<,J11, onde 𝐴<,J11é a área efetiva em tração. 

Na Figura 14 ilustra-se uma secção tipo onde é possível observar o significado das variáveis 

a considerar para o cálculo da distância média entre fendas, 𝑠Ow, bem como para a própria abertura 

de fendas, 𝑤/, de acordo com o EC2 [32]. 

 

Figura 14 : Variáveis a considerar para calcular valor médio da distância entre fendas bem como a 
abertura de fendas (adaptado de [33]). 

 

No que respeita ao valor médio da tensão da armadura, 𝜀1w, segundo o EC2 é calculado 

através da Eq. (14) 

𝜀1w = e 𝜎𝐸1f . [1 − 𝛽x. 𝛽U. e𝜎1O𝜎1 f
w

 (14) 

Onde,  

• 𝜎1 – é a tensão na secção da fenda 

• 𝜎1O – é a tensão na secção onde se observou a primeira fenda 

• m – é um coeficiente normalmente igual a 2 

• 𝛽x – é um coeficiente adimensional que se relaciona com as propriedades de aderência 

(𝛽x = 0,5 para varões de FRP; 𝛽x = 1 para varões de aço) 
• 𝛽U – é um coeficiente adimensional que contabiliza a duração do carregamento (𝛽U = 1 para 

um carregamento curto, 𝛽U = 0,5 para carregamentos de longa duração ou cíclicos). 

 

Na Tabela 8 encontram-se resumidos os valores máximos admissíveis para a abertura de 

fendas, 𝒘𝒎𝒂𝒙, tomando por base os códigos mais usuais no dimensionamento de elementos 

armados com varões de aço e varões de FRP. 
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Tabela 8 : Valore máximos de aberturas de fendas recomendados pelos vários códigos (adaptado de [33]) 

Código Material Exposição 𝒘𝒎𝒂𝒙	[mm] 

Eurocódigo 2 Aço Normal 0,3 

ACI 440.1R e CSA S806 FRP Interior 0,7 

ACI 440.1R e CSA S806 FRP Exterior 0,5 

CNR DT203 - 2006 FRP Normal 0,5 

2.4.3.3 Limitação de tensão 

De acordo com o ACI (2015), de forma a evitar roturas prematuras devido à ação de cargas 

prolongadas ou ciclos de carga/fadiga das armaduras de FRP torna-se necessário (do lado da 

segurança) limitar as tensões aplicadas. Assim, o nível de tensão na armadura de FRP pode ser 

calculado recorrendo à Eq. (15), com 𝑴𝒔,𝒔𝒖𝒔 igual ao somatório do momento das cargas aplicadas 

(“estacionárias”) e do máximo momento induzido num ciclo de fadiga [16]. 

De acordo com a ACI (2015), de forma a evitar formas de rotura sob a ação de cargas 

prolongadas ou ciclos de carga e fadiga das armaduras de FRP, torna-se necessário (do lado da 

segurança) limitar as tensões aplicadas. É conveniente que os níveis de tensão nos materiais se 

encontrem na fase elástica do elemento para que se possa determinar através de uma análise 

elástica [9]. 

O nível de tensão na armadura de FRP pode ser calculado recorrendo à  Eq. (15), com 𝑴𝒔,𝒔𝒖𝒔 igual ao somatório do momento das cargas aplicadas (“estacionárias”) e do máximo momento 

induzido num ciclo de fadiga [16]. 

𝑓1k,kpk = 𝑀k,kpk 𝑛1	𝑑	(1 − 𝑘)𝐼<O  (15) 

Em que,  

• 𝑀k,kpk é o igual ao somatório do momento das cargas aplicadas e do máximo momento 

induzido por um ciclo de carga 

• 𝑛1 = 𝐸1/𝐸< 
• 𝑑 é a altura útil, e  

• 𝑘 = 𝑥/𝑑, x é a altura da linha neutra 

Adicionalmente, na Tabela 9, apresentam-se os valores recomendados para os níveis 

máximo de tensão para evitar roturas prematuras por fluência. Relativamente às tensões de 

compressão no betão, o EC2 [32] impõe limites que dependem das condições ambientais e das 

combinações de carga, como se pode observar na Tabela 10.  
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Tabela 9 : Limites da rotura em fluência do reforço FRP (adaptado de [16]) 

Tipo de fibra GFRP AFRP CFRP 

Limite da tensão para rotura 
em fluência, 𝒇𝒇𝒔,𝒔𝒖𝒔 0,20𝑓1p 0,30𝑓1p 0,55𝑓1p 

 

Tabela 10 : Limites do EC2 para a tensão de compressão no betão (𝜎<), (adaptado de [32]). 

Ambiente 
Combinação 

Rara Quase permanente 

Muito agressivo 0,50𝑓</ 0,40𝑓</ 

Pouco agressivo 0,60𝑓</ 0,45𝑓</ 

2.4.4 Estado limite último 

De acordo com a CNR DT203-2006 [28], as verificações de estado limite último baseiam-se 

nas seguintes hipóteses/simplificações: 

• Hipótese de Euler-Bernoulli – secções planas mantêm-se planas após a deformação; 

• A contribuição dos varões de FRP à compressão e do betão à tração são desprezadas; 

• Perfeita compatibilidade de deformações entre materiais – diagrama linear de extensões ao 

longo da altura da secção (perfeita aderência entre materiais); 

• Comportamento linear elástico do FRP até à rotura; 

• Equações constitutivas do betão e do aço (caso exista) de acordo com o EC 2 [32]; 

• A máxima extensão do FRP, 𝜀1), reduzida devido à flexão, é obtida pela Eq. (16):  

𝜀1) = 0,9. �].�d��	d   (16) 

sendo,  

• 𝜆5 = 0,7	(exposto a humidade) ou 𝜆5 = 0,8 (não exposto a humidade);  

• 𝛾	1 = 1,5 (em estado limite de serviço 𝛾	1 = 1,0);  

 
De acordo com a CNR DT203-2006 e com o ACI (2015), o modo de rotura de uma dada 

secção pode ser determinada comparando a percentagem de armadura de FRP adotada (Eq. (17)) 

com a percentagem de armadura equilibrada (Eq. (18)), i.e. tal que a rotura por esmagamento do 

betão e a rotura do FRP ocorram em simultâneo). 𝜌1 = �dF)  (17) 

𝜌1F = 0,85	𝛽x 	 1[�1d� cd�[�cd�[�j1d�  (18) 

Quando a percentagem de armadura equilibrada é superior à percentagem de armadura de 

FRP adotada, 𝜌1F > 𝜌1, o modo de rotura da secção é por tração do FRP (modo não desejado 

devido ao comportamento frágil do FRP), caso se verifique o contrário 𝜌1F < 𝜌1, a rotura ocorre por 

esmagamento do betão (modo de rotura desejado, embora não tire partido total da elevada 

resistência do FRP) [9, 16]. 
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2.4.4.1 Flexão 

De acordo com o ACI (2015), a resistência nominal à flexão multiplicada por um fator de 

redução deve ser superior ao momento aplicado (Eq. 19), determinado através dos fatores de carga 

que o mesmo documento indica. Assim, a verificação de segurança traduz-se na seguinte equação: 𝜙𝑀�) > 𝑀p  (19) 

sendo,  

• 𝜙	 − fator de redução de resistência, relacionado com a ductilidade da secção; 

• 𝑀�) −	momento fletor resistente de cálculo/nominal da secção em estudo; 

• 𝑀p − momento fletor atuante da combinação mais desfavorável para a análise em causa. 

 

No que respeita ao fator de redução da resistência nominal à flexão, é utilizado como forma 

conservativa para garantir uma reserva de resistência, uma vez que os FRP têm comportamento 

frágil. Segundo o ACI (2015) este fator pode ser determinado por uma das expressões apresentadas 

na Eq. (20).  Relativamente às tensões de compressão no betão, o EC2 [32] impõe limites que 

dependem das condições ambientais e das combinações de carga, como se pode observar na Eq. 

(20) e , tomando o valor de 0,65 para secções controladas pelo esmagamento do betão, 0,55 para 

secções controladas pela rotura do FRP e para os restantes casos (transição entre estes dois modos 

de rotura) fornece uma expressão linear. Por outro lado, o JSCE (1997) propõe 0,75. O ACI (2015) 

considera a rotura da armadura controlada sempre que a curvatura é superior a 0,008𝑑 

(correspondente a uma extensão no betão de 0,005). 

 

𝜙 = � 0,55			𝑝𝑎𝑟𝑎				𝜌1 ≤ 𝜌1F0,3 + 0,25 �d	�d� 			𝑝𝑎𝑟𝑎			𝜌1F < 𝜌1 < 1,4𝜌1F0,65			𝑝𝑎𝑟𝑎			𝜌1 ≥ 1,4𝜌1F   (20) 

 

Figura 15 : Fator de redução da resistência nominal à flexão (adaptado de [16]) 
 

O momento fletor resistente de uma secção de betão armado com varões de FRP pode ser 

determinada considerando a compatibilidade de deformações e o equilíbrio das forças internas [34]. 

Controlado 
pela rotura 
do FRP 

Controlado pela 
rotura do betão 

Zona de 
transição 

Rotura 
pelo FRP 

Rotura pelo 
betão 
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De seguida apresentam-se esquematicamente os diagramas de tensão, deformação e forças 

internas para os três possíveis modos de rotura de uma secção armada com varões de FRP [16], 

onde, por simplificação, a contribuição das armaduras comprimidas foi desprezada.  

 

I. Rotura em simultâneo do betão (𝜀< = 𝜀<p = 3,5	‰)	e do FRP (𝜀1 = 𝜀1)) (Figura 16) 

 

Figura 16 : Modo de rotura equilibrado (adaptado de [33]) 
Onde: 𝑥F = ( �[��[�j�d�)𝑑  (21) 

𝐴1F = 0,851 1[�1d� 0,8( �[��[�j�d�)𝑏𝑑  (22) 

𝑀O) = 𝐴1F . 𝑓1)(𝑑 − 0,4𝑥F)  (23) 

 
II. Rotura pelo FRP ( 𝐴1 < 𝐴1F) 

 

Figura 17 : Rotura por falha do FRP (adaptado de [30] 

Quando 𝐴1 < 𝐴1F	(𝜌1 < 𝜌1F	) a rotura da secção ocorre tracção do FRP; neste caso o 

diagrama de tensões proposto pelo ACI não é aplicável pelo facto de a máxima extensão do betão 

(3,5	‰) não deve ser atingida. Assim, sendo recorre-se a um diagrama de tensões equivalente 

(Figura 17) [9]. Na resolução das equações de equilíbrio e compatibilidade de extensões da secção 

existem duas incógnitas, a extensão do betão à compressão, ec, e a profundidade da linha neutra, 

x. Os fatores, 𝛽x	e 𝛾 indicados na Figura 17, correspondem, respetivamente, ao rácio entre a 

profundidade do diagrama equivalente das tensões e a profundidade da linha neutra e à proporção 

 
1  Quando se pretende prever o momento fletor resistente “experimental” (utilizando os valores característicos 
dos materiais obtidos nos ensaios ou que os fabricantes definem), considera-se este valor 1. 
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entre a média da tensão do betão e a sua resistência à compressão. Deste modo, o momento 

resistente nominal pode ser calculado da seguinte forma: 

𝑀�) = 𝐴1 . 𝑓1p(𝑑 − 𝛽x𝑥2 ) (24) 

Em que, 

• 𝛽x = 0,85 (Abordagem conservativa da CNR) 

 

III. Rotura por esmagamento do betão comprimido (𝐴1 > 𝐴1F)  

 

 
Figura 18 : Rotura por esmagamento do betão (adaptado de [30] ) 

 

Quando se verifica, 𝐴1 > 𝐴1F	(𝜌1 > 𝜌1F	), a rotura ocorre por esmagamento do betão à 

compressão; consequentemente, a distribuição de tensões no betão pode aproximar-se ao 

diagrama retangular de tensões proposto pelo ACI. Assim sendo, do equilíbrio de forças e 

compatibilidade de extensões (Figura 18) pode se determinar: 𝑥 = �d.cd.�dt,��1[�t,�F 𝑑  (25) 

𝜀1 = `)��� a 𝜀<p ≤ 𝜀1)  (26) 𝑁1 = 𝐴1 . 𝐸1 . 𝜀1  (27) 𝑁< = 0,85𝑓<) . 0,8𝑥. 𝑏  (28) 𝑀O) = 𝐴1 . 𝑓1(𝑑 − 0,4𝑥)  (29) 

Em que  𝜀< = 𝜀<p = 3,5‰	 
 

A tensão na armadura de FRP pode ser obtida pela Eq. (30): 𝑓1 = 𝐸1 . 𝜀1 (30) 

2.4.4.2 Armadura mínima Flexão 

Se o elemento armado for projetado tomando por base a rotura dos varões de FRP à tração 

deve-se garantir, segundo o ACI (2015), uma área mínima de armadura que evite o colapso do 

elemento após o betão fendilhar. Em relação ao cálculo “tradicional” de armadura mínima em aço 

(Eq. (31)), o ACI (2015) propõe alterações à formulação para ter em conta o facto de armadura ser 

em FRP. Uma dessas alterações é o fator de redução que no caso da armadura de aço é de 0,9 e 
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no caso de FRP é de 0,55 (considerando a rotura do FRP). A área mínima de acordo com o ACI 

(2015) resulta da multiplicação da área mínima de aço por 1,64 (resultante do quociente entre os 

dois fatores 0,9/0,55). 

No caso do modo de rotura ser caracterizado por esmagamento do betão, a área mínima de 

aço é obtida pela Eq. (32): 

 𝐴1,wos = t,U�1[��1d� 𝑏�𝑑  (31) 

𝐴1,wos = t, x¡1[�1d� 𝑏�𝑑 ≥ U,Mt1d� 𝑏�𝑑  (32) 

em que 𝑏� é a largura da faixa que se está a considerar. 

 

Segundo a CNR DT203-2006 a armadura mínima de flexão a adoptar deve ser tal que o 

momento resistente seja igual ou superior a 1,5 vezes o momento fendilhação definido no EC2, isto 

é:  𝑀O) ≥ 1,5𝑀<O  (33) 

 

Além disso, no caso das lajes, deve-se verificar a Eq. (34): 

 

𝜌1,wos = 𝐴1,wos𝑏. 𝑑 ≥ 1% (34) 

2.4.4.3 Esforço transverso 

De acordo com o regulamento Americano, ACI (2015), a resistência ao corte reduzida,	𝜙𝑉s, 

deve ser significativamente superior à força de corte, 𝑉p, na secção em estudo. Deve ser aplicado o 

fator de redução da capacidade resistente ao corte de elementos armados quer com aço ou com 

FRP, sendo que no caso destes últimos o coeficiente de redução de acordo com a ACI (2015) adopta 

o valor de, 𝜙 = 0,75 (1 no caso do aço). 

A resistência nominal ao corte,	𝑉s, numa secção de betão armado, à luz do mesmo 

regulamento, resulta da soma da contribuição das resistência ao corte que o betão 𝑉<, com a 

contribuição da resistência que o FRP confere, 𝑉1	[16]. 

A contribuição do betão para a resistência ao corte é dada por: 

 𝑉< = U�¡𝑓<)	𝑏�	𝑥  (35) 

Para considerar a resistência axial da armadura de FRP pode-se reescrever a Eq. (35), 

modificada pelo fator 5/2k, tendo-se:  

 𝑉< = `�U 	𝑘a U�¡𝑓<)𝑏�𝑥  (36) 
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No que respeita à resistência ao corte fornecida pela armadura de FRP, pode ser obtida pela 

seguinte equação: 𝑉1 = �d¤	1d¤	)k   (37) 

 

De forma a controlar a abertura de fendas de corte, manter a integridade do betão e evitar 

a rotura da porção dobrada do estribo de FRP, a tensão da armadura de corte de FRP, 𝑓1¥	, deve 

ser limitada (Eq. 38). Deste modo, o nível de tensão para dimensionamento em estado limite último 

de esforço transverso deve ser o menor dos seguintes valores: 

 𝑓1¥ = 0,004𝐸1 ≤ 𝑓1F				𝑒				𝑓1¥ = 𝑓1F `0,05 O�)� + 0,3a 𝑓1p ≤ 𝑓1p  (38) 

Onde,  

• 
O�)� é o cociente entre raio da dobra (𝑟F < 6. 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑡𝑟𝑜𝑠) e o diâmetro do varão (𝑑F) 

 

Quando se utilizam estribos perpendiculares ao eixo da peça a área bem como o 

espaçamento que se deve adorar pode ser determinado da seguinte forma: ©dk = (©��	ª©[)ª1d¤	)   (39) 

Quando os estribos que se utilizam tem uma determinada inclinação, a sua contribuição é 

determinada por:  𝑉1 = �d¤	1d¤	)k (sin 𝛼 cos 𝛼) (40) 

No que respeita à limitação da extensão da armadura, a ACI (2015) considera que a 

resistência do betão e do elemento de FRP funcionam juntas quando as fendas de corte são 

controladas. Neste sentido, é importante controlar as fendas de corte para que se tire proveito desta 

aproximação e estar a trabalhar do lado da segurança. 

O CSA (2004) limita a extensão a 0,2%, sendo um valor conservativo, pois em comparação 

com a ACI que permite limitar essa extensão em 0,275%. A ACI (2015) diz que em caso algum se 

pode atingir extensão superiores a 0,4%. Em suma, a extensão efetiva da armadura de FRP deve 

estar compreendida entre os 0,2% a 0,4%[9, 16]. 

Para efeitos de prevenir uma rotura frágil por corte, é recomendado uma reserva adequada 

de resistência para garantir um fator de segurança parecido ao sugerido pelo ACI (2015) para 

armaduras de aço, isto é, temos uma recomendação de armadura mínima de corte que é dada pela 

seguinte equação: 𝐴1¥,wos = 0,35 F±	k1d¤   (41) 

A Eq. 46 é em tudo idêntica à que se utiliza para elementos armados com aço, é 

independente da resistência do betão sendo conservativa para elementos armados com varões de 

FRP. A proporção entre a resistência ao corte calculada pela Eq. 46, e 𝑉<, diminuirá com o aumento 

da rigidez da armadura longitudinal ou com o aumento da resistência do betão [9]. 

O dimensionamento ao corte de elementos armados com FRP, tem os mesmos 

fundamentos que os elementos armados com aço. Para melhor entender o mecanismo de rotura 
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por corte (esforço transverso), tem-se de perceber os vários processos que estão subjacentes. 

Assim sendo, aquando a aplicação de uma força de corte numa dada secção a sua resposta é dada 

em função de determinados mecanismos, os quais se apresentam ilustrados na figura abaixo 

(Figura 19). 

 

Figura 19 : mecanismos associados à resistência ao corte: i) resistência da armadura de corte (estribos); ii) 
resistência da armadura longitudinal; iii) atrito entre as duas superfícies de corte(adaptado de [33]) 

Segundo a CNR DT203-2006, pode-se concluir que a resistência ao corte é obtida por uma 

soma de vários mecanismos, isto é, tem várias contribuições. A resistência ao corte 𝑉O) é dada pela 

soma da resistência que o betão confere, 𝑉<², a resistência da armadura de flexão, 𝑉), a resistência 

que se gere entre os agregados entre as superfície após fendilhar,	𝑉5, e por fim a resistencia dos 

estribos 𝑉O. De seguida diferenciam-se os elementos que não contêm reforço ao corte (tipicamente 

lajes) e os que contêm (tipicamente vigas). 

• Elementos sem armadura de corte 

Os elementos que não têm armadura de reforço ao corte, tipicamente as lajes são um bom 

exemplo. Deste modo tem de verificar o seguinte: 𝑉O) = min´𝑉�),<µ 		 , 𝑉�),w5�}  (42) 

Onde 𝑉�),<µ representa a resistência do betão ao corte, e 𝑉�),w5� corresponde à contribuição 

que leva à rotura por corte. 

𝑉�),<µ = 1,3	. 	y𝐸1𝐸kzx/U 	 . 𝜏�)		𝑘	. (1,2 + 40𝜌x)	. 𝑏. 𝑑 	 (43) 

Em que,  

• 1,3	. 	`cdc¸a¹º ≤ 1 

• 	𝐸1 , 𝐸k, representa o modulo de elasticidade do FRP e o do aço respetivamente em 

(N/mm2); 

•  𝜏�)»t,U�1[�		, define a tensão de dimensionamento em (N/mm2); 

• k, representa o coeficiente em que é 1 nos elementos onde mais de 50% do reforço 

é interrompido; caso contrário o k obtém-se pela seguinte forma (1,6 − 𝑑) ≥ 1; 

i) 

iii) ii) 
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•  o parâmetro 𝜌x = 𝐴1/(𝑏	. 𝑑), o qual deve ser inferior a 0,02; 

Segundo o EC2, parte 1.1, 6.3.2, o valor de cálculo do esforço transverso máximo 

pode ser determinado da seguinte forma: 𝑉�),w5� = 𝛼<�𝑏�𝑧𝑣x𝑓<)/(cot 𝜃 + tan𝜃) (44) 

Onde,  

• 𝑣xé o fator de redução para considerar a abertura de fendas por corte 

• 𝛼<� parâmetro que tem em conta o estado de tensão da biela comprimida. 

𝑣x = 0,6 _1 − 𝑓</250b			(𝑓</	𝑒𝑚	𝑀𝑃𝑎) (45) 

𝛼<� = 1	estruturas sem pré-esforço (46) 

 

• Elementos com armadura de corte 

Os elementos que contém armadura de resistência ao corte, segundo a CNR DT203-2006, 

deve cumprir a seguinte condição:  𝑉�) = min{𝑉�),<µ + 𝑉�),1 , 𝑉�),w5�} (47) 
Onde,  

• 𝑉�),1 é a contribuição da armadura de esforço transverso 

𝑉�),1 = 𝐴1�𝑓1O	𝑑𝑠  (48) 

Em que,  

• 𝐴1� , área da armadura de esforço transverso 

•  s,d é o espaçamento entre os estribos e o diâmetro, respetivamente 

•  𝑓1O, redução da tensão do FRP, devido ao efeito da flexão, temos  

𝑓1O = 𝑓1O𝛾1,ª (49) 

Onde, 

• 𝛾1,ª = 2,0 onde o raio de dobragem deve cumprir 𝑟F < 6	. 𝑑 

• a armadura de reforço ao corte, deve cumprir com uma área mínima (𝐴1�,wos) dada 

por:  𝐴1�,wos = 0,06	.¡𝑓</	. F	.kt,tt 	.cd    (tensão em N/mm2) (50) 

- o máximo espaçamento dos estribos (𝑠w5�) de reforço ao corte é  

𝑠w5� ≤ Ã0,33𝑚0,8	𝑑 		 , 𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑑	𝑎𝑙𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎		 (51) 
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2.4.5 Detalhes de pormenorização 

• Recobrimento 

O recobrimento é essencial para garantir uma boa aderência entre o betão e o varão, 

prevenir a fendilhação devido a expansões térmicas, prevenir dilatações devido a humidade e 

proteger o varão de FRP de ambientes agressivos.  

Segundo a JSCE (1997), o recobrimento tem vários fatores a influenciadores, tais como, a 

qualidade do betão, o diâmetro dos varões e as suas características, as condições ambientais, erros 

que surgem na fase de construção e a própria classe de importância da estrutura. Neste sentido o 

recobrimento do betão pode ser determinado recorrendo à seguinte Eq.: 𝑐wos = 𝛼𝑐t (52) 

Onde o fator 𝛼, depende da resistência de cálculo betão 𝑓</, que segundo o JSCE (1997), 

pode adotar os seguintes valores:  𝑓</ ≤ 18	𝑀𝑃𝑎		, 𝛼 = 1,2 18𝑀𝑃𝑎 < 𝑓</ ≤ 34	𝑀𝑃𝑎		, 𝛼 = 1,0 𝑓</ > 34	𝑀𝑃𝑎		, 𝛼 = 0,8 

(53) 

O recobrimento base, 𝑐t, depende do tipo de elemento estrutural, que de acordo com o 

JSCE (1997) adota os valores apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 : Recobrimento base do betão (adaptado de [35]) 

Elemento Laje Viga Pilar 𝒄𝟎 (mm) 25 30 35 

 

O JSCE (1997), refere algumas exceções onde o recobrimento deve ser aumentado, como 

por exemplo:  

• Betão em contacto direto com o solo, o recobrimento adotado deve ser superior a 75mm;  

• Betão colocado submerso, o recobrimento deve ser superior a 75mm, salvo a exceção 

caso seja garantida a qualidade do recobrimento que poderá ser reduzido para 25mm;  

• Betão que está exposto à abrasão pela água corrente, nestes casos o recobrimento deve 

ser, pelo menos, aumentado em 10 mm; 

• Elementos que são colocados em ambientes sujeitos a águas acidas ou ações químicas 

severas, devem ser protegidos; 

• Para estruturas que a ação ao fogo é essencial o recobrimento deve ser determinado 

tendo em atenção a resistência ao fogo do FRP, a temperatura e duração do incendio e 

as características dos agregados. 

 
• Comprimento de amarração  

Para a determinação do comprimento de amarração de um varão de FRP tem de se ter por 

base os seguintes fatores expressos na Figura 20 
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Figura 20 : Transferência de força para o varão (adaptado de[16]) 

A força no varão transmitida por uma tensão de aderência 𝑢 a atuar na superfície do varão. 

O equilíbrio de forças pode ser expresso segundo a Eq. 54 𝑙J𝜋𝑑F𝑢 = 𝐴1,F5O𝑓1 (54) 

Contrariamente aos varões de aço, não é preciso mobilizar toda a resistência do varão de 

FRP, especialmente quando a resistência à flexão é controlada pelo esmagamento do betão e a 

tensão exibida pelo varão é inferior à tensão última na rotura [16]. 

De acordo com a ACI (2015), a tensão máxima de ligação é dada pela Eq. 55: 

𝑓1J = 0,083¡𝑓<)𝛼 y13,6 𝑙J𝑑F + 𝐶𝑑F 𝑙J𝑑F + 340z ≤ 𝑓1p (55) 

Onde,  

• C é o menor de: 1) a distância do centro do varão até a superfície de betão mais 

próxima da zona de tensão, ou 2) metade do espaçamento entre varões (medida ao 

centro de cada um); 

•  
É)� ≤ 3,5; 

•  𝑑Fé o diâmetro do varão; 

• 𝛼 adota-se 1,0 conservativamente, e 1,5 para varões com pelo menos 300 mm de 

recobrimento; 

•  𝑙J ≥ 20𝑑F. 

Para questões de dimensionamento, deve ser assumido que a máxima tensão no varão 

varia entre 0 e o valor que é calculado pela Eq. 56 ao longo de um comprimento de varão embebido 

de 20𝑑F. Deve ainda ser feita uma verificação da capacidade de resistência à flexão até ao final do 

varão. Se não se verificar, tem-se de aumentar o comprimento de amarração, o número de varões 

ou recalcular a capacidade à flexão de forma a incluir a possibilidade da rotura por falha de aderência 

do varão [9, 16]. 

 

• Comprimento de amarração em varões retos 

No caso de varões retos, a resistência desenvolvida, 𝑓1O, deve ser o mínimo entre: a 

resistência que se obtém pela Eq. 35, 𝑓1, e a resistência dada pela Eq. 56. 

O cumprimento de amarração para varões retos é definido como o comprimento de 

aderência necessário para garantir 𝑓1O	e é dado por: 

𝑙) = 𝛼 𝑓1O0,083¡𝑓<) − 34013,6 + 𝐶𝑑F 𝑑F (56) 
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O comprimento de amarração da armadura positiva no ponto de inflexão e nos apoios 

simples que o ACI (2015) recomenda é:  

𝑙) ≤ 𝜙𝑀s𝑉p + 𝑙5 (57) 

Onde,  

• 𝑙5, no apoio, representa o comprimento de amarração além do centro do apoio, no 

ponto de inflexão representa a maior das profundidades efetivas do elemento ou 12𝑑F; 

•  
ªZÊ©�  deve ser aumentado em 30% quando o fim da amarração está confinado a uma 

zona de compressão. 

Caso o momento resistente seja superior ao momento aplicado ao longo de todo o 

comprimento de amarração, esta restrição do comprimento de amarração não necessita de ser 

verificada [16].  

 

• Comprimento de amarração de varões dobrados  

No caso dos varões em gancho, o comprimento de amarração é dado em função da 

resistência máxima do varão de FRP e da resistência do betão[16]. 

O ACI (2015) recomenda a Eq. 58 para o cálculo do comprimento de amarração:  

𝑙Fl1 =
⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪⎧ 165	 𝑑F¡𝑓<) 			 , 𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑓1p ≤ 520	𝑀𝑃𝑎
𝑓1p3,1 𝑑F¡𝑓<) 			𝑝𝑎𝑟𝑎	520 < 𝑓1p < 1040	𝑀𝑃𝑎
330 𝑑F¡𝑓<) 			𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑓1p ≥ 1040	𝑀𝑃𝑎

 (58) 

Onde,  

• 𝑙Fl1e 𝑑F é em mm e 𝑓1p	e 𝑓<) é em MPa. 

 

De acordo com estas expressões o valor do comprimento de amarração não deve ser inferior 

a 12𝑑Fou 230 mm. Este cumprimento tem alguma relevância em ser dimensionado, pois ganchos 

demasiado grandes tem uma contribuição insignificante na tensão última e deslizamento do gancho. 

De forma a evitar uma rotura por corte do varão o raio da curvatura deve ser inferior a 3𝑑F [16]. 

 

• Sobreposição de varões 

De acordo com a ACI, o comprimento de sobreposição de varões não está devidamente 

estudado. No entanto é proposto um valor conservativo para este cumprimento de 1,3𝑙). 

Já o JSCE (1997) diz que o comprimento de sobreposição para a armadura longitudinal deve  

seguir as disposições indicadas no JSCE (1997) Standard Specification [35]. 

Quando a área de armadura, 𝐴1, é superior à área requerida, 𝐴1<, o comprimento de 

sobreposição deve ser reduzido de 𝐴1</𝐴1. Caso 𝐴1</𝐴1 > 350/𝑓), toma o valor de 𝐴1</𝐴1 =350/𝑓), onde 𝑓)é a resistência à tração de calculo do FRP, em MPa [35]. 
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2.5 Considerações finais 

Ao longo deste capítulo, procurou-se quantificar e caracterizar os materiais FRP, bem como 

os principais critérios que se deve ter em consideração para o dimensionamento de lajes armadas 

com varões de GFRP. 

Apesar das materiais FRP, mais propriamente os varões de GFRP, apresentarem mais 

potencialidades face ao aço para reforçar internamente os elementos quando sujeitos a ambientes 

mais agressivos, torna-se difícil entrarem no mercado da construção. Esta dificuldade da utilização 

de varões de FRP em substituição da armadura de aço convencional é associada a algum 

desconhecimento nomeadamente no comportamento estrutural dos elementos que desempenham 

funções estruturais com uma classe de importância relevante (elementos principais). 

Como referido ao longo do presente capítulo os aspetos referidos anteriormente devem-se 

ao facto de alguns fatores não serem muito bem conhecidos ou mesmo não existir estudos 

experimentais em número significativo. Tudo isto, adicionando o facto dos FRP apresentarem um 

comportamento frágil até à rotura e a falta de regulamentação normalizada a nível europeu (que no 

futuro será colmatado por uma nova parte dos Eurocódigos estruturais), coloca algumas reservas à 

utilização mais generalizada dos FRP. 

No que respeita ao dimensionamento e no caso específico de estudo da presente 

dissertação, foram abordadas as recomendações técnicas de referência de forma a complementar 

as lacunas que se podem verificar com o avançar dos estudos dos últimos anos. 

A análise do estado limite de serviço (ELS) como ocorre também nos elementos armados 

com aço, tem-se de ter em conta várias verificações são elas, a verificação da fendilhação, da 

deformação e das tensões nos materiais. Abordando cada uma delas de forma sucinta 

estabelecendo uma ligação entre as armaduras de aço e de FRP, tem-se o seguinte: no caso da 

fendilhação, os valores que são especificados para elementos de betão armados com aço são 

superiores aos de elementos armados com FRP; no caso da deformação as recomendações 

técnicas estabelecem critérios de alturas mínimas para as secções. No entanto, os limites levam a 

alturas relativamente superiores aos elementos armados com aço. Este facto deve-se à menor 

rigidez oferecida pelos varões de FRP; por último, no que respeita à verificação das tensões nos 

materiais são fornecidos valores limites para controlar a fluência e a fadiga. Estes valores surgem 

por motivos de durabilidade, pois quando os varões de FRP são sujeitos a níveis de tensões 

elevados pode levar à formação de microfissuras o que expõem as fibras aos diversos ambientes 

exteriores e posterior degradação e/ou levando à rotura.  

As verificações ao corte e à flexão em estado limite último são realizadas tendo por base os 

modos de rotura.  

No caso da verificação à flexão são considerados os modos de rotura por esmagamento do 

betão, por rotura do FRP e por perda de aderência betão-varão para se mobilizar a tensão última. 

Relativamente aos modos de rotura por esforço transverso são considerados: a rotura da 

armadura de corte e o esmagamento das escoras. Na verificação ao corte de elementos armados 

com FRP torna-se necessário limitar a extensão da armadura compósita de forma a controlar a 

abertura de fendas. Como referido anteriormente, a resistência de um varão dobrado é 
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significativamente inferior à de um varão reto pelo que a tensão a utilizar no estribo de FRP é o 

mínimo entre a tensão resultante da limitação da extensão e a tensão do varão dobrado. Neste 

aspeto existe uma diferença em relação às armaduras de aço pelo facto de nesta se adotar a tensão 

de plastificação. 

Relativamente ao cumprimento de amarração, uma vez que os FRP não podem ser 

dobrados em obra, ao contrário dos varões de aço, devem possuir um comprimento suficiente de 

forma a que seja possível a mobilização da tensão.  

O recobrimento dos varões de FRP é em tudo semelhante aos varões de aço o que não 

seria de esperar pois os compósitos têm uma resistência química superior. Esta aproximação dos 

recobrimentos dos elementos armados com FRP em comparação com os armados com aço deve-

se essencialmente ao facto de os primeiros possuírem menor capacidade de aderência betão-varão 

FRP quando comparada com a aderência betão-varão aço. Assim se pode explicar os 

recobrimentos nos elementos armados com varões de FRP de forma a conseguir mobilizar a 

aderência betão-varão FRP desejada. 

Após identificados os conceitos essenciais para o dimensionamento de peças de betão 

armado utilizando elementos de GFRP, é apresentado no capítulo seguinte o caso de estudo, os 

respetivos materiais, as condicionantes, as ações, os modelos e esforços de dimensionamento e as 

verificações de segurança correspondentes. 
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3 Estudo numérico e experimental de lajes de betão 
armadas com varões de GFRP 

3.1 Considerações gerais 

Um dos grandes problemas das lajes de betão armadas com varões de aço é a sua 

durabilidade quando sujeitas a ambientes agressivos, pelo que recorrer a varões de GFRP para 

armadura ordinária é uma solução muito eficaz para o combate a esta vulnerabilidade das lajes 

tradicionais. Contudo, é necessário avaliar o comportamento estrutural das lajes de betão armadas 

com varões de GFRP . 

No presente capítulo, descreve-se um estudo numérico e experimental realizado com o 

objetivo de compreender melhor o comportamento a curto prazo de lajes de betão armadas com 

varões de GFRP, quando carregadas até à rotura. Para tal, desenvolveu-se um programa 

experimental que incluiu, numa fase inicial, o dimensionamento e fabrico das lajes e, posteriormente, 

ensaios de caracterização dos materiais e ensaios de flexão das lajes a temperatura ambiente. 

3.2 Enquadramento do problema  

Embora inúmeros trabalhos de investigação se tenham focado no estudo do comportamento 

mecânico e estrutural dos materiais FRP existem ainda algumas incertezas relativamente à robustez 

desta solução aplicada em elementos estruturais de betão armado. A principal razão da utilização 

de materiais compósitos (GFRP) no presente caso de lajes  

pré-fabricadas para o revestimento de galerias técnicas de ligação de cabos eléctricos de média 

tensão na transição para o tabuleiro duma ponte, consiste no facto dos varões não sofrerem 

corrosão quando sujeitos a ambientes fortemente agressivos, como se verifica ser o caso de estudo. 

Nesse sentido, foi realizado um estudo experimental para avaliar a resistência última e de serviço 

de uma laje armada com varões de GFRP. 

3.3 Dimensionamento e fabrico das lajes  

3.3.1 Dimensionamento das lajes 

O caso de estudo tem por base um projeto real e os ensaios realizados foram executados à 

escala real das lajetas dimensionadas. Deste modo, o dimensionamento fez-se tendo em 

consideração as disposições regulamentares utilizadas no projeto de execução, nomeadamente na 

definição das cargas e combinações de cargas. No que respeita a verificações de segurança 

tomaram-se as disposições apresentadas no capítulo anterior. 



 

40 
 

3.3.1.1 Aspetos gerais 

Nesta secção são apresentados os aspetos gerais do dimensionamento e fabrico de duas 

lajes de betão com armaduras de varões de GFRP. A obtenção dos esforços de dimensionamento 

das lajes foi realizado com recurso ao software comercial SAP2000® [36]. 

No que se refere à geometria das lajes trata-se de painéis retangulares simplesmente 

apoiados no menor vão, com 2,05 m de comprimento, e 1,52 m de largura, e 0,17 m de espessura 

(Figura 21). 

 

Figura 21 : Geometria das lajes (sem escala) unidades em [m] 

 

Os materiais considerados para o fabrico da laje são: 

• Betão C35/45 XC3(P) Cl0,2 Dmax 12 S3 (NP EN 206-1:2007 [); 

• Varões de GFRP com 16 mm, 10 mm e 6 mm de diâmetro; 

• Cantoneiras de contorno em GFRP de secção “L” (0,17x0,10 m). 

O carregamento considerado foi o peso próprio da estrutura, que neste caso se considera 

relevante (hlaje=17 cm) e, como se trata de um estudo focado no âmbito de pontes, teve-se em 

consideração os tipos de carregamentos característicos destas estruturas, nomeadamente, o 

veículo tipo. Assim sendo, para a verificação estrutural das lajes de betão armadas com varões de 

GFRP, utilizou-se o modelo de cargas da Figura 22, que simula as rodas do veículo tipo.  

O dimensionamento foi realizado recorrendo a um modelo de EF de laje simplesmente 

apoiada com um vão aproximado de 1,42 m (flexão cilíndrica) (Figura 22). Para além da carga 

permanente a laje é sujeita a duas cargas concentradas que representam o veículo tipo que distam 

1,50 m (sendo a geometria do carregamento da Figura 22 a situação mais gravosa, isto é, a que 

conduz as maiores momentos fletores no vão da laje). 
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Figura 22 : Modelo de análise e aplicação da sobrecarga de dimensionamento 
(Veículo tipo do RSA [37] - 100 kN por roda, com dimensão 0.20 × 0,60 m, afastadas de 1,50 m entre si). 

3.3.1.2 Dimensionamento regulamentar 

No dimensionamento das lajes armadas com varões de GFRP teve-se por base as linhas 

orientadoras da norma italiana do CNR-DT 203-2006 [28], que vão de encontro, na maioria dos 

aspetos, à filosofia de dimensionamento dos Eurocódigos. Para colmatar algumas lacunas, ou 

quando o documento anterior é omisso, recorreu-se às diretrizes da ACI 440. 1R-15 [16]. Para a 

definição dos carregamentos nomeadamente o veículo tipo, teve-se em consideração o 

Regulamento de Segurança e Ações (RSA) [37]. 

Nas Tabela 12 e Tabela 13 encontram-se respetivamente, as propriedades geométricas e 

as propriedades mecânicas dos materiais consideradas no dimensionamento das lajes. 

 
Tabela 12 : Propriedades Geométricas das lajes 

Geometria da laje 

C (m) 2,05 

L (m) 1,52 

h (m) 0,17 

b (m) 1,00 

d (m) 0,137 

rec. (m) 0,025 
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Tabela 13 : Propriedades dos materiais constituintes das lajes 

Betão C35/45 GFRP #5 - (16mm) 

ꝩ (kN/m3) 25 ffk (MPa) 1039,7 

fck (MPa) 35 Ef (GPa) 51,5 

fcd (MPa) 23,3 εfuk 0,0202 

fctm (MPa) 3,2 εfd 0,009696 

Ec (GPa) 34 hffd (MPa) 499,3 

εcu 0,0035 
  

As ações permanentes e variáveis são quantificadas a partir dos valores do RSA [37], e que 

se indicam de seguida:  

• Ações permanentes 

o Peso da laje de betão armado: 0,17 x 25 = 4,25 kN/m2 

o Restantes cargas permanentes: 0,02 x 24 = 0,5 kN/m2 

• Ações variáveis 

o Sobrecargas rodoviárias do RSA, para pontes de classe I: um veículo tipo 

de 600 kN constituído por 3 eixos com uma carga de 200 kN cada. 

 
Figura 23 : Veículo tipo RSA (a=0,20 m e b=0,60 m) (retirado de [37]) 

Para a análise estrutural utiliza-se um modelo de elementos finitos de laje, para simular o 

comportamento estrutural para todas as ações incluindo a ação das rodas do veículo tipo. Deste 

modelo, tomando todos os pressupostos definidos anteriormente, obtêm-se os esforços atuantes de 

dimensionamento (𝑆Ed) que devem ser inferiores aos esforços resistentes (𝑆Rd). 

No que respeita ao estado limite último (ELU) a verificação é feita em termos de esforços, 

devendo respeitar-se a condição, SEd < SRd, em que SEd é o valor de cálculo do esforço atuante e 

SRd é o valor de cálculo do esforço resistente, tendo em consideração as armaduras colocadas e a 

classe de resistência do betão utilizado. A condição que se utilizou foi a definida no RSA: 

𝑆c) =	ÐγKow
o»x 𝑆Òo/ +	γÓ 	Ô𝑆Õx/ +	ÐΨ0𝑗𝑆𝑄𝑗𝑘s

Ù»U Ú 
 

(59) 



 

43 
 

Onde,  

• 𝑆Òo/  - esforço resultante de uma ação permanente, tomada com o seu valor 

característico;  

• 𝑆Õx/  - esforço resultante de uma ação variável considerada como ação de base da 

combinação, tomada com o seu valor característico;  

• 𝑆ÕÙ/  - esforço resultante de uma ação variável distinta da ação de base, tomada com 

o seu valor característico;  

• γKo  - coeficiente de segurança relativo às ações permanentes (= 1,35);  

• γÓ  - coeficiente de segurança relativo às ações variáveis (= 1,50). 

 

No que respeita ao estado limite de serviço, para verificação da fissuração considera-se, 

neste caso, a seguinte combinação de momentos fletores: 

Mfreq = Mpp + Mrcp + Ψ1 MVT  (60) 

Onde,  

• Mpp – momentos devidos às cargas permanentes; 

• Mrcp – momentos devido às restantes cargas permanentes; 

• MVT - momentos devidos ao veículo tipo. 

 

No que respeita aos coeficientes de redução Ψ0, Ψ1  e Ψ2 foram, tal como todos os outros 

coeficientes, adotados conforme o RSA e que se apresentam na tabela abaixo. 

 

Tabela 14 : Coeficientes de combinação Ψ0, Ψ1 e Ψ2 

Ação Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecargas rodoviárias 0,6 0,4 0,2 ou 0 

 

Com recurso ao Software SAP2000® definiu-se o modelo da estrutura da Figura 25 a) em 

que são representadas as condições de apoio (simplesmente apoiado nos bordos com maior 

dimensão C=2,05 m). A modelação utilizou elementos finitos de laje fina do tipo Shell. As ações e 

os momentos fletores principais são resumidos na Tabela 15 e na Figura 24. 
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Figura 25 : Modelo de laje em SAP2000®; a) Geometria da laje e condições de apoio; 
b) carregamento da laje  

Tabela 15 – Ações e esforços de dimensionamento (Estado Limite Último) 

Peso próprio + Restante 

carga permanente 

25x0,17 + 0,50 4,75kN/m2 

Veículo tipo 100kN (área de 0,6x0,2m2) 8,3 kN/m2 

ELU M11 flexão 1,35CP+1,5VT 59,7 kNm/m 

• ELU de flexão 

Da Figura 24 c) obtém-se o momento máximo (M11) no estado limite último. A área de 

armadura que se obtém tomando esse momento é de Afb =11,55cm2/m, mas como estamos a 

tratar de armaduras de GFRP, é comum na fase de dimensionamento adoptar-se uma armadura 

relativamente superior para que se consiga satisfazer todos os critérios de verificação. De facto, 

na maioria das situações, o critério mais condicionante é a abertura de fendas como se pode 

 
Figura 24 : Esforços: a) M11- Peso próprio + Restante carga permanente; b) M11-Rodas veículo tipo; c) 

M11 – ELU de flexão 
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observar no Anexo I.1. Assim sendo, a área de armadura adotada foi Af= 20,11 cm2/m 

equivalente a varões de 16 mm espaçados de 10 cm no sentido do menor vão (armadura 

principal). Nas restantes direções, tanto na face superior como na face inferior, adotou-se a 

armadura construtiva mínima, Amin= 2.83 cm2/m, equivalente a varões de 6 mm espaçados de 

10 cm. 

• ELS de abertura de fendas e de deformação 

Esta avaliação tem como principal objetivo verificar se não ocorre fendilhação excessiva 

para as condições normais de utilização. Para as lajes em estudo observou-se que o momento 

fletor para a combinação frequente (Figura 26 – a)) não era superior ao momento de fendilhação, 

ou seja, Mfreq < Mcr. Desta forma analisaram-se as deformações elásticas (Figura 26 – b)), 

verificando-se que eram aceitáveis para cargas de serviço, isto é, quando a estrutura está sujeita 

ao seu peso próprio e a cerca de 40% do peso das rodas do veiculo tipo (de 10 ton/roda). 

Tabela 16 : Esforços dimensionamento em ELS e deformações (combinação frequente) 

Pfreq CP+0,4VT 16,5 kN/m2 

Deformação carga permanente CP+0,4VT <1mm 

 

 

Figura 26 : Esforços: a) Momento fletor M11, e b) Deformação para a  
combinação de ações frequente (ELS) 

Da análise dos resultados no ELS concluí-se que:  

• Mfreq = 16,5 kNm/m < Mcr = 17 kNm/m – valor teoricamente próximo de Mcr no ensaio poderá 

registar-se alguma fissuração antes de se atingir este nível de carregamento. 

• A flecha frequente toma valores inferiores a 1 mm, o que era de esperar para a altura da 

laje em comparação com o vão e o nível de carregamento. 
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3.3.1.3 Características da laje dimensionada com varões de GFRP 

Tendo em conta os critérios enunciados nas secções anteriores, procedeu-se ao 

dimensionamento das lajes (no caso em estudo duas lajes), cujos cálculos justificativos são 

apresentados no Anexo I.1.  

No que diz respeito à geometria ambas as lajes têm dimensões iguais, comprimento 2.05 m 

e largura 1.52 m com uma espessura de 0.17 m. O betão utilizado na sua produção foi um betão 

corrente C35/45 fornecido pela central da Unibetão.  

A armadura inferior é constituída por varões de 16 mm espaçados de 10 cm, na direção do 

menor vão; na outra direção e na armadura superior apenas adotou-se a armadura mínima 

(meramente construtiva) composta por varões de 6 mm espaçados de 10 cm. Na Figura 27 resume-

se a solução final de dimensionamento proposta com varões de GFRP. Figura 27 é apresentado 

resumidamente o dimensionamento final das lajes. 

 

Corte A-A 

Corte B-B             

 

Figura 27 : Pormenorização final das lajes (Dimensões em metros, fora de escala) 

3.3.2 Fabrico 

A produção das lajes foi realizada integralmente no Laboratório de Estruturas e Resistência 

dos Materiais (LERM) do Instituto Superior Técnico (IST), com auxílio dos seus técnicos. Para o 

efeito da presente dissertação foram produzidas duas lajes, com o objetivo de realizar ensaios de 

flexão a temperatura ambiente de forma a comprovar a viabilidade da aplicação deste tipo de 

armadura em estruturas reais. 
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Tabela 17 : Dimensionamento da armadura principal (armadura inferior) 

Momentos e armaduras consideradas 

Af principalinferior [cm2/m] 20,11 Φ16  //  0,10  (Af > Afb) 

Af principal superior [cm2/m] 2,83 Φ6  //  0,10 

Af construtiva [cm2/m] 2,83 Φ6  //  0,10 

Mcr[kNm] 15,80  

Mfreq[kNm] 15,40  

MEd [kNm] 57,7  

MRd [kN.m/m] 95,72  

O fabrico iniciou-se com a montagens das cofragens (inferiores), compostas por uma 

plataforma metálica e duas cofragens metálicas para aumentar a dimensão de forma a conseguir 

betonar as duas lajes em simultâneo (Figura 28). Após concluída a montagem das cofragens 

inferiores montou-se as cofragens laterais das lajes, compostas por cantoneiras de GFRP em forma 

de “L” com 170 mm x 96mm (fichas técnicas do fabricante no Anexo I.2).  

 

 

Figura 28 : Cofragem das lajes: inferior – metálica; Laterais - cantoneiras de GFRP 

De seguida procedeu-se à montagem das armaduras superior e inferior, longitudinais e 

transversais. Mais detalhadamente a armadura principal (armadura unidirecional inferior constituída 

por varões de 16mm), foi montada já no local dentro das cofragens, garantindo-se o recobrimento 

através de espaçadores plásticos do tipo cavalete; de forma a garantir o espaçamento de 10 cm 

cortaram-se tacos de madeira à medida. No que respeita à fixação da armadura transversal e 

longitudinal utilizou-se abraçadeiras de serrilha plásticas. 

Para garantir melhor aderência betão-cantoneira colocaram-se ganchos da armadura 

longitudinal a embeber um varão que estava ligado à cantoneira de extremidade através de um 

sistema constituído por 5 peças em equidistantes (e que estavam ligados por um varão de 10 mm 

de diâmetro) (Figura 30). Estes “L” foram ligadas à cantoneira através de resina a base de epóxi 

com a denominação comercial S&P Resin 220(ver Figura 29) com as características enunciadas 

na Tabela 18.  
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Figura 29 : Pormenores das cantoneiras: a) ligação de extremidade; b) geometria das cantoneiras 
de contorno; c) geometria das cantoneiras em “L” para armadura de costura. 

Tabela 18 : Propriedades mecânica da Resina de base Epóxi S&P 220  (adaptado de [38]). 

Resina 

S&P 

220 

Ꞇu [Mpa] G 

[MPa] 

σu 

[MPa] 

E 

[MPa] 

T = 

20ºC 

25,1  4611,1 16,6 8205,3 

Após a colagem das peças, teve-se especial cuidado de colocar os ganchos da armadura 

principal a envolver o varão que serviu de “armadura de costura” para com a cantoneira, com a 

finalidade de aumentar a aderência e a mobilização das cantoneiras de contorno em GFRP. Na 

Figura 30 estão ilustrados: a) a colagem das peças em “L” e em b) o pormenor que se teve em 

atenção na colocação do gancho na “armadura de costura”. De salientar que as peças em “L” foram 

fabricadas in-situ reaproveitando as sobras da cantoneira que serviram de cofragem nos bordos das 

lajes. 

a) b) 

c) 
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Figura 30 – a) Colagem dos “L” à cantoneira; b) Pormenor da ligação da armadura principal 

No que respeita à armadura superior produziu-se fora da cofragem colocando-se à 

posteriori. De forma a garantir a sua posição foram fabricados, in situ, cavaletes de GFRP 

(reaproveitando também sobras das cofragens laterais). As armaduras foram todas unidas e fixadas 

à armadura de costura para que durante a betonagem não flutuassem ou se movessem da sua 

posição, devido a terem uma densidade reduzida. 

 
Figura 31 : Aspeto final das lajes das armaduras das lajes 

A colocação dos extensómetros para monitorização da laje foi realizada durante esta fase 

(extensómetros no interior do betão), conforme é descrito na Secção 3.5.  

Relativamente à operação de betonagem, recorreu-se a betão pronto, sendo a sua 

colocação executada com recurso a i) um balde acoplado à ponte rolante existente no LERM e ii) 

com auxílio de carrinhos de mão e ferramentas manuais. A compactação foi executada recorrendo-

se a vibradores de agulha e por fim regularizou-se a superfície do betão, utilizando-se para o efeito 

uma régua de nível e uma talocha. O aspeto final das lajes após a betonagem pode ser observado 

na Figura 32. Uma vez que a cofragem lateral era perdida não foi necessário descofrar a laje. 

a) b) 
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Durante a primeira semana as lajes permaneceram húmidas e cobertas com um plástico para 

reduzir a evaporação.  

Para elevar e movimentar as lajes, foram previstos 2 ganchos a meio vão ligados à armadura 

inferior (Figura 31) embutidos no betão. 

A produção dos provetes para caracterização do betão (10 cúbicos e 10 cilíndricos) ocorreu 

em simultâneo com a betonagem das lajes. A desmoldagem dos mesmos foi executada no dia 

seguinte à betonagem. O processo de cura de metade dos provetes cilíndricos e cúbicos foi 

realizado em câmara húmida com temperatura e humidade controladas (temperatura constante de 

20ºC e humidade relativa de 100%); os restantes foram sujeitos às mesmas condições de cura das 

lajes (temperatura e humidade do ambiente do LERM – não controladas). 

 

Figura 32 : Vista geral das lajes e dos provetes logo após a betonagem 

3.4 Setup dos ensaios 

O setup de ensaio foi montado e verificado exclusivamente para este trabalho uma vez que 

os níveis de carregamento previstos foram elevados. Por questões de segurança (e alguma 

incerteza sobre a exatidão das metodologias de cálculo) o pórtico de reação foi dimensionado para 

cerca de 2,5 vezes superior às cargas de rotura estimadas das lajes a ensaiar. O pórtico foi 

constituído por dois montantes e uma travessa. Um dos montantes foi constituído por um perfil 

HEB 400-S355 e outro HEB 500 de um ensaio que estava a decorrer no laboratório em simultâneo. 

A travessa, com um vão de 3,6 m, também foi constituída por um perfil HEB 400 S355, ligada em 

cada uma das extremidades aos montantes com 8 parafusos M24 cl8.8. Para o sistema de 

carregamento utilizou-se um macaco e respetiva célula de carga com 100 tons de capacidade de 

carga (à compressão). Os montantes foram fixos à laje de piso do laboratório através de duas barras 

de alta resistência de diâmetro 36 mm () pré-esforçadas com uma força de aproximadamente 

500 kN/barra. 
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Figura 33 – Setup de ensaios (sem escala) 

Na Figura 33 representa-se a sequência dos acessórios para aplicação do carregamento 

concentrado na laje: macaco hidráulico (100 ton), célula de carga com igual capacidade, rótula 

esférica, viga de distribuição (HEB 400 S355), roletes cilíndricos, chapas de aço S275 (para simular 

as duas rodas do veiculo tipo).  

Os maciços de betão de apoio da laje (quadrados com 50 cm de lado e com 87 cm de altura) 

foram colocados com o objetivo de dar altura e permitir uma observação direta da face inferior da 

laje, nomeadamente, da fissuração como aumento da carga, e do modo de rotura da laje. Os apoios 

destes blocos na laje de piso do laboratório foram nivelados com gesso. Sobre estes apoios foram 

dispostos perfis HEB 220 que simulam o apoio continuo da laje. Entre estes perfis e a laje foi 

colocada uma membrana contínua de neoprene (com 10 mm de espessura e 100mm de largura), 

com a finalidade de colmatar possíveis imperfeições no apoio da laje nos perfis HEB 220 (e que se 

verificou durante o ensaio não ser suficiente, como será abordado na discussão dos resultados do 

Capítulo 4). 
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Figura 34 : 

Vista frontal da 

laje 1 (sem 

escala) 

 

Figura 35 : 

Vista frontal da 

laje 2 (sem 

escala) 

Ensaio da Laje 1 

A Laje 1 foi ensaiada de acordo com o dimensionamento executado, isto é, com as chapas 

com cerca de 3 cm de espessura e com 60 cm de cumprimento por 20 cm de largura (para simular 

as rodas do veículo tipo), como se pode observar na Figura 34 e Figura 35. No Anexo I.3.1. pode 

observar-se melhor o setup de ensaio da laje 1, bem como o modo como se realizou de 

carregamento. 

Ensaio da Laje 2  
Após o ensaio da laje 1, decidiu-se alterar a forma de carregamento, de forma avaliar o 

comportamento da laje para outro padrão de carga – concentrada ao longo da linha do meio vão da 

laje (procurando avaliar a resistência para um modo de rotura por flexão – esmagamento do betão). 

Desta forma, as chapas que simulavam o veículo tipo foram rodadas 90º passando a simular uma 

“carga de faca” a meio vão da laje como se monstra na Figura 35. No Anexo I.3.2. pode observar-

se melhor o setup de ensaio da laje 2, bem como o modo como se realizou de carregamento.  
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Verificação de Segurança do Pórtico  

Foi realizada a verificação de segurança da travessa e das ligações desta aos montantes 

do setup de ensaio. Como limite foi considerada a máxima carga do macaco (P = 1000 kN). 

a) Travessa - Na Figura 36 apresenta-se o modelo de cálculo utilizado para se verificar a travessa. 

Para uma travessa HEB400 S355 a verificação da segurança é resumida na Tabela 19. Como 

se pode verificar, assumindo um modelo simplesmente apoiado, a carga que a viga de travessa 

suporta em regime elástico é superior à capacidade do macaco hidráulico. 

 

Figura 36 : Modelo de cálculo da travessa do 

pórtico de ensaios (sem escala) 

 

Tabela 19 : Propriedades e verificação da carga elástica da travessa HEB 400 S355 

Propriedades HEB 400 

fyd [MPa] 355 

wel [cm3] 2884 

L [m] 3,6 

Pmax [kN] 1138 

 

b) Ligação travessa-montante – Na Figura 37 está representado o modelo de cálculo que foi 

utilizado para a verificação da segurança da ligação da travessa ao montante. Esta ligação era 

constituída por 8 parafusos M24 cl 8.8. 

 

Figura 37 : Modelo de cálculo da 

ligação travessa-montante (sem 

escala) 

Para a capacidade do macaco hidráulico de 1000 kN verificou-se que os parafusos eram 

capazes de transmitir esta força de corte da travessa para os montantes. Como o carregamento foi 

executado a meio vão da travessa, seria expectável que metade da força aplicada fosse conduzida 

para cada um dos montantes. Contudo, assumindo que durante o ensaio poderia existir alguma 

assimetria na distribuição de cargas, tomou-se como hipótese que cada ligação deve ter capacidade 

para resistir a 1,50 vezes este valor, ou seja, cada ligação deve resistir pelo menos a uma força de 
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corte de 750 kN. Tendo em conta a geometria da ligação da Figura 37 com 8 parafusos M24 cl 8.8, 

o corte por parafuso é de: 	𝐹¥,c) = 750 8⁄ = 93,75	𝑘𝑁/𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑢𝑠𝑜. 

Consultando as tabelas da capacidade de parafusos para ligações correntes de corte simples, 

verifica-se que o esforço transverso resistente de dimensionamento de cada parafuso M24 cl 8.8 é 

de 135,6 kN (já com coeficiente de segurança de 1,25 relativo às ligações aparafusadas). Assim, 

conclui-se que os parafusos verificam a segurança. 

3.5 Ensaios de caracterização do betão 

O betão utilizado nas lajes foi produzido e fornecido por uma empresa de betão pronto. 

Como já referido anteriormente, foi utilizado um betão de classe C 35/45, com agregados finos 

calcários (12 mm de diâmetro máximo), com cimento do tipo CEM II/A-L 42.5R e classe de 

consistência S4. Com o objetivo de caracterizar o betão aplicado, foram produzidos 10 provetes 

cilíndricos com 15 cm de diâmetro e 30 cm de altura, e 10 provetes cúbicos com 15 cm de aresta.  

Os ensaios foram executados a diferentes idades: i) aos 28 dias, a idade de referência para 

a caracterização do betão nas condições ideais, isto é sujeitos a cura húmida e ii) aos 77 dias, 

aquando a realização dos ensaios das lajes, ficando sujeitos às mesmas condições de humidade e 

temperatura das lajes, permitindo uma comparação mais segura. 

Foram realizados ensaios à compressão (de acordo com a norma NP EN 12390-3 [39]) e à 

compressão diametral (de acordo com a norma NP EN 12390-6 [40]), com o objetivo de caracterizar, 

respetivamente, a resistência à compressão e tração do betão. 

Os resultados dos ensaios são apresentados na Tabela 20, em que 𝑓cm é o valor médio da 

tensão de rotura do betão à compressão, 𝑆n é o desvio padrão da amostra, 𝑓ck é a tensão 

característica de rotura à compressão do betão, 𝑓ctm representa a tensão média de rotura à tração 

do betão e 𝐸cm é o módulo de elasticidade secante do betão. O módulo de elasticidade foi estimado 

de acordo com a expressão do Quadro 3.1 do Eurocódigo 2 – parte 1.1 [32] com base na tensão de 

rotura média do betão à compressão.  

Tabela 20 : Resultados dos ensaios de caracterização do betão 

Propriedades Idade do betão à data do ensaio 

Resistência à 
compressão 

(cubos) 

28 dias 77 dias 𝒇cm [MPa] 𝑺n [MPa] 𝒇ck[MPa] 𝒇cm [MPa] 𝑺n [MPa] 𝒇ck[MPa] 

31,14 1,42 23,05 42,09 0,33 33,24 

Resistência à 
tração 

𝒇ctm [MPa] 𝑺n [MPa] 𝒇ctm [MPa] 𝑺n [MPa] 

2,43 0,15 3,1 0,30 

Módulo de 
Elasticidade 

𝑬cm[GPa] 𝑬cm[GPa] 

27,84 30,47 

3.6 Equipamento, instrumentação e procedimento de ensaio 

Como referido anteriormente, as lajes foram instrumentadas durante o fabrico (na montagem 

das armaduras). A instrumentação foi colocada de uma forma redundante para evitar possíveis 
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falhas. A laje foi monitorizada com extensómetros nas armaduras e com defletómetros para medir 

deslocamentos em diversos pontos. No que respeita ao controlo de qualidade de execução dos 

trabalhos, teve-se o cuidado de verificar todos os extensómetros com um medidor de potencial antes 

da betonagem (verificando-se que o valor medido era ~1,21 Ω). Na Figura 38 pode observar-se: 

a) um extensómetro aplicado na armadura e protegido com adesivo e em b) verificação do bom 

funcionamento do extensómetro. 

A distribuição dos extensómetros foi igual em ambas as lajes conforme se apresenta nos 

Anexos I.5.1 e I.5.2. A colocação dos extensómetros teve como objetivo obter: 

• A evolução das extensões nas armaduras e nas cantoneiras de extremidade;  

• A curvatura máxima das secções instrumentadas. 

 

Figura 38 : a) Aplicação de extensómetro na armadura superior e inferior protegido por adesivo; 
b) verificação do bom funcionamento do extensómetro após aplicado 

Para obter os deslocamentos verticais da laje durante o ensaio colocaram-se defletómetros, 

quer na face superior da laje (um em cada canto da laje) quer na face inferior (no alinhamento das 

cargas aplicadas e a meio vão, este procedimento foi igual em ambas as lajes). 

Os defletómetros na face superior tiveram como objetivo principal a medição do 

deslocamento associado à deformabilidade do neoprene. Após todo o Setup montado e ajustado 

cuidadosamente, verificou-se que os cantos das lajes não se encontravam bem assentes, pelo que 

estes defletómetros tiveram também o objectivo de monitorizar o apoio dos bordos da laje durante 

o processo de carregamento. 

Os defletómetros da face inferior permitiram a leitura das flechas para posterior análise e 

cruzamento de resultados, conforme se apresenta no Capítulo 4. 

Relativamente ao esquema de ensaio ilustrado na Figura 39, foi definido de acordo com o 

modelo de cálculo (no caso da laje 1). No que respeita à laje 2 alterou-se a forma de transmissão 

de carga (carga “faca” a meio vão), tal como referido anteriormente. 
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Figura 39 : Esquema de ensaio utilizado nos ensaios à flexão. A-Macaco hidráulico; B-célula de carga;  
C-rótula esférica; D-viga de distribuição (HEB400); E-rótula cilíndrica; F,G-defletómetros;  

H-unidade de pressão hidráulica 

A sequência do esquema de ensaio incluiu uma unidade de pressão, que alimenta o macaco 

hidráulico, da marca Enerpac, com 1000 kN de capacidade. O macaco por sua vez, transmite a 

carga a uma célula, da marca Novatech, também com 1000 kN de capacidade de carga, que se 

encontra entre este e a viga de distribuição, consequentemente a viga distribui a carga por 2 pontos 

de aplicação na laje. Os apoios são materializados por duas rótulas cilíndricas, entrepostas em duas 

chapas de aço de forma a libertar rotações. 

Em termos de restrições aos deslocamentos axiais, ambos os apoios são móveis, tendo de 

se ter em atenção o atrito cantoneira-neoprene. 

Relativamente à características da instrumentação, foram utilizados defletómetros de 

100 mm de curso da marca TML, modelo CDP100, localizados nos 4 cantos da face superior da laje 

e ainda 1 por baixo de cada ponto de aplicação das cargas e 1 a meio vão da laje. Para medição 

das extensões foram utilizados extensómetros elétricos da marca TML, modelo FLK-6-11-3L, de 

acordo com a pormenorização apresentada no Anexo I.5.1 e I.5.2. 

Os dispositivos de instrumentação, bem como a célula de carga, foram ligados a dois 

sistemas de aquisição de dados 8+8 canais, da marca HBM, modelo Quantum X. 

O procedimento de ensaio foi definido tendo em consideração que o objetivo consistiu em 

caracterizar a resposta mecânica das lajes, de forma a estabelecer comparações com as lajes 

correntes armadas com varões de aço. Como tal, optou-se por efetuar um carregamento monotónico 

até a rotura. Este carregamento foi realizado de uma forma continua a uma velocidade constante. 

Ao longo do carregamento tambem se registou o comportamento previsto no dimensionamento, 

nomeadamente, a carga de fendilhação e a formação progressiva de fissuras. 

  



 

57 
 

4 Análise e discussão de resultados dos ensaios 

No presente capítulo são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios de flexão das 

lajes. Note-se que estes ensaios têm como principal objetivo verificar a viabilidade de elaborar 

elementos estruturais armados com varões de GFRP (pelas razões apresentadas no capítulo 2) em 

substituição de lajes armadas com varões de aço. 

4.1 Laje 1 – Carregamento do veículo tipo 

Com recurso ao software SAP2000® foi obtido o diagrama de momentos fletores M11 na 

laje para o carregamento de ELU regulamentar (cf. Figura 40b : peso próprio, restantes cargas 

permanentes e cargas concentradas do veículo tipo). O valor máximo de M11 obtido para o ELU foi 

de 59,7 kNm para a laje 1. Analisou-se, ainda, o M11 para um cenário de carregamento que 

considera somente o peso próprio da estrutura, obtendo-se os valores ilustrados na Figura 40a. 

Quando comparados os valores de M11 apresentados nesta figura, verifica-se que o efeito do peso 

próprio é inferior a 5% do momento fletor. Por este motivo, na análise dos resultados do presente 

capítulo, optou-se por desprezar a parcela referente ao peso próprio. 

 

 

Figura 40 : Momento M11 a) devido ao peso próprio; b) no ELU. 

4.1.1 Diagrama carga-deslocamento 

Na Figura 41 pode-se observar os valores carga total-deslocamento a meio vão e nas zonas 

de aplicação das cargas da laje 1, obtido no ensaio. Nos diferentes diagramas carga-deslocamento 

é possível distinguir um troço com andamento semelhante, desde o início do carregamento até 

aproximadamente 80/90 kN (valor da carga total aplicada). Este troço corresponde à fase elástica 

do comportamento do material, apresentando valores de rigidez mais elevados e terminando com o 

início da fendilhação da laje. 

a) b) 
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Figura 41 : Diagramas carga-deslocamento na face inferior da laje registados a meio vão (“Desl_central”) e 
nas zonas de aplicação das cargas (“desl_C1 e “desl_C2”). 

No modelo numérico utilizado no dimensionamento para uma carga aplicada de 85 kN 

obteve-se um momento flector máximo correspondente ao início da fissuração (Mcr = 17 kNm/m), 

como se pode observar na Figura 42. Na Figura 41 observa-se ainda que a rotura ocorre para uma 

carga total de cerca de 560,5 kN, isto é, 280,3 kN em cada ponto de carga na laje (assumindo 

simetria no encaminhamento de cargas), o que significa que se obteve cerca do dobro da carga de 

dimensionamento (1,5x100 kN/roda). 

 

Figura 42 : Momentos M11 para um carregamento de 85 kN equivalente a 42,5 kN em cada ponto 

de descarga da laje, aplicado de forma distribuída (1,2x0,2m) 
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Como era expectável (e de acordo com resultados de estudos anteriores[8]) as lajes 

armadas com varões de GFRP apresentam, após a fendilhação, uma rigidez aproximadamente 

constante até à rotura, e relativamente inferior às lajes armadas com aço com as mesmas 

características. É relevante referir que as pequenas reduções no valor na carga que se verificam 

podem ter uma de duas origens possíveis: i) quando ocorre uma nova abertura de fenda ou ii) 

quando se alteram suas condições de apoio, isto é, a eliminação das folgas entre a laje e a estrutura 

portante que se verificaram após a montagem do setup. 

Como se pode observar na Figura 43, os cantos que estavam monitorizados com os 

defletómetros Desl_S4 e Desl_S2 foram os que tiveram um maior assentamento. De salientar que 

o canto Desl_S4 nem chegou a assentar, isto é, a curva deste deslocamento não teve uma alteração 

significativa no seu declive. Já o canto Desl_S2 inicialmente não estava assente completamente, 

contudo quando se atingiu um nível de carga de cerca de 180 kN este assentou (carga superior à 

de fendilhação), e alterou significativamente o declive, comportamento esse que revela que apenas 

passou a registar o assentamento/esmagamento do neoprene. No que concerne aos declives dos 

deslocamentos Desl_S1 e Desl_S3 (cantos em que se verificou que no início do ensaio estavam 

completamente assentes), observa-se que têm declives semelhantes e iguais ao segundo troço da 

curva do Desl_S2, ou seja, também só registaram o assentamento correspondente à deformação 

do neoprene. 

 

 

Figura 43 : Diagrama carga-deslocamento dos cantos da laje 1, medidos na face superior. 

Através da análise do diagrama da Figura 43, e tal como se observou durante a campanha 

experimental, pode-se concluir que a laje não tinha exatamente as condições de apoio para as quais 

foi dimensionada, isto é, por exemplo, o bordo junto ao canto S4 estava cerca de 40/50 cm em 

consola (verificando-se esta condição até à rotura). Este facto pode justificar que o encaminhamento 

de cargas seja diferente, o que pode ter conduzido a modos de rotura diferentes dos esperados. De 

salientar o aparecimento de fendilhação na face superior a meio vão, o que não seria de esperar, 

mas pode dever-se ao facto das condições de apoio não serem as mais perfeitas possíveis.  
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A função das cantoneiras colocadas em todo o perímetro da laje leva a criar algumas dúvidas 

pelo facto de conter uma armadura de “costura” e aumentar localmente a rigidez da secção. Este 

facto poderá interferir também no encaminhamento de cargas (deverá ser estudada esta ligação 

futuramente com um modelo mais detalhado que permita compreender a transmissão de cargas do 

betão para estas cantoneiras). Na subsecção 4.1.2 é abordado novamente este aspeto, em 

particular sobre o valor das extensões nas armaduras e cantoneiras de contorno. 

4.1.2 Diagrama força vs. extensões 

A Figura 44 mostra o andamento das extensões ao nível das armaduras inferiores (curvas 

EI) e nas cantoneiras de contorno (curvas EC), medidas nas extremidades mais próximas e mais 

afastadas do ponto de rotura da laje (respetivamente extensómetros EI1/EC1 e EI5/EC2 - ver 

posicionamento no Anexo I5.1.). Pode-se dividir estes diagramas em duas fases: (i) a primeira 

correspondente à fase elástica, isto é, anterior ao início da fendilhação que ocorre, como já referido, 

para um nível de carga total de 80/90kN; (ii) a segunda fase representa a resposta em estado 

fendilhado. 

 

 

Figura 44 : Diagrama carga total - extensões nas armaduras interiores (EI1 e EI5) e nas cantoneiras (EC1 e 
EC2). 

Após abrirem as primeiras fendas é notável que a extensão aumentou significativamente 

quando comparada com a fase elástica da resposta da laje, embora o andamento global continue 

aproximadamente linear até à rotura - isto deve-se à boa aderência betão-varão (no caso dos 

extensómetros dos varões, curvas EI) e ao comportamento elástico-linear do GFRP até a rotura. 
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Como é possível verificar na Figura 44, o valor máximo medido da extensão do varão mais 

solicitado (4,8‰ – extensómetro EI1) é bastante inferior ao da extensão de rotura do material (20,2‰ 

– indicado pelo fabricante). Nas fichas técnicas do fabricante a tensão resistente à tração dos varões 

é de 1040 MPa; no ensaio da laje 1 apenas está a ser explorada em média (5 varões monitorizados) 

267 MPa, ou seja, apenas cerca de 26% da resistência. 

Relativamente à exploração da cantoneira, a tensão resistente à tração indicada pelo 

fabricante é 482MPa; no ensaio da laje 1 apenas se atingiu uma tensão máxima de 112 MPa, ou 

seja, apenas 23% da sua resistência. Com base nestes resultados é possível concluir que a elevada 

capacidade resistente dos varões e da cantoneira não foram exploradas de forma rentável, algo que 

é comum em estruturas de betão armadas com estes materiais. 

Relativamente à ligação entre a cantoneira e o betão, se a conexão entre os 2 materiais 

fosse perfeita, o diagrama de extensões expectável seria o representado na Figura 45. No entanto, 

pela análise da Figura 44, pode-se concluir que essa conexão não é perfeita; de facto, excluindo 

algumas oscilações das leituras na fase inicial do ensaio (para níveis de carga reduzidos), observa-

se que para o mesmo nível de carga as extensões nas cantoneiras são significativamente inferiores 

às das armaduras, indicando que o diagrama de extensões é descontínuo na interface betão-

cantoneira. Ainda assim, as tensões mobilizadas nas cantoneiras são significativas (máximo 

112 MPa), mostrando que o sistema de ligação projetado foi eficaz, permitindo que as mesmas 

contribuíssem parcialmente para a resposta global da laje. 

 

Figura 45 : Diagrama qualitativo de extensões nas secções de bordo assumindo uma ligação perfeita entre 
todos os materiais. 

4.1.3 Padrões de fendilhação, modos de rotura e resistência 

Em elementos armados com varões de GFRP o critério para a definição do valor admissível 

para a abertura máxima de fendas é somente estético, pois este tipo de varões, como já referido, 

não têm problemas de corrosão. É de referir que, com base no critério da estética, a ACI 440.1R-15 

[16] define 0,5 mm como valor máximo admissível de abertura de fendas em estruturas localizadas 

em ambiente exterior e 0,7 mm em ambiente interior (em condições de serviço). 
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Na Figura 46 apresenta-se o padrão de fendas na face inferior após o ensaio da laje 1. 

Nesta laje observou-se fendilhação na face superior. Esta fendilhação, não expectável, pode 

dever-se ao facto das condições de apoio não serem as mais perfeitas, em particular pelo facto de 

uma extensão considerável de um dos bordos da laje ter estado em consola durante todo o ensaio. 

O valor da carga e modo de rotura obtido experimentalmente estão indicados na Tabela 21. 

Nesta tabela foram também incluídos os valores da resistência e dos modos de rotura previstos, 

utilizando no cálculo dois valores diferentes da resistência à compressão do betão: (i) valores 

médios expectáveis para um betão de classe C35/45; e ii) valores médios experimentais aos 77 dias 

de idade. Pela análise da Tabela 21 é possível concluir que existem diferenças significativas entre 

os resultados experimentais e as previsões, quer nos valores de carga resistente, quer dos modos 

de rotura. Como se pode observar na Figura 46 e na Figura 47, é notório que o carregamento levou 

a uma rotura da laje por esgotamento da capacidade resistente ao esforço transverso 

(punçoamento), contrariamente ao previsto no dimensionamento (Tabela 21). As possíveis 

explicações para este resultado não esperado serão discutidas na secção 4.1.4. 

 

 

Figura 46 : Padrão de fendilhação na - Laje 1 
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Tabela 21 : Resistências e modos de rotura experimentais e previstas. 

Laje 

1 

 

Resultados 

Experimentais 

Cálculos com resistências 

médias teóricas para um betão 

C35/45 

Cálculos com resistências 

médias experimentais aos 

77 dias de idade 

Força de 

rotura 

[kN] 

Modo de 

rotura 

Força de 

rotura 

flexão 

[kN] 

Diferença 

relativa 

[%] 

Modos 

de rotura 

Força 

de 

rotura 

[kN] 

Diferença 

relativa 

[%] 

Modos 

de 

rotura 

560,5 E.T./P 589,1 +4,9 E.B. 614,9 +8,9 E.B. 

Notas: E.T./P – Esgotamento da capacidade ao esforço transverso (punçoamento); E.B.- 

Esmagamento do betão à compressão; 

 

Figura 47 : Modo de rotura da laje 1. 

4.1.4 Comparação com previsões teóricas 

Na presente subsecção compara-se a carga de rotura obtida na campanha experimental 

com as estimadas pelas formulações propostas em diversos regulamentos e com os esforços da 

análise elástica obtida no modelo desenvolvido em SAP2000®. 

Na Tabela 22 indica-se o valor do momento máximo obtido no modelo SAP2000® para o 

carregamento do veículo tipo (38,45 kN.m/m devido à carga total de 200 kN = 2 × 100 kN/roda e 

57,70 kN.m/m associado ao valor majorado da carga total de 300 kN = 1,5 ×2 × 100 kN/roda). Para 

estimar a carga de rotura com base nas formulações dos regulamentos, assumiu-se que a 

distribuição de esforços elástica se mantinha válida até à rotura, assim, para o momento resistente 

de dimensionamento (MRd = 95,72 kN.m/m – ver secção 3.3.1) obteve-se uma carga de rotura (de 

dimensionamento) de 498 kN. Utilizando o valor do momento resistente calculado com base nas 

propriedades médias dos materiais (Mult_flexão = 139,02 kN.m/m) a correspondente carga de rotura 

seria 722 kN, o que é bastante superior à carga de rotura obtida no ensaio (Pult_ensaio = 560,5 kN). 

Importa reforçar que nesta análise se assumiu que a distribuição de esforços elástica permanece 

Perímetro rotura (2,30m) 
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válida até à rotura (o que é uma aproximação grosseira) e que o modo de rotura da secção mais 

esforçada se caracteriza por esmagamento do betão comprimido (rotura por flexão); tal como 

ilustrado na secção anterior, no ensaio a rotura da laje ocorreu por esgotamento da capacidade 

resistente ao esforço transverso (punçoamento), o que explica, naturalmente, a diferença entre a 

previsão da carga de rotura (722 kN - associada a um modo de rotura por flexão) e o valor 

experimental (560,5 kN). Não obstante estas diferenças entre cargas e modos de rotura previstos, 

é possível observar na Tabela 22 que a laje resistiu a um carregamento 1,86 vezes superior ao 

regulamentar (i.e. carga do veículo tipo majorada).  

Tabela 22 : Quadro resumo das cargas de rotura (Regulamentares e Experimentais com os valores 
característicos) 

    Coeficiente em relação à 

referência 

MVt [kNm/m] 38,45 PVt[kN]  200 - 

MEd [kNm/m] 

(referência) 
57,70 PEd [kN] 300 1,00 

MRd [kNm/m] 95,72 PRd [kN] 498 1,66 

Mult_flexão[kNm/m] 139,02 Pult_flexão [kN] 722 2,41 

Rotura por 

punçoamento 

 Pult_ensaio[kN] 560,5 1,86 

Após se ter observado no ensaio que a rotura ocorreu por esgotamento da capacidade 

resistente ao esforço transverso (punçoamento), e se ter medido o respetivo perímetro da linha de 

rotura (2,3 m - ver Figura 47), tentou-se estimar de forma mais precisa o valor da carga de colapso 

da laje. Para tal, utilizaram-se as formulações propostas no EC2 e na CNR-DT-203-2006 para a 

verificação de segurança ao esforço transverso de elementos sem armadura específica (para 

esforço transverso). A Tabela 23 resume as estimativas de carga máxima considerando os valores 

de dimensionamento e médios das propriedades dos materiais, bem como alguns dos principais 

parâmetros envolvidos no cálculo; no Anexo I.6. apresentam-se os cálculos detalhados. Importa 

referir que no caso da formulação da CNR se previu a carga máxima considerando (ρ9 =0,007) ou 

não (ρ9 =0) a contribuição da armadura longitudinal; esta opção foi motivada pelo facto de em 

estudos anteriormente realizados [8] em lajes de betão armadas com betão varões de GFRP se ter 

concluído que a proposta da CNR sobrestima a contribuição da armadura longitudinal na resistência 

ao corte de elementos de betão armado sem armadura específica para esforço transverso. No caso 

da formulação do EC2, não é possível eliminar a contribuição a contribuição da armadura 

longitudinal , pelo que os valores apresentados na Tabela 23 incluem esta parcela (que foi calibrada 

para a contribuição da armadura longitudinal conferido por armaduras em aço). 
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Tabela 23 – Resumo da verificação ao esforço transverso da laje 1. 

 EC2 (valor de 

dimensionam

ento) 

EC2 (valor 

médio) 

CNR-DT 203 (valor 

médio, 𝛒𝐥 = 𝟎) CNR-DT 203 (valor 

médio, 𝛒𝐥 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟕) 
fcd; fcm 

[MPa] 

23,33 33,67 - - 

d [m] 0,137 0,137 0,137 0,137 

U1 / b [m] 1,86 2,3 (Figura 47) 2,3 2,3 

Vrd,c [Mpa] 0,779 0,881 - - 

Vmin [Mpa] 0,478 0,586 - - 

Pd ; Pult [kN] 397,4 550,0 534,6 648,3 

Pensaio [kN] 560,5 

Pela análise da Tabela 23 é possível concluir que o valor de dimensionamento da carga 

resistente ao esforço transverso (Pd = 397,4 kN) é consideravelmente superior ao carregamento 

regulamentar (PEd = 300 kN – ver Tabela 22), pelo que esta verificação de segurança foi respeitada. 

Relativamente à previsão do EC2 utilizando valores médios das propriedades dos materiais e o 

perímetro de rotura observado após o ensaio (Pult = 550,0 kN), conclui-se que forneceu uma 

estimativa bastante aproximada da carga de rotura experimental (Pult = 550,0 kN vs. 

Pensaio = 560,5 kN) apesar de a formulação considerar a contribuição da armadura longitudinal como 

se tratassem de armaduras de aço. Em relação aos valores da carga de rotura previstos pela CNR, 

é possível observar na Tabela 23 que ao considerar a contribuição da armadura longitudinal a 

resistência prevista (Pult = 550,0 kN) é significativamente superior à experimental, o que está de 

acordo com as conclusões obtidas no estudo de Santos [8]. Por outro lado, ao desprezar a 

contribuição da armadura longitudinal à estimativa de resistência (Pult = 534,6 kN) resulta inferior à 

experimental, o que parece indicar que, embora muito reduzido, este efeito não é completamente 

desprezável. 

As diferenças entre as estimativas de carga de rotura e o valor obtido experimentalmente 

podem estar ainda associadas aos seguintes factores: (i) variabilidade intrínseca das propriedades 

dos materiais; (ii) as condições de apoios no ensaio diferirem das admitidas no modelo de cálculo, 

o que naturalmente altera os mecanismos de transmissão de carga; (iii) a reduzida esbelteza da laje 

(vão livre de 1,30 m livre e espessura de 0,17 m) associado à área elevada de aplicação de carga 

pode ter potenciado que parte das cargas fosse encaminhada para os apoios por efeito de arco; (iv) 

o facto da contribuição das cantoneiras de contorno ter sido desprezada nos cálculos devido às 

incertezas sobre a sua real contribuição para a resposta global da laje. 
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4.2 Ensaio da Laje 2 – Carga tipo “faca” 

No presente subcapítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos na laje 2 – tal como 

já referido na secção 3.4, o carregamento desta laje assemelhou-se a uma carga do tipo “faca”.À 

semelhança do que foi realizado para a laje 1, desenvolveu-se um modelo de elementos finitos da 

laje 2 com recurso ao software SAP2000® para quantificar a importância dos esforços associados 

ao peso próprio no comportamento global da laje quando sujeita ao carregamento do tipo “faca”. A 

Figura 48b ilustra o diagrama de momentos fletores M11 na laje 2 para a combinação de ELU 

regulamentar; na Figura 48a apresenta-se o diagrama de momentos M11 devido ao peso próprio. 

Tal como se concluiu para a laje 1, os esforços devido ao peso próprio são bastante reduzidos, 

assim, na análise que se apresenta nas seguintes subsecções, optou-se por desprezar a parcela 

referente ao peso próprio. 

 

 

Figura 48 : Momento M11: a) devido ao peso próprio; b) ELU. 

4.2.1 Diagrama carga – deslocamento 

Na Figura 49 observam-se as curvas carga-deslocamento a meio vão e sobre os pontos de 

aplicação das cargas na laje 2. Pela mudança nos declives das três curvas que ocorreu a cerca de 

80/90 kN, foi possível identificar o início da fissuração. À semelhança do que se efetuou para a laje 

1, recorreu-se a um modelo de EF elaborado em SAP2000® para confirmar a estimativa da carga 

de fendilhação. A Figura 50 ilustra o diagrama de momentos fletores M11 obtido para uma carga 

total aplicada de 85 kN onde é possível concluir o momento máximo devido a esta carga é 

aproximadamente igual ao momento de fendilhação (17 kN.m/m) – este resultado confirma que o 

início da fissuração ocorreu no intervalo 80/90 kN (carga total). Para cargas superiores a esta 

verificou-se que um ligeiro aumento da não linearidade da curva até ser atingida a carga máxima 

(475 kN), comportamento típico de elementos de betão armados com varões de GFRP. Tal como 

se observa na Figura 49, existiram ligeiras oscilações/reduções no valor da carga e que podem ter 

a) b) 
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estar relacionadas com os seguintes fenómenos (tal como na laje 1): i) progressão da fendilhação 

com redução e local de rigidez do elemento; ii) alteração as condições de apoio, tal como ocorreu 

na laje 1 - apesar da se ter melhorado o nivelamento dos apoios no ensaio da laje 2 (com recurso a 

um camada de gesso sob os perfis metálicos de apoio), não foi possível eliminar completamente as 

folgas iniciais entre os bordos da laje e a estrutura portante. 

 

Figura 49 : Diagramas carga-deslocamento na face inferior da laje lidos a meio vão e nas zonas de 
aplicação das cargas 

 
Figura 50 : Momentos M11 para um carregamento total de 85kN aplicada ao longo de uma área de contacto 

de 1,2 x 0,2 m. 

Como se pode observar na Figura 51, o canto que estava monitorizado com o defletómetro 

Desl_S1, praticamente não registou qualquer deslocamento até se atingir uma carga total de 100kN 
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(valor próximo da carga de fendilhação do ensaio); o aumento de deslocamento que se mediu após 

esta carga e até 240 kN deverá estar relacionado com o esmagamento do neoprene (declive 

semelhante ao das curvas dos outros cantos). Os cantos monitorizados com os defletómetros 

Desl_S2 e Desl S4 registaram valores de assentamento bastante semelhantes e nos quais se 

podem identificar três fases distintas: i) até cerca da carga de fendilhação (80/90 kN); ii) após a 

fendilhação, e até cerca de 240 kN o decline é praticamente constante e deverá estar associado ao 

esmagamento (fase elástica) do neoprene (fase que também é comum aos outros 2 cantos); 

iii) entre cerca de 240 kN e até à rotura, em que os deslocamentos/assentamentos permaneceram 

praticamente inalterados (fase igualmente comum aos outros 2 cantos), indicando que todas as 

folgas iniciais foram eliminadas e se atingiu a capacidade de deformação máxima do neoprene. 

Importa referir que esta figura mostra que a folga inicial no canto instrumentado com defletómetro 

S3 era consideravelmente superior à dos outros cantos, o que está de acordo com as observações 

visuais que antecederam o ensaio.  

 

Figura 51 : Diagrama carga-deslocamento dos cantos da laje 1, medidos na face superior. 

O andamento dos deslocamentos/assentamentos dos apoios ilustrado na Figura 51, em 

particular as diferenças significativas entre eles, indica que o encaminhamento de cargas deverá 

ser diferente do admitido no modelo de cálculo e no modelo de EF. Este facto poderá ajudar a 

explicar o modo e o local onde ocorreu a rotura desta laje; tal como se discute na secção 4.2.3, a 

rotura ocorreu mais próxima dos cantos Desl_S1 e Desl_S4, onde se mediram menores 

assentamentos e para onde poderá ter sido transmitida mais carga. 

4.2.2 Diagramas força vs. extensões  

Na Figura 52 ilustram-se as curvas carga vs. extensão ao nível das armaduras inferiores 

(curvas EI) e nas cantoneiras de contorno (curvas EC), medidas nas extremidades mais próximas e 

mais afastadas do ponto de rotura da laje (respetivamente extensómetros EI1/EC1 e EI5/EC2 - ver 

posicionamento no Anexo I5.1.). Ao analisar o andamento das curvas ilustradas nestas figuras é 

possível concluir que globalmente é similar ao observado para na laje 1; assim, distinguem-se duas 

fases distintas: i) fase elástica - desde o início do ensaio até se atingir o início da fendilhação 
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(80/90 kN) – em as extensões mobilizadas nos materiais GFRP são bastante reduzidas; ii) fase 

fendilhada – onde os valores das extensões aumentaram significativamente até se atingir a carga 

máxima, apresentando um andamento que globalmente se pode aproximar como linear. 

Relativamente aos valores máximos das extensões, e à semelhança da laje 1, indicam que 

os níveis de tensão atingidos nos materiais GFRP foram bastante reduzidos, comprovando a sua 

subutilização – 179 MPa no caso das armaduras inferiores em GFRP (17% da sua resistência à 

tração) e 61 MPa nas cantoneiras de contorno (cerca de 10% da resistência à tração). 

No que diz respeito à comparação entre os valores das extensões das armaduras internas 

e nas cantoneiras, observa-se que para o par EI5/EC2, as extensões na cantoneira são 

significativamente inferiores às da armadura inferior, indicando que o diagrama de extensões é 

descontínuo na interface betão-cantoneira – este resultado está de acordo com o obtido na laje 1 e 

mostra que nesta localização a conexão betão-cantoneira é muito flexível, não transmitindo por isso 

às cantoneiras de bordo uma grande parte da tração instalada. Relativamente ao par EI1/EC1, 

observa-se que a extensão na cantoneira para todos os níveis de carregamento (incluindo a fase 

elásticas da resposta da laje) é superior ao valor da extensão da armadura interna – este resultado, 

oposto aos anteriores, indica que nesta localização a conexão betão-cantoneira poderá ter sido mais 

eficaz. Pela complexidade dos fenómenos envolvidos no comportamento desta ligação, e pelo facto 

de esta conclusão ser suportada por leituras de apenas 2 extensómetros, recomenda-se a 

realização de estudos adicionais que possibilitem a compreensão deste resultado, e que permitam 

tirar conclusões mais fundamentadas sobre o comportamento e eficiência da conexão 

implementada na ligação da laje às cantoneiras de bordo. 

 

 

Figura 52 : Diagrama carga total-extensões nas armaduras interiores (EI1 e EI5) e nas cantoneiras 
(EC1 e EC2) – Laje 2 

4.2.3 Padrão de fendilhação e modo de rotura 

Na Figura 53 apresenta-se o padrão de fendas da face inferior após o ensaio da laje 2, onde 

se pode observar que é bastante diferente ao observado na laje 1 (ver secção 4.1.3) – naturalmente 

devido ao diferente posicionamento das cargas. Nesta figura é possível observar que a maioria das 
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fendas se desenvolvem próximas de um dos bordos apoiados e ao longo da maior dimensões da 

laje. A localização desta fissuração está relacionada com o modo de rotura – tal como se constata 

na Figura 54, a rotura ocorreu devido à formação de uma fenda inclinada entre a zona de aplicação 

de carga e um dos bordos apoiados, ou seja, rotura por esgotamento da capacidade resistente ao 

esforço transverso. Relativamente ao comprimento da linha de rotura observado no ensaio, 

considerou-se aproximadamente igual ao comprimento da laje (2,05 m – ver Figura 53) pelo facto 

de a curvatura da superfície de rotura ser muito reduzida. 

 

 

Figura 53 : Padrão de fendilhação da laje 2. 

 
Figura 54 – Vista lateral do modo de rotura da laje 2. 

Perímetro de rotura (≈ 2,05 m) 
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4.2.4 Comparação com previsões teóricas 

Nesta subsecção compara-se a carga de rotura obtida na campanha experimental com as 

estimadas pelas formulações propostas nos regulamentos e com os esforços da análise elástica 

obtida no modelo desenvolvido em SAP2000®. Importa referir que esta análise é em tudo 

semelhante à que foi efetuada para a laje 1 (ver secção 4.1.4), ou seja, assumiu-se igualmente que 

a distribuição de esforços elástica obtida no modelo de elementos finitos se mantinha válida até à 

rotura. Assim, a Tabela 24 mostra que o valor do momento fletor resistente calculado com base nas 

propriedades médias dos materiais (Mult_flexão = 139,02 kN.m/m) correspondente uma estimativa da 

carga de rotura de 722 kN, o que é bastante superior à carga de rotura obtida no ensaio 

(Pult_ensaio = 475 kN). Além de todas as aproximações envolvidas na estimativa desta carga de rotura 

(ver discussão na secção 4.1.4), a grande diferença de resultados está sobretudo associada ao 

facto de o modo de rotura do ensaio ter sido por esgotamento da capacidade resistente ao esforço 

transverso. Ainda assim, a laje resistiu a um carregamento 1,58 vezes superior ao regulamentar (i.e. 

carga de “faca” com magnitude igual a duas rodas veículo tipo PEd = 300 kN). 

Tabela 24 : Quadro resumo das cargas de rotura (Regulamentares e Experimentais com valores médios) - 
Laje 2 

    Coeficiente 

em relação à 

referência 

MVt [kNm/m] 41,10 PVt[kN]  200 - 

MEd [kNm/m] 

(referência) 
62,54 PEd [kN] 300 1,00 

MRd [kNm/m] 95,72 PRd [kN] 458,16 1,53 

Mult_flexão[kNm/m] 139,02 Pult_flexão [kN] 666,87 2,22 

Rotura por esforço 

transverso 

 Pult_ensaio[kN] 475 1,58 

Tal como ilustrado na secção anterior, no ensaio da laje 2 a rotura ocorreu por esgotamento 

da capacidade resistente ao esforço transverso. Registe-se a este propósito que as duas lajes não 

tinham armadura específica de esforço transverso ou punçoamento. Assim, utilizaram-se as 

formulações propostas no EC2 e na CNR-DT-203-2006 para a verificação de segurança ao esforço 

transverso de elementos sem armadura específica (para o esforço transverso) para procurar estimar 

a carga de rotura experimental. Tal como se efetuou para a laje 1, no caso da formulação da CNR 

estimaram-se cargas máximas considerando (ρ9 =0,007) ou (ρ9 = 0), i.e. avaliou-se a contribuição 

da armadura longitudinal, pelos motivos já apresentados na secção 4.1.4. A Tabela 25 resume as 

estimativas de carga máxima considerando os valores de dimensionamento e médios das 

propriedades dos materiais, bem como alguns dos principais parâmetros envolvidos no cálculo; no 

Anexo I.6. apresentam-se os cálculos detalhados. 
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Tabela 25 – Resumo da verificação ao esforço transverso da laje 2. 

 EC2 

(valor de 

dimensiona

mento) 

EC2 (valor 

médio) 

CNR-DT 203 

(valor médio, 𝛒𝐥 = 𝟎) 
CNR-DT 203 (valor 

médio, 𝛒𝐥 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟕) 
fcd; fcm 

[MPa] 
23,33 33,67 - - 

d [m] 0,137 0,137 0,137 0,137 

U1 [m] 
3,66 

2,05 

(Figura 53) 
2,05 2,05 

Vrd,c [MPa] 0,794 0,881 - - 

Vmin [MPa] 0,478 0,574 - - 

Pd ; Pult. 

[kN] 
390,9 494,7 476,5 590,2 

Pensaio [kN] 475,0 

 

Da análise dos resultados resumidos na Tabela 25 é possível retirar as seguintes principais 

conclusões (semelhantes às obtidas para a laje 1): 

• O valor de dimensionamento da carga resistente ao esforço transverso (Pd = 390,90 kN) 

é consideravelmente superior ao carregamento regulamentar do veículo tipo 

(PEd = 300 kN); 

• A previsão do EC2 utilizando valores médios das propriedades dos materiais e o 

perímetro de rotura observado após o ensaio (Pult = 494,72 kN), é ligeiramente superior 

à obtida no ensaio (Pensaio = 475,0 kN), possivelmente pelo facto de esta formulação 

sobreestimar a real contribuição da armadura longitudinal conferida pelos varões de 

GFRP; 

• As previsões do CNR considerando a contribuição da armadura longitudinal fornecem 

uma estimativa de carga de rotura (Pult = 590,2 kN) significativamente superior à 

experimental. Por outro lado, ao desprezar a contribuição da armadura longitudinal, a 

estimativa de resistência (Pult = 476,5 kN) é bastante próxima da carga de rotura 

experimental, indicando que efetivamente a contribuição da armadura longitudinal em 

armaduras de GFRP é muito reduzido, o que, mais uma vez, está de acordo com as 

conclusões obtidas no estudo de Santos [8]. 

As diferenças entre as estimativas de carga de rotura e o valor obtido experimentalmente nesta 

laje podem estar ainda associadas aos fatores referidos no final da secção 4.1.4. 
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5  Conclusões e perspetivas de desenvolvimentos futuros  

5.1 Conclusões do trabalho realizado 

A utilização de varões de GFRP como armadura em estruturas de betão armado constitui 

uma alternativa às estruturas correntes armadas com varões de aço, pelos benefícios que estes 

materiais acrescentam às estruturas, nomeadamente pela sua elevada tensão de rotura, uma 

massa volúmica muito reduzida quando comparada com o aço e, acima de tudo, o facto de não 

serem sensíveis à corrosão. Como todos os outros materiais os varões de GFRP também, 

apresentam desvantagens, destacando-se o facto de ser um material frágil, isto é, apresentarem 

um comportamento elástico linear até à rotura, o que suprime em grande parte o comportamento 

que se pretende dúctil dos elementos estruturais de betão armado. A presente dissertação foi 

motivada pela relativa falta de informação da aplicação destes materiais em elementos estruturais 

constituintes submetidos a cargas concentradas elevadas típicas dos tabuleiros rodoviários. 

As principais conclusões foram apresentadas nas considerações finais de cada capítulo, 

procurando-se agora realizar um resumo das mais importantes, e que possam servir de base para 

novos trabalhos. 

Da revisão de literatura verifica-se que não existe atualmente uma regulamentação bem 

definida que permita o dimensionamento de elementos estruturais com varões de GFRP. De 

qualquer forma, afigura-se que o dimensionamento de estruturas de betão armadas com varões de 

GFRP é semelhante ao dimensionamento de estruturas de betão armadas com varões de aço. 

Contudo, as diferenças mecânicas dos dois tipos de varões conduzem a alterações nas formas de 

verificação dos diversos estados limites últimos (ULS) e de serviço (SLS). Na verificação do ELU de 

flexão, as expressões propostas para a determinação do momento resistente, têm em consideração 

os modos de ruína, seja por esmagamento do betão ou por rotura do FRP.  

A verificação dos estados limites de serviço para o caso de lajes armadas com varões de 

FRP, inclui também a verificação da fendilhação, da deformação e das tensões nos materiais. No 

que se refere à fendilhação os valores esperados para a abertura máxima de fendas em estruturas 

armadas com varões de FRP são superiores aos valores para estruturas armadas com varões de 

aço. No que respeita à deformação existem várias propostas de controlo indireto da deformação por 

definição de alturas mínimas das espessuras das lajes, em função das condições de apoio 

(normalmente conduzem a alturas superiores nos elementos armados com FRP que nos elementos 

armados com varões de aço, o que se deve à menor rigidez que dos varões de FRP). Por fim, no 

que respeita à verificação das tensões nos materiais são apresentados limites para controlar a 

fluência e a fadiga. Esta limitação de tensão é importante pelo facto para de forma indireta controlar 

a durabilidade dos elementos, dado que quando os varões de FRP são sujeitos a tensões cíclicas 

elevadas pode ocorrer fendilhação da camada superficial de protecção dos varões, o que pode 

conduzir à exposição direta das fibras aos ambientes agressivos. 

O colapso das estruturas por corte (ELU) é sempre precedido de uma formação intensa de 

fendas inclinadas relativas ao eixo longitudinal do elemento, de forma igual aos elementos armados 



 

74 
 

com varões aço. A ruína por esgotamento da capacidade de esforço transverso pode dar-se de dois 

modos: rotura da armadura de corte de FRP e/ou esgotamento das escoras comprimidas de betão. 

A verificação da segurança ao corte é idêntica à realizada nos elementos armados com varões de 

aço, contudo, deve-se limitar a extensão na armadura compósita de forma a controlar a abertura de 

fendas por corte, e reduzir o u mesmo eliminar a contribuição das armaduras longitudinais de FRP 

para mobilizar a contribuição da armadura longitudinal. 

A campanha experimental permitiu caracterizar o comportamento mecânico das lajes 

armadas com varões de GFRP. O objetivo principal da campanha experimental consistiu em avaliar 

a resposta mecânica das lajes quando sujeitas a carregamentos estáticos concentrados elevados. 

Para tal, durante os ensaios foram medidas as evoluções dos deslocamentos e as extensões nas 

armaduras e nas cantoneiras de contorno da laje ao longo do tempo. No caso da laje 1, simulou-se 

o carregamento real de um eixo do veículo tipo, definido no RSA, aumentando a carga gradualmente 

até à rotura da laje. Registou-se uma rotura por punçoamento em torno de um dos pontos de 

aplicação de carga, para uma carga total de 560,5 kN. Este valor corresponde a  

1,86 x 2 x 150 kN que constitui a carga de dimensionamento regulamentar, concluindo-se por isso 

que a laje tem capacidade portante suficiente para as cargas de projeto. 

Relativamente à laje 2, alterou-se a geometria de aplicação de carga para avaliar o seu 

comportamento estrutural com outras formas de carregamento (procurando simular um 

carregamento linear transversal “de faca” especificado igualmente no RSA). Esta alteração conduziu 

à rotura da laje por esgotamento ao esforço transverso, para uma carga total de 475 kN. Também 

na laje 2 a carga de rotura experimental é muito superior ao valor de dimensionamento da carga 

regulamentar; continuando a comparar com as duas rodas do veículo tipo regulamentar, regista-se 

uma carga de rotura 1,58 vezes superior à carga de dimensionamento (475 kN = 1,58 x 2 x 150 kN). 

No que respeita às tensões instaladas nos varões de GFRP e nas cantoneiras, nos ensaios 

registam-se valores de tensão instalada muito abaixo da sua resistência à tração. Pode ainda 

concluir-se que o pressuposto tomado no dimensionamento de desprezar a cantoneira de contorno 

na avaliação da resistência da laje é, em parte, verificado nos registos das tensões instaladas nas 

cantoneiras, que não conseguem mobilizar uma tensão significativa. Pensa-se que este 

comportamento se deve à flexibilidade excessiva do sistema de conexão implementado, mas o 

comportamento deste sistema no interior da massa de betão é complexo e merece uma análise 

específica que não foi possível realizar neste trabalho. 

De um modo geral, pode concluir-se que a solução estudada e ensaiada nesta dissertação 

para laje de betão armado com varões de GFRP e cantoneiras nos contornos, como moldura e 

cofragem, é uma solução estruturalmente eficiente e que pode vir a substituir com vantagem as lajes 

armadas com varões de aço nalgumas aplicações, nomeadamente quando se estiver na presença 

de ambientes ou agentes agressivos que acelerem os fenómenos de corrosão das tradicionais 

armaduras de aço e dos elementos de aço expostos. 
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5.2 Perspetivas de desenvolvimento futuros 

Os estudos realizados na presente dissertação contribuíram para o aumento do 

conhecimento sobre o comportamento mecânico de lajes armadas com varões de GFRP. Contudo 

para que esta solução possa constituir uma alternativa consistente aos elementos tradicionais de 

betão armado com varões tradicionais de aço, existem várias questões que necessitam de ser 

estudadas com maior profundidade. Neste sentido, recomenda-se os seguintes desenvolvimentos 

futuros:  

• Realização de uma campanha experimental semelhante à desenvolvida na presente 

dissertação mas em elementos de maior esbelteza, promovendo a rotura por flexão 

e a melhor exploração da elevada resistência dos materiais GFRP; 

• Realização de ensaios ao corte específicos com e sem armaduras específicas de 

esforço transverso para avaliar e quantificar a contribuição da armadura longitudinal 

dos varões de GFRP e a maior resistência deste tipo de lajes com armadura de 

esforço transverso; 

• Ensaios complementares das ligações das cantoneiras-varões para compreender 

melhor o seu funcionamento estrutural e eficácia na transmissão de esforços da laje 

de betão às cantoneiras; 

• Desenvolvimento de modelos de elementos finitos que tenham em conta a não 

linearidade física dos materiais  e e que desta forma permitam simular o 

comportamento em serviço e à rotura de lajes semelhantes às ensaiadas – estes 

modelos, após validação com os resultados experimentais obtidos na presente 

dissertação, permitiriam quantificar e perceber um conjunto de fenómenos 

registados nos ensaios que não foi possível analisar em profundidade, 

nomeadamente, o funcionamento da ligação betão-betão-cantoneiras de contorno 

e a sua real contribuição para a resposta global da laje;  

A realização de investigação proposta poderá contribuir para a melhor compreensão do 

comportamento mecânico à flexão de lajes armadas com varões de FRP com aplicações em 

estruturas com níveis de carga elevados. Este tipo de investigação permitirá ainda: i) criar 

recomendações e/ou colmatar algumas lacunas existentes nas recomendações atuais para 

dimensionamento de estruturas de betão com varões de FRP e ii) promover a utilização consistente 

de soluções de lajes de betão armado com varões de FRP em elementos estruturais, 

nomeadamente de tabuleiros de pontes. 
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Anexo I.1 Cálculos justificativos do dimensionamento - Laje 1 e 2 

• Flexão 

O dimensionamento das lajes armadas com varões de GFRP foi realizado de acordo com 

as diretrizes do EC2[32] ,RSA[37] , do CNR-DT203-2006[28] e da ACI [16]. A filosofia de cálculo foi 

semelhante para ambas as lajes pelo que o seu dimensionamento será discutido conjuntamente. 

De salientar que foram dimensionadas ambas as lajes para o mesmo modo de carregamento 

(veículo tipo definido no RSA), embora durante o ensaio 2 se alterasse o modo de carregamento. 

Na Figura 55, encontra-se o modelo de cálculo utilizado, bem como os esforços atuantes, M11. 

Para tal recorreu-se ao software SAP 2000®, no qual se considerou o peso próprio e um eixo do 

veículo tipo definido no RSA (100kN por roda)). Obteve-se o andamento do momento M11 (mais 

condicionante uma vez que a laje se encontra em flexão cilíndrica sobre a sua menor dimensão) 

tando para as condições de serviço (combinação quase permanente) como para as condições de 

estado limite último. 

 

Figura 55 : Momentos M11: a) M11- ELU ; b) M11 - ELS 

É relevante referir que no dimensionamento das lajes, foram utilizados os valores médios 

das propriedades dos materiais (mostrados mais à frente), uma vez que, nesta situação concreta, 

se pretende averiguar o comportamento real da estrutura. 

Foram realizadas verificações para o estado limite último de flexão, utilizando-se o método 

do diagrama retangular. Os varões de compressão (armadura superior), foram desprezados uma 

vez que a resistência dos varões de GFRP à compressão é reduzida e de facto o documento CNR-

DT203-2006 recomenda que a resistência à compressão dos varões de GFRP seja desprezada. De 

forma a simplificar o dimensionamento numa fase inicial, (e veio-se a comprovar na campanha 

experimental) também se desprezou a contribuição das cantoneiras de contorno. Na Figura 56 

apresenta-se uma representação esquemática do cálculo que se efetuou. 

a) 
b) 
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Figura 56 : Método do diagrama retangular 

Abaixo apresentam-se as equações que foram utilizadas para o dimensionamento, onde Af 

é a área de armaduras de GFRP, εf é a extensão nas armaduras de GFRP, sf é a tensão nas 

armaduras de GFRP e Ef é o modulo de elasticidade das armaduras de GFRP. 

 FT	 = 𝐴1 	× σ1	 (I1.1) σ1 	= ε1 	× E1 (I1.2) ε1 = ε1 	× 	𝑑 − 𝑥𝑥  
(I1.3) 

F< 	= 0.8x	 × 	b	 × f<	 (I1.4) 

ÐFl = 0	⇔ Fí = F<⇔	x = 𝐴1	 ×	σ10	8x	 × 	b	 × f<	 (I1.4) 

z = d − 0.4x	 (I1.5) M�) = 𝐴1	 × 		σ	1 × 	z	 (I1.6) 

Devido ao comportamento elástico-linear dos varões de GFRP, o dimensionamento das 

lajes com este tipo de armaduras foi realizado admitindo que a rotura ocorre por esmagamento do 

betão à compressão para uma extensão última do betão de 3,5 ‰. Embora o dimensionamento seja 

feito tendo encontra o rompimento do betão no final torna-se necessário verificar se os varões estão 

sujeitos a uma tensão que seja inferior à tração última. Caso contrário a rotura ocorreria por 

rompimento dos varões de GFRP. 

Na Tabela 26, são expostos todos os parâmetros necessários para o dimensionamento das 

lajes, bem como os resultados da aplicação das expressões anteriores. É de referir que a resistência 

média do betão foi obtida com as fichas técnicas fornecidas pela empresa de fornecimento de betão 

para um betão com classe de resistência C35/45. 

Tabela 26 : Resultados do cálculo da resistência à flexão das lajes aramadas com GFRP 

Lajes GFRP rec. 2.5 cm 

d [m] 0,137 

b [m] 1,00 

Af [cm2] 20,11 

Ef[MPa] 51,5 

fc[MPa] 798,4 

ɛcu [‰] 3,5 

x [cm] 4,3 

z [cm] 12,3 

MRd [kNm] 95,7 

Pr,flexão [kN] 294,5 𝛔𝒇[MPa] 65,1 𝛔𝑼,𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒐 [MPa] 249,5 
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Tal como referido anteriormente, verificou-se no final do cálculo da resistência à flexão que 

a rotura ocorre por esgotamento da capacidade do betão à compressão, uma vez que a tensão nos 

varões é inferior á tensão garantida pelos fabricantes nas fichas técnicas, quando o betão é sujeito 

á extensão última. 

• Esforço Transverso 

Relativamente à verificação do esforço transverso, foi utilizada a expressão (4.13) do CNR-

DT203-2006, referente a elementos sem armadura específica para resistir ao esforço transverso. 

Os parâmetros e respetivos resultados estão expostos na Tabela 27. Comparando ambas as 

tabelas, pode concluir-se que na campanha experimental é espectável que a rotura das lajes ocorra 

por flexão, com o betão a romper à compressão, uma vez que a carga última de flexão é inferior à 

carga última de transverso. 

Tabela 27 : Parâmetros de cálculo da resistência ao esforço transverso das lajes com armadura de GFRP 

Lajes GFRP rec. 2.5 cm 

d [m] 0,137 

b [m] 1,00 𝛒𝐥  0,01468 

Ef [MPa] 51,5 

Es [MPa] 200 

fctm [MPa] 3,2 

Trm [MPa] 0,8 

k  1,463 

VRd,ct [kN] 178,7 

Pr,corte [kN] 357,3 

Por fim, verificou-se o critério da armadura mínima de flexão de acordo com a ACI440.1R-

2015, através da expressão I.1-1. Na Tabela 28, encontram-se os parâmetros utilizados no cálculo, 

bem como os resultados obtidos; Af,min é a armadura mínima e fcd é o valor de cálculo da tensão de 

compressão do betão e ffu é o valor da tensão última das armaduras de GFRP; 

 𝐴1,wos = 0,41. ¡𝑓<)𝑓1) 	 . 𝑏	. 𝑑	 > 	2,26𝑓1) 	 . 𝑏	. 𝑑 I.1 - 1 

Como a condição não se verifica, na Tabela 28 apenas se apresentam os cálculos do limite 

a respeitar tanto para os valores regulamentares como para os valores característicos: 

Tabela 28 : Cálculo da armadura mínima 

Parâmetros  Valores regulamentares Valores característicos  𝒃 [m] 1 1 𝒅 [m] 0,137 0,137 𝒇𝒇𝒅 [MPa] 499,30 1039,7 𝒇𝒄𝒅 [MPa] 23,3 42,1 𝑨𝒇,𝒎𝒊𝒏 [cm2] 6,2 2,97 
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No que respeita ao estado limite de serviço (ELS) teve-se em atenção a verificação dos 

pontos enumerados na secção 2.4.3, nomeadamente as verificações de deformação, abertura de 

fendas e a limitação da tensão nos materiais. 

Para tal importa referir que apenas se apresentam os resultados da aplicação das 

expressões apresentadas na subsecção 2.4.3. 

• Deformação 

A execução da verificação da deformação teve por base o procedimento de 

dimensionamento descrito na subsecção 2.4.3.1, onde estão definidas todas estas variáveis 

apresentadas. Assim sendo, na Tabela 29 são apresentados os valores tanto para a carga frequente 

como para a carga permanente. 

Tabela 29 – Cálculos intermédios da verificação da deformação 

δcr,0 [Pfreq] δcr,0 [Pperm] 

ηf 1,470588 ηf 1,4705882 

ρf 0,014676 ρf 0,0146761 

k 0,187297 k 0,1872971 

Icr [m4/m] 0,000042 Icr [m4] 4,229E-05 

Ig [m4/m] 0,000409 Ig [m4] 0,000409 

Mcr [kN.m/m] 15,4 Mcr [kN.m] 15,4 

Ma [kN.m] 15,0 Ma [kN.m] 0,7 

βd 0,332352 βd 0,3323518 

Ie [m4] 0,000144 Ie [m4] 1,0012545 

Ec [GPa] 34 Ec [GPa] 34 

Pfreq [kN/m] 51,00 Pqp [kN/m] 2,40 

δcr,0 Pfreq [m] 0,000724 δcr,0 Pp [m] 4,9E-09 

Tomando os resultados intermédios na tabela acima, na Tabela 30 apresenta-se a 

verificação do deslocamento final com o deslocamento aceitável, neste caso L/250. 

Tabela 30 : Resultados da verificação da deformação 

δcr,0 Pqp [m] 0,00072381 

δcr,0 Pp [m] 4,90006E-09 

ξ 2 

δcreep [m] 5,88007E-09 

δfinal [m] 0,000724 

δmax [m] 0,00608 

  



 

  86  
 

• Abertura de fendas 

A abertura de fendas tal como o critério da deformação também neste caso só se 

apresentam os resultados a que se chegou tomando as expressões definidas na subsecção 2.4.3.2. 

Na Tabela 31 e Tabela 32 apresentam-se os resultados da verificação regulamentar da abertura de 

fendas 

Tabela 31 : Cálculos intermédios da verificação da abertura de fendas 

σfr (M=Mcr) σfr (M=20 kN.m/m) 

x [m] 0,025138 x [m] 0,025138 

ɛc [-] 0,000292 ɛc [-] 0,0003786 

ɛf [-] 0,001298 ɛf [-] 0,0016846 

Nf [kN] 130,5166 Nf [kN] 169,35525 

Nc [kN] 124,6826 Nc [kN] 161,78539 

Eq. =0 -5,83401 Eq. =0 -7,5698611 

M=Mcr 16,03674 M=Mcr 20,808926 

ff [Mpa] 64,91 ff [Mpa] 84,23 

 
Tabela 32 : Resultados da verificação à abertura de fendas 

β 1,7 

k1 1,6 

k2 0,5 

db [mm] 16 

Aeff [m2] 0,0825 

ρr 0,024371143 

srm [mm] 181 

σfr [MPa] 64,91 

σf [MPa] 84,23 

β1 0,5 

β2 0,5 

m 2 

ɛfm 0,001434474 

wk [mm] 0,44212606 

• Tensão nos materiais 

Por fim, mas com o mesmo racional, apresenta-se a verificação da tensão no FRP tomando 

por base todas as definições expostas na subsecção 2.4.3.3. Deste modo na Tabela 33 apresentam-

se os resultados. 
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Tabela 33 : Resultados das verificações da tensão dos materiais 

x [m] 0,02513834 

ɛc [-] 0,00028393 

ɛf [-] 0,00126345 

Nf [kN] 127,01635 

Nc [kN] 121,339076 

Eq. =0 -5,67727406 

M=Mfreq 15,606699 

ff [Mpa] 63,17 

Limite tensões interior [MPa] 240 

De uma forma sucinta os resultados de todas as verificações exigidas encontram-se 

resumidas na Tabela 34: 

Tabela 34 : Resumo das verificações do dimensionamento executado 

Critério Dimensionamento Requerido Fator de segurança 

Flexão [kN.m] 98,08 53,00 1,85 

Máxima deformação [cm] 0,10 0,608 8,40 

Abertura de fendas [mm] 0,44 0,50 1,13 

Máxima tensão no FRP [MPa] 63,00 240,00 3,80 

Como se pode verificar na Tabela 34, o que limita o dimensionamento foi a abertura de 

fendas pois é a que se observa um menor coeficiente de segurança.  
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Anexo I.2 Fichas técnicas das cantoneiras e varões de GFRP (16mm) 

Fichas técnicas das cantoneiras de GFRP 

 
Fichas técnicas dos varões de GFRP 
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Anexo I.3.1 : Setup de ensaio - Laje 1 

 
 
 
 
 
  



Travessa

Montante

t=20mm

t=10mm

t=20mm

t=20mm

t=10mm

Vista Geral Laje 1

Macaco Hidráulico
Celula de Carga

Rótula Esferica

Viga de Distribuição
Rotula Cilindrica Chapa  (0.2x0.6m)

Chapa

Neoprene e=10mm

Esc: 1:20

B
an

zo
 1

B
an

zo
 2

HEB400

HEB400

HEB220HEB220

UPN220

Planta estrutura de suporte

Prom.1-Vista de frente

UPN220

HEB400

HEB400

HEB500HEB400

Esc: 1:20

Esc: 1:10

HEB220

Macaco Hidráulico

Celula de Carga

Rótula Esferica

Viga de Distribuição

Chapa

Neoprene e=10mm

HEB400

Chapa  (0,2x0,6m)

Rotula Cilíndrica
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Anexo I.3.2 : Setup de ensaio - Laje 2 

 

 

  



Travessa

Montante

B
an

zo
 1

HEB400

B
an

zo
 2

t=20mm

t=10mm

t=20mm

t=20mm HEB400

Macaco Hidráulico

Celula de Carga

Rótula Esferica

Viga de Distribuição
Rotula Cilindrica Chapa  (0.2x0.6m)

Chapa

Vista Geral Laje 2

Neoprene e=10mm

t=10mm

Esc: 1:20

HEB220

Esc: 1:10

Macaco Hidráulico

Celula de Carga

Rótula Esferica

Viga de Distribuição

Chapa  (0,2x0,6m)

Chapa

Neoprene e=10mm

HEB400
Rotula Cilíndrica

Planta estrutura de suporte

Prom.1-Vista de frente

Esc: 1:20
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Anexo I.5.1 : Instrumentação e posição de carregamento - Laje 1 

  



L1 - Inferior

EI5L1

EI4L1

EI3L1(centro)

EI2L1

EI1L1

EC2L1

EC1L1

Desl_I1_L1

Desl_I2_L1

Desl_I3_L1

ES3L1

ES2L1(centro)

ES1L1

L1 - Superior

Desl_S4_L1Desl_S1_L1

Desl_S2_L1 Desl_S3_L1

ECiLi - Extensão na cantoneira i da laje i
Desl_I/Si_Li - Deslocamento inferior/superior na posição i da laje i
EI/SiLi - Estensão na armadura inferior/superior na posição i da laje i

Legenda:
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Anexo I.5.2 : Instrumentação e posição de carregamento - Laje 2 

  



L2 - Inferior

EI5L2

EI4L2

EI3L2(centro)

EI2L2

EI1L2

EC2L2

EC1L2

Desl_I3_L2

Desl_I2_L2

Desl_I1_L2

ES3L2

ES1L2

L2 - Superior

Desl_S4_L2Desl_S1_L2

Desl_S2_L2 Desl_S3_L2

ES2L2(centro)

ECiLi - Extensão na cantoneira i da laje i
Desl_I/Si_Li - Deslocamento inferior/superior na posição i da laje i
EI/SiLi - Estensão na armadura inferior/superior na posição i da laje i

Legenda:
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Anexo I.6 : Verificação ao punçoamento - Laje 1  

É de salientar que esta verificação realizou-se de uma forma complementar, para facilitar o 

leitor na interpretação dos resultados que aparecem no decorrer do corpo do texto. 

Assim sendo o que está presente neste anexo são os cálculos tomando os valores 

característicos e os que se obtiveram nos ensaios realizados à compressão do betão no laboratório. 

Tendo por base o EC2 [32], procedeu-se à verificação do punçoamento uma vez que 

visualmente foi o modo de rotura da laje. O método de cálculo baseia-se em verificações efetuadas 

na face do pilar e no perímetro de controlo u1 [32].  

Assim sendo apresentam-se as equações que suportam a verificação. Torna-se importante 

referir que a verificação ao punçoamento é necessário definir os valores da tensão de punçoamento 

(MPa) ao longo das secções de controlo, sendo eles:  

• 𝑣�),< – valor de cálculo da resistência ao punçoamento de uma laje sem armadura 

de punçoamento, ao longo da secção de controlo; 

• 𝑣�),w5� – valor de cálculo da resistência máxima ao punçoamento, ao longo da 

secção de controlo;  

Por aplicação do EC2 [32], devem ser realizadas as seguintes verificações:  

1) No perímetro do pilar ou no perímetro da área carregada, não deverá ser excedido o valor 

máximo da tensão de punçoamento:  

𝑣c) ≤ 𝑣�),w5� I.6 - 1 

sendo	𝑣c) o valor de cálculo atuante que interfere na verificação ao punçoamento;  

2) Caso se verifique a expressão abaixo, não é necessária armadura de punçoamento:  

𝑣c) ≤ 𝑣�),< I.6 - 2 

3) No caso da reação ser excêntrica ao primeiro perímetro a tensão máxima deverá ser igual 

a:  

𝑣c) ≤ 𝛽 𝑣c)𝑢o𝑑 I.6 - 3 

Onde,  

• 𝛽 – de forma simplificada toma o valor de 1,5 caso se trate de um pilar de canto, 1,4 

se for de bordo e 1,15 se for interior (figura 6.21N do EC2- parte 1 [32]); 

• 𝑢o – perímetro do perímetro de controlo considerado; 

• 𝑑 – altura útil média da laje. 

Estando definidas as variáveis base, podemos avançar para a Eq. que se tem de verificar, 

deste modo o valor de cálculo da resistência ao punçoamento [MPa] é obtido por (não se considera 

a parcela que tem em conta quando existe pré esforço, pois neste caso não se aplica): 

𝑉�),< = 𝐶�),< . 𝑘. (100𝜌7 . 𝑓</)x Mü ≥ 𝑣wos I.6 - 4 

Onde,  

• 𝑓</ – em MPa; 

• 𝑘 = 1 + YUtt
)  d em mm; 
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• 𝜌7 = ¡𝜌7ý.𝜌7� ≤ 0,02 onde 𝜌7� e 𝜌7ýé a armadura de tração aderentes nas direções x 

e y, respetivamente; 

• 𝐶�),< = t,x�
�[ = 0,12 

• 𝑣wos0,035. 𝑘M Uü . 𝑓</x Mü  

O EC2 [32] ainda indique que estas verificações deverão ser efetuadas nos perímetros de 

controlo localizados a uma distância não superior a 2d da periferia do pilar. 

Tendo em conta as expressões acima definidas, na Tabela 35 são apresentados os valores 

da verificação ao punçoamento, tanto para os valores de dimensionamento como para os valores 

característicos resultantes dos ensaios executados ao betão que esteve sujeito às mesmas 

características de secagem que as lajes. De referir que para o modo de carregamento efetuado na 

laje 1, considerou-se a carga como sendo um “pilar” de bordo. 

Tabela 35 : Resultados da verificação ao punçoamento da Laje 1 

 Dimensionamento 

EC2 

Valores médios/experimentais EC2 

fck / fcm [MPa] 23,33 33,67 

d [m] 0,137 0,137 

U1 [m] 1,86 2,3 (Figura 47) 

𝛒𝐱 0,002066 0,002066 

𝛒𝐲 0,182562 0,182562 

𝛒𝐥 < 𝟎, 𝟎𝟐 0,014679 0,014679 

Crd,c 0,12 0,12 

K < 2 2,2082 2,2082 

Kadotado 2 2 

Vrd,c [MPa] 0,779 0,881 

Vmin [MPa] 0,478 0,586 

Pult. [kN] 397,4 550,0 

Pensaio [kN] 560,5 

 

Visto que esta verificação que está presente no EC2 [32] é preferencialmente aplicável a 

estruturas de betão armadas com varões de aço e considera a contribuição da armadura longitudinal 

o que não é pertinente ser considerado em elementos armados com varões de GFRP, também se 

executou os cálculos recorrendo à CNR-DT 203-2006 [28]. Este documento propõe o seguinte:  

1) Para elementos armados com varões de GFRP sem armadura de esforço transverso:  

𝑉�) = min	(	𝑉�),<µ	, 𝑉�),w5�) I.6 - 5 

Onde,  

• 𝑉�),<µ – representa a contribuição do betão ao esforço transverso;  

• 𝑉�),w5� – representa a contribuição do betão quando existe dá rotura da malha;  
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Assim sendo, temos o seguinte:  

𝑉�),<µ = 1.3. (	𝐸1𝐸k 	)
x Uü 	. 𝜏O) . 𝑘. (1,2 + 40𝜌7). 𝑏. 𝑑 

I.6 - 6 

em que, 

• 𝐸1 – o modulo de elasticidade do varões de GFRP;  

• 𝐸k – módulo de elasticidade do aço;  

• 𝜏O) . – o limite da tensão do esforço transverso, 𝜏O) . = 0,25𝑓<µ); 

• 𝑘 – adota o valor de 1, quando mais de 50% da armadura inferior é interrompida, 

caso contrario: 𝑘 = (1,6 − 𝑑) < 1	, 𝑑	em	mm; 
• 𝜌7 = 𝐴1 𝑏𝑑ü < 0,02 

• 𝑏	 é a largura da secção e 𝑑 a altura útil da secção. 

 

Tomando assim as variáveis definidas acima estamos em condições de apresentar os 

resultados das verificações executadas segundo a CNR-DT203-2006 [28]. Na tabela abaixo 

apresentam-se assim os valores a que se chegou: 

Tabela 36 : Verificação ao punçoamento segundo a CNR-DT203-2006[28] da laje 1 

d [m] 0,137 0,137 

b [m] 2,3 2,3 

𝝆𝒍 0 0,0063 

𝑬𝒇  [Gpa] 46 46 

𝑬𝒔 [Gpa] 200 200 

𝒇𝒄𝒕𝒎 [MPa] 3,1 3,1 

𝝉𝒓𝒅.  [MPa] 0,775 0,0775 

k 1,463 1,463 

𝑽𝑹𝒅,𝒄𝒕	[kN] 257,3 324,2 

𝑷𝑹,𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆	[kN] 534,6 648,3 
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Anexo I.7 : Verificação ao corte - Laje 2  

Este anexo em tudo remete para o Anexo I.6, onde se verificou o punçoamento da laje 1. Tendo em 

conta tudo permanece igual pois trata-se de duas lajes geometricamente igual e com os mesmos 

materiais constituintes. Neste caso apenas se alterou o modo de carregamento para nos permitir 

obter uma maior versatilidade de respostas da laje às solicitações, alterando-se de uma carga 

tipicamente definida como o veículo tipo (RSA [37]), para uma carga de “faca” a meio vão.  

A carga foi alterada mas a resposta da laje 2 ás solicitações foi semelhante com isto quero dizer 

que o que se observou após o ensaio é que também rompeu por problemas de esforço transverso, 

como se pode observar na Figura 54. Deste modo, também interessa realizar os cálculos para 

tentar perceber e validar a campanha experimental executada.  

Tendo por base todos os aspetos referidos no anexo anterior, na Tabela 37 encontram-se os 

resultados referentes às verificações ao esforço transverso da laje 2 com base no EC2 [32]. Tal 

como na laje 1 também aqui na laje 2 apesar do carregamento de “faca” ser a meio vão, teve-se em 

atenção a dimensão do vão e continuou-se a considerar como sendo um “pilar” de bordo. 

Tabela 37 : Resultados da verificação ao esforço transverso da laje 2 

 Dimensionamento 

EC2 

Valores 

exprimentais EC2 

fkd / fcm [MPa] 23,3 33,67 

d [m] 0,137 0,137 

U1 [m] 3,66 2,05(Figura 53) 

𝛒𝐱 0,002066 0,002066 

𝛒𝐲 0,182562 0,182562 

𝛒𝐥 < 𝟎, 𝟎𝟐 0,014679 0,014679 

Crd,c 0,12 0,12 

K < 2 2,2082 2,2082 

Kadotado 2 2 

Vrd,c [Mpa] 0,794 0,881 

Vmin [Mpa] 0,478 0,574 

Pult. [kN] 390,9 494,7 

Pensaio [kN] 475,0 

A verificação tendo por base a documento CNR-DT203-2006 [28], é valida para ambas as 

lajes alterando só neste caso por se tratar de uma rotura por esforço transverso o “b” que em vez 

de 1m passa a 2,05m (comprimento do bordo apoiado). O procedimento de cálculo é igual ao 

exposto na Tabela 36 alterando a variável b o que leva a chegar a um 𝑽𝑹𝒅,𝒄𝒕	= 238,2 kN levando a 

um 𝑃�,<*OµJ	=476,5 kN  para ρ9 = 0 e para ρ9 = 0,0071 tem-se 𝑽𝑹𝒅,𝒄𝒕	= 295,1 kN e um  𝑃�,<*OµJ	= 590,2 

kN. 


