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Resumo  
 

Os materiais compósitos de polímero reforçado com fibras (FRP) para a construção de elementos de 

betão armado apresentam comprovadas vantagens em relação ao aço. Ainda assim, persistem 

reservas relativamente à viabilidade da sua utilização em edifícios, devido, principalmente, às dúvidas 

e preocupações sobre o seu comportamento a temperaturas elevadas ou em situação de incêndio. 

Com efeito, propriedades como a resistência à tracção, o módulo de elasticidade e a aderência ao 

betão sofrem reduções com o aumento da temperatura, particularmente com a aproximação da 

temperatura de transição vítrea da matriz polimérica. 

O principal objectivo desta dissertação consistiu em estudar numericamente o comportamento ao 

fogo de lajes armadas com varões de GFRP. Assim, foram modeladas cinco faixas de laje ensaiadas 

anteriormente no IST, em que se avaliou a influência do recobrimento (2.5 e 3.5 cm) e a existência ou 

não de emendas na zona directamente exposta ao calor, com diferentes comprimentos de 

sobreposição (30 ou 60 cm). O estudo numérico dividiu-se em três fases distintas: (i) uma análise 

mecânica, em que as lajes foram sujeitas à flexão a temperatura ambiente; (ii) uma análise térmica, 

em que as lajes foram sujeitas à curva de incêndio padrão, segundo a norma ISO 834; e (iii) uma 

análise termomecânica, em que foi avaliada a resposta à flexão das lajes sujeitas ao fogo. Os 

modelos contemplaram duas abordagens ao problema da aderência entre os varões e o betão: 

(i) aderência perfeita e independente da temperatura; e (ii) uma lei de aderência disponível na 

literatura, que contempla a diminuição de desempenho com o aumento da temperatura nos varões. 

Os resultados numéricos obtidos apresentaram, em geral, uma concordância razoável com os 

resultados experimentais. Nos modelos mecânicos, apesar da concordância razoável entre resultados 

numéricos e experimentais, as lajes simuladas apresentaram sistematicamente rigidezes e 

resistências mais elevadas. A análise térmica confirmou as temperaturas obtidas nos termopares das 

lajes testadas, com particular coerência ao nível das faces inferiores dos elementos. Os modelos 

termomecânicos previram com razoável precisão o comportamento mecânico das lajes sujeitas à 

situação de incêndio; os resultados obtidos confirmam que as lajes armadas com varões de GFRP 

contínuos apresentam resistência ao fogo significativa (cerca de 120 minutos), desde que as 

ancoragens dos varões permaneçam relativamente frias. Confirmou-se também que a existência de 

emendas expostas directamente ao fogo reduz significativamente este tempo para cerca de 20 

minutos. Verificou-se ainda que a utilização de uma aderência decrescente com o aumento da 

temperatura assume uma importância superior em lajes com emendas de varões do que em lajes 

com armadura contínua e que as curvas bond-slip utilizadas nos modelos sobrestimam ligeiramente a 

aderência na interface varão-betão. 

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

ao fogo, estudo numérico, aderência. 
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Abstract 
 
Fibre reinforced polymers (FRP) have numerous advantages when compared to traditional steel 

reinforcement in concrete elements. However, there are still some concerns about the viability of their 

use in current buildings, especially due to its behaviour at high temperatures or under fire exposure. In 

fact, the mechanical properties and the bond between the rebars and the concrete are strongly affected 

by high temperatures, especially when the glass transition temperature of the matrix is approached. 

The main of this dissertation was to numerically investigate the fire behaviour of GFRP-reinforced 

concrete slabs. Accordingly, five slab strips were modelled to evaluate the influence of the concrete 

cover (2.5 and 3.5 cm) and the existence of lap splices directly exposed to heat with two different overlap 

lengths (30 and 60 cm). The investigation was divided in three phases: (i) a mechanical analysis, in 

which the slabs were subjected to a mechanical load at ambient temperature; (ii) a thermal analysis, in 

which the ISO 834 standard curve was applied to the slabs, and (iii) a thermo-mechanical analysis in 

which the fire behaviour of the slabs was assessed, by combining a mechanical load with the fire curve. 

Two different approaches were followed regarding the bond between the rebars and the concrete: (i) a 

“perfect” and temperature independent bond and (ii) a bond-slip relation available in the literature that 

takes into account the degradation of the bond properties with the increasing temperature. 

The numerical results obtained, in general, are in a reasonable agreement with the experimental data. 

Concerning the mechanical models, in spite of the reasonable agreement between numerical and 

experimental results, the simulated slabs showed systematically higher stiffness and resistance. The 

thermal analysis confirmed the temperatures measured by the thermocouples used in the slabs 

tested. The thermo-mechanical models were able to predict with a reasonable degree of accuracy the 

mechanical behaviour of the slabs under fire exposure; the results obtained confirm that the GFRP-RC 

slabs with continuous reinforcement exhibit substantial fire resistances (about 120 minutes) provided 

that the anchorage zones of the rebars remain comparably cold. It was also confirmed that the 

presence of lap splices directly exposed to heat significantly decreases the fire resistance to about 20 

minutes. It was also found out that the consideration of a temperature dependent bond behaviour has 

greater significance when simulating GFRP-RC slabs with lap spliced rebars, precisely, due to the 

slippage failure at the rebars-concrete interface; the results obtained also show that the bond-slip 

relations that were used to simulate the bond between the rebars and the concrete may have 

overestimated the performance of the interface. 

Keywords: glass fibre reinforced polymers (GFRP), reinforced concrete, numerical study, fire 

behaviour, bond. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento geral  

Ao longo do último século, o betão armado (BA) tornou-se o material estrutural mais utilizado na 

generalidade dos países, devido às suas características resistentes e à confiança que transmite 

quando sujeito às acções de cálculo. Ainda assim, e ao contrário do que se pensou durante muito 

tempo, o BA é susceptível a sofrer degradação com o tempo, o que pode implicar perdas de 

resistência mecânica e comportamentos deficientes em serviço. Um dos factores que está na origem 

da degradação do BA é a corrosão das armaduras de aço, que ocorre geralmente devido à 

carbonatação do betão ou à penetração de cloretos. O aço perde então alguma da sua resistência e, 

por expansão, origina o descasque do betão de recobrimento, reduzindo simultaneamente a 

aderência entre os dois materiais. Assim, em ambientes costeiros, ricos em dióxido de carbono ou 

sujeitos a interferência electromagnética (onde a utilização de armaduras de aço é desaconselhada) é 

aconselhável a utilização de uma alternativa que garanta a resistência e a durabilidade da estrutura. 

É para dar resposta a este problema que surgem os materiais em compósito de polímero reforçado 

com fibras (FRP, do termo inglês, “Fibre Reinforced Polymers”) em edifícios correntes. Utilizados há 

vários anos na indústria aeronáutica e naval, estes materiais são geralmente constituídos por fibras 

de vidro ou carbono envolvidas numa matriz polimérica (GFRP e CFRP, do inglês “Glass Fibre 

Reinforced Polymers” e “Carbon Fibre Reinforced Polymers”, respectivamente), motivo pelo qual não 

estão sujeitos à corrosão, constituindo assim uma boa alternativa ao aço tradicional em zonas 

agressivas.  

As fibras de vidro, em particular, são as mais utilizadas como reforço de betão devido à sua elevada 

resistência à tracção e ao seu reduzido custo de fabrico. Apresentam ainda uma elevada resistividade 

eléctrica, que lhes confere boas propriedades isolantes. Os varões de GFRP (tal como os restantes 

FRP) apresentam, no entanto, uma relação constitutiva elástica-linear, o que implica a inexistência de 

um patamar de ductilidade e consequente rotura frágil. Além disso, o seu módulo de elasticidade é 

inferior ao do aço, o que origina deformações superiores e maior abertura de fendas para o mesmo 

nível de carga. 

Outra importante desvantagem em relação aos varões de aço tradicionais é a sua susceptibilidade a 

temperaturas elevadas. Com efeito, para temperaturas próximas da temperatura de transição vítrea, a 

resina passa de um estado sólido para um estado viscoso, sendo possível registar degradações 

importantes das suas propriedades. Uma vez que este fenómeno ainda se encontra pouco estudado, 

a grande maioria dos regulamentos recomenda a não utilização deste material em estruturas 

susceptiveis à ocorrência de incêndios (p.e. edifícios correntes) ou, em alternativa, a utilização de 

recobrimentos muito elevados, o que reduz o interesse económico desta solução. 

É neste contexto que surge esta dissertação, inserida em diversos estudos experimentais e 

numéricos desenvolvidos a nível mundial, que procura perceber o modo como a temperatura 
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influencia não só as propriedades dos materiais GFRP, mas também a sua aderência ao betão e o 

comportamento estrutural de elementos de betão reforçados com varões GFRP. 

 

1.2 Objectivos e metodologia 

Como referido no ponto anterior, os varões de GFRP constituem uma boa alternativa aos varões 

tradicionais utilizados como armadura para estruturas de betão, especialmente em ambientes 

costeiros ou corrosivos. Contudo, em edifícios correntes, onde a susceptibilidade a situações de 

incêndio faz do fogo uma acção de cálculo, a utilização deste material não é ainda aconselhada, 

devido à degradação que as suas propriedades sofrem quando se atinge a temperatura de transição 

vítrea da matriz que envolve as fibras. 

O principal objectivo desta dissertação consistiu em desenvolver um estudo numérico do 

comportamento de lajes de betão armado com varões de GFRP em situação de incêndio. Para esse 

efeito, foram modeladas cinco faixas de laje recentemente ensaiadas no IST, no âmbito do projecto 

Fire-Composite, [1]. As faixas de laje, simplesmente apoiadas, foram sujeitas a um carregamento de 

serviço e a um aquecimento definido pela curva de incendio padrão da norma ISO 834. Pretendeu-se 

avaliar a influência dos seguintes aspectos: (i) a utilização de varões de GFRP (por comparação com 

varões de aço), (ii) o recobrimento utilizado (2.5 e 3.5 cm), (iii) a existência ou não de emendas na 

zona directamente exposta ao calor e (iv) o comprimento de sobreposição destas emendas (30 ou 

60 cm).  

Os modelos numéricos desenvolvidos contemplaram duas abordagens diferentes ao problema da 

aderência entre os varões de GFRP e o betão: (i) aderência perfeita e independente da temperatura 

atingida na laje; e (ii) uma lei de aderência disponível na literatura, obtida com base em ensaios 

experimentais, que contempla a sua diminuição com o aumento da temperatura atingida nos varões. 

O principal objectivo consistiu em (i) avaliar a possibilidade de, utilizando um software de elementos 

finitos comercial, simular a resposta térmica e mecânica das lajes e (ii) obter uma melhor 

compreensão sobre o comportamento ao fogo de lajes armadas com varões de GFRP e sobre a 

influência dos aspectos acima indicados. 

 

1.3 Organização do documento 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos, descritos sumariamente nos 

parágrafos seguintes. 

No presente capítulo, apresenta-se uma introdução ao tema da dissertação no âmbito da Engenharia 

Civil e são apresentados os objectivos a alcançar com o seu desenvolvimento e a metodologia 

seguida. 
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No segundo capítulo, apresenta-se uma síntese do conhecimento actual acerca de estruturas de 

betão armadas com varões de polímero reforçado com fibras de vidro (GFRP) quando sujeitas a 

temperaturas elevadas. Numa primeira fase, são abordadas algumas características gerais do 

material e é realizado um paralelismo entre as suas propriedades e as dos varões de aço, 

tradicionalmente utilizados como armadura de reforço de elementos de betão. Seguidamente, são 

mencionados alguns estudos experimentais realizados no âmbito do comportamento a temperaturas 

elevadas deste tipo de elementos; neste ponto, são abordadas as perdas da resistência e rigidez à 

tracção e é analisado o fenómeno da aderência, que depende da temperatura atingida na peça, do 

tipo de varões e da amarração garantida nas zonas “frias”. Por último, são analisados alguns estudos 

numéricos realizados em vigas, com especial destaque para os métodos e simplificações utilizados 

na modelação. 

No terceiro capítulo apresenta-se um enquadramento do estudo experimental realizado a montante 

do estudo numérico desenvolvido na presente dissertação. Aborda-se a escolha e o 

dimensionamento das faixas de laje a modelar, os ensaios de caracterização das propriedades dos 

materiais realizados e apresenta-se uma breve explicação do procedimento experimental dos ensaios 

à flexão a temperatura ambiente e de resistência ao fogo, que foram simulados no âmbito desta 

dissertação.  

No quarto capítulo, descreve-se o estudo numérico realizado sobre o comportamento mecânico a 

temperatura ambiente e em situação de incêndio das cinco faixas de laje mencionadas anteriormente. 

Descrevem-se os modelos numéricos desenvolvidos e discutem-se os resultados obtidos, por 

comparação com os resultados obtidos experimentalmente. 

No quinto capítulo, enumeram-se as principais conclusões obtidas na presente dissertação e 

sugerem-se potenciais desenvolvimentos futuros. 
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2 Estado da arte 

2.1 Considerações iniciais 

Os materiais compósitos de polímero reforçado com fibras (FRP, do inglês “fiber reinforced polymer”) 

têm vindo a ser desenvolvidos e estudados para usos correntes em engenharia civil desde a década 

de 1980, quando os meios de produção industrial se tornaram mais eficientes e económicos. São 

tipicamente constituídos por fibras de carbono, aramida ou vidro embebidas numa matriz polimérica 

que as protege e assegura a sua coesão e podem ser encontrados comercialmente na forma de 

perfis e varões pultrudidos ou mantas para reforço exterior de peças de betão armado [2], Figura 1. 

 

Figura 1 - Aplicações das fibras de vidro em FRP para construção - a) perfis estruturais (adaptado de [3]; b) 
varões para betão armado (adaptado de [4]); c) mantas de reforço (adaptado de [5]) 

Uma vez que as fibras apresentam uma elevada resistência à tracção longitudinal e a matriz 

polimérica as protege da acção da humidade e dos sais alcalinos, os FRP’s são uma boa alternativa 

ao aço tradicional em estruturas de betão armado sujeitas a condições ambientais agressivas, como, 

por exemplo, tabuleiros de pontes (onde haja utilização de sais anti-congelantes) ou obras marítimas, 

Figura 2; nestas condições, os varões compósitos apresentam, a longo prazo, melhor comportamento 

aos estados limite últimos e de serviço. Ainda assim, o FRP como material estrutural é ainda pouco 

utilizado em edifícios de uso corrente; de facto, não obstante a existência de regulamentos que 

permitem o dimensionamento expedito destes elementos, [6,7], o comportamento destes compósitos 

quando sujeitos a temperaturas elevadas ou em situação de incêndio foi objecto de um número 

limitado de estudos. Nesse contexto, têm vindo a ser realizadas algumas campanhas experimentais e 

estudos numéricos, cujos principais resultados são apresentados nos pontos seguintes. 

 

Figura 2 - Utilizações de varões de GFRP em estruturas de BA sujeitas a condições ambientais agressivas - a) 
tabuleiro de ponte (adaptado de [8]) e b) molhe de protecção marítima (adaptado de [9]) 
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2.2 Características gerais dos varões de GFRP  

Os compósitos de polímero reforçado com fibras de vidro (GFRP, do inglês, “glass fiber reinforced 

polymer”) utilizados como armadura de reforço de elementos de betão armado são constituídos 

fundamentalmente por duas fases: as fibras e a matriz polimérica. As fibras são responsáveis pela 

resistência e rigidez do compósito e são, regra geral, constituídas por vidro de borosilicato, que 

apresenta uma elevada resistividade eléctrica e reduzida condutividade térmica. A matriz polimérica, 

geralmente à base de viniléster ou poliéster, garante a sua protecção a agentes exteriores, assegura 

a transmissão de tensões entre fibras e evita as suas deformações por encurvadura quando sujeitas 

a esforços de compressão. 

Uma vez que a resistência mecânica do compósito é conferida pelas fibras, principalmente quando 

dispostas longitudinalmente, a sua percentagem em volume é relativamente elevada (20 a 60%). O 

seu módulo de elasticidade é relativamente reduzido (quando comparado com outras fibras, como o 

carbono, ou com o aço), o que implica elevadas deformações até ser mobilizada a sua elevada 

tensão resistente [2]. 

A matriz mais comum em varões de reforço de elementos de betão é constituída por viniléster, um 

polímero termoendurecível, fácil de processar e com elevada durabilidade em ambientes corrosivos, 

[10]. Os polímeros termoendurecíveis não podem ser reprocessados após o endurecimento, pelo que 

todas as formas pretendidas devem ser atingidas no processo de pultrusão. Para além da resina 

polimérica, a matriz dos GFRP’s pode ainda incorporar material de enchimento (também denominado 

“filler”), que permite reduzir o custo global de fabrico, e aditivos, que podem melhorar algumas 

características do material compósito, como a sua combustibilidade [10]. 

Existem no mercado varões rectos, em gancho e em U, com diâmetros variáveis entre 6 e 36 mm, 

(Figura 3) e com diferentes acabamentos superficiais (Figura 4), que pretendem aumentar a 

aderência varão-betão, como nervuras, revestimento de areia, com ou sem manta helicoidal. 

Particularmente no âmbito do programa experimental apresentado no capítulo 3, foram utilizados 

varões de GFRP de 6 e 10 mm de diâmetro, rectos e com acabamento exterior de areia associado a 

uma fibra enrolada de forma helicoidal, produzidos pelo fabricante Hughes Brothers (modelo Aslan 

100) [1]. 

A temperatura de transição vítrea dos varões de GFRP, ou seja, a temperatura para a qual as 

propriedades mecânicas do material sofrem uma redução considerável por amolecimento da matriz 

polimérica, é aproximadamente 100-120ºC, [11], o que implica que para garantir a segurança contra o 

fogo poderão ser necessárias medidas específicas. Entre estas inclui-se a adopção de um 

recobrimento adequado e/ou protecções exteriores, como lãs minerais, celulose em spray ou gesso 

de vermiculite [12].  

De um modo geral, as propriedades de um varão de GFRP dependem da orientação, comprimento, 

propriedades mecânicas e percentagem em volume das fibras, das propriedades mecânicas da 

matriz e da ligação entre os dois materiais [12]. 
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Figura 3 - Acabamentos superficiais: a) nervurado, b) revestido a areia e c) helicoidal revestido a areia 

 

 

Figura 4 - Geometria: a) recto, b) com cabeça de ancoragem, c) em U e d) em gancho 

Em função destes parâmetros, os varões de GFRP apresentam geralmente uma resistência à tracção 

muito elevada quando comparada com a dos varões de aço tradicional; contudo, ao contrário dos 

varões de aço, os varões de GFRP apresentam um comportamento frágil, que impede uma 

redistribuição de esforços por plastificação, reduzida aderência para temperaturas elevadas e um 

custo inicial pouco competitivo na maior parte das aplicações. 

Nos pontos seguintes, apresenta-se uma análise sumária de algumas características do 

comportamento de varões de GFRP quando comparados com os varões de aço tradicional. 

2.2.1 Propriedades médias dos varões de GFRP  

As propriedades físicas dos produtos FRP comercializados são, regra geral, fornecidas pelos 

fabricantes, enquanto as propriedades mecânicas podem ser obtidas por via analítica ou experimental 

com relativa facilidade. Tanto as fibras de vidro como a matriz de viniléster apresentam um 

comportamento homogéneo e isotrópico, mas os varões, resultantes da impregnação das fibras na 

matriz, são heterogéneos e anisotrópicos, pelo que as suas propriedades físicas e mecânicas 

dependem do comportamento conjunto de ambos os constituintes [2]. Na Tabela 1 são apresentados 

intervalos de variação para valores médios de algumas propriedades dos varões de GFRP. É de 

salientar que a sua resistência à tracção diminui com o aumento do diâmetro.  

2.2.2 Análise comparativa GFRP- aço 

Como discutido anteriormente, os varões de GFRP apresentam algumas vantagens em relação aos 

varões tradicionais de aço, como a elevada resistência à tracção, a durabilidade e o reduzido peso 

volúmico. Contudo, é necessário ter em consideração outros aspectos do seu comportamento antes 
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de escolher o material globalmente mais vantajoso para um determinado uso. Nos pontos seguintes 

faz-se uma análise comparativa entre os varões de GFRP e os varões de aço.  

Tabela 1 - Propriedades médias dos varões de GFRP (adaptado de [13]) 

Propriedade GFRP 

Densidade [g/cm3] 1.25 - 2.10 

Coeficiente de dilatação térmica longitudinal [x10-6/ºC] 6.0 – 10.0 

Resistência à tracção axial [MPa] 483 - 1600 

Módulo de elasticidade axial [GPa] 35 - 60 

Extensão na rotura axial [%] 1.2 - 3.1 

 

a) Fendilhação 

Em estruturas de betão armado reforçadas com varões de aço, o controlo da fendilhação é feito 

indirectamente através da comparação da abertura das fendas existentes na peça com valores 

admissíveis tabelados. O mesmo procedimento pode ser adoptado para estruturas em que o reforço 

é assegurado por varões de GFRP. Pode observar-se que estes valores admissíveis são superiores, 

o que pode ser explicado pela excelente resistência à corrosão deste material. Com efeito, um dos 

objectivos de limitar a fendilhação é prevenir a corrosão causada pelo contacto das armaduras com 

agentes agressivos exteriores, pelo que este limite pode ser alargado quando os varões são em 

GFRP. Por outro lado, dado o menor valor do módulo de elasticidade dos varões de GFRP, para o 

mesmo nível de carregamento e taxa de reforço, a fendilhação será mais significativa em peças 

armadas com varões de GFRP do que em elementos armados com varões de aço. 

b) Deformabilidade 

O módulo de elasticidade dos varões de GFRP é inferior ao módulo de elasticidade do aço, o que 

implica a mobilização de maiores deformações para uma mesma tensão. Este facto representa uma 

das principais desvantagens da utilização de fibras de vidro como reforço, em detrimento de outras 

fibras, como por exemplo as de carbono, que apresentam um módulo de elasticidade superior. Em 

termos de verificações de segurança, esta redução do módulo de elasticidade pode implicar que as 

verificações da flecha máxima (e da abertura máxima de fenda) se tornem condicionantes no 

dimensionamento da quantidade de armaduras [2,12]. 

c) Modo de rotura 

Uma vez que os varões de GFRP usados como reforço de peças de betão armado têm um 

comportamento elástico linear até à rotura, a formação de rótulas plásticas em estruturas 

hiperestáticas não ocorre e a rotura é geralmente frágil. No entanto, uma vez que o dimensionamento 

das peças tende a ser condicionado pelo estado limite de serviço, os elementos de betão apresentam 

percentagens superiores de armadura em relação a peças reforçadas com armaduras de aço. A este 

respeito, é de referir que em elementos à flexão (vigas e lajes), há essencialmente dois modos de 
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rotura: (i) o esmagamento do betão na zona comprimida da secção (o modo geralmente preferido, por 

permitir cumprir, de forma indirecta, os requisitos em serviço); ou (ii) a rotura em tracção dos varões. 

Em diversos estudos experimentais, realizados sobretudo em lajes, têm sido igualmente reportados, 

com alguma frequência, modos de rotura por corte. 

d) Coeficiente de dilatação térmica transversal 

Os varões de GFRP são heterogéneos e anisotrópicos, o que se traduz na variação de algumas 

propriedades com a disposição das fibras. De entre estas propriedades destaca-se o coeficiente de 

dilatação térmica, que representa um papel fundamental no comportamento de peças de betão 

reforçadas com GFRP sujeitas a temperaturas elevadas. Com efeito, enquanto o coeficiente de 

dilatação térmica longitudinal é semelhante ao do betão, o coeficiente de dilatação térmica transversal 

pode tomar valores entre 5 e 8 vezes superiores. Esta diferença origina, em peças sujeitas ao fogo, 

uma expansão térmica dos varões na direcção transversal, que provoca a fendilhação radial do betão 

devido às tensões de tracção desenvolvidas, reduzindo também a aderência varão-betão [2,14].  

 

2.3 Comportamento dos materiais constituintes sob temperatura elevada 

Quando sujeitos a temperaturas elevadas, algumas propriedades dos materiais constituintes de uma 

peça de betão armado com varões de GFRP (BA-GFRP) tendem a sofrer degradação. Nos pontos 

seguintes, apresentam-se alguns resultados referentes ao betão e aos varões compósitos, essenciais 

a uma boa interpretação de resultados obtidos noutros estudos e a uma correcta modelação do 

comportamento ao fogo daquele tipo de elementos. 

2.3.1 Comportamento do betão 

As propriedades do betão, como referido, sofrem perdas de rigidez e resistência com o aumento da 

temperatura, que podem ser atribuídas a alterações que ocorrem ao nível da pasta de cimento, dos 

agregados e da sua interacção, de entre as quais se destacam a evaporação de alguma humidade 

remanescente da hidratação, as alterações ao nível químico de alguns dos constituintes do cimento e 

a perda de aderência entre a pasta cimentícia e os agregados [10]. Em particular, a evaporação da 

humidade existente nos poros existentes no interior do betão deve ser tida em consideração por 

causar a retracção da pasta de cimento e originar pressões internas, que conduzem a fendilhação 

interna e, eventualmente, o destacamento do betão de recobrimento (spalling). É importante realçar 

também a influência do tipo de agregado utilizado; enquanto os agregados siliciosos expandem para 

temperaturas de aproximadamente 550ºC, os agregados calcários apenas sofrem alterações aos 

800ºC. Esta expansão também origina fendilhação interna, pelo que o Eurocódigo 2 prevê curvas de 

degradação distintas para as propriedades de betões produzidos com aqueles dois tipos de 

agregados [15,16]. 

No que diz respeito à resistência à compressão, a parte 1-2 do Eurocódigo 2 [17] indica que aquela 

propriedade se mantém inalterada até 100ºC, temperatura a partir da qual a resistência começa a 

diminuir. Os valores considerados para estas diminuições estão tabelados para betões com 
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agregados siliciosos e calcários. Bazant e Kaplan [18], no entanto, consideram que existe uma súbita 

diminuição da resistência (entre 65 e 90% da resistência inicial) quando se atinge T=90ºC; esta 

diminuição pode ser, segundo os autores, atribuída à evaporação de água livre, à microfissuração e à 

perda de aderência entre a pasta de cimento e os agregados, Figura 5. 

 

Figura 5 - Influência da temperatura na resistência do betão à compressão (adaptado de [10]) 

Em relação à resistência à tracção, a parte 1-2 do Eurocódigo 2 sugere que esta propriedade deve 

ser desprezada nos cálculos, de modo conservativo, para qualquer temperatura. Ainda assim, se 

estiver prevista a sua consideração, o Eurocódigo sugere a utilização de um parâmetro de redução 

que varia com a temperatura e que toma um valor unitário para temperaturas menores que 100ºC, 

variando linearmente até se tornar nulo para uma temperatura de 600ºC, Figura 6. 

 

Figura 6 – Evolução do parâmetro de redução da resistência à tracção do betão com a temperatura [17] 

O módulo de elasticidade sofre também uma redução com o aumento da temperatura devido a 

alterações na microestrutura da pasta de cimento. Bazant e Kaplan [18] propuseram modelos 

diferentes que não consideram o aumento da fluência com a temperatura e que, consequentemente, 

são menos gravosos do que o modelo proposto pelo Eurocódigo 2, que afecta o andamento da 

relação constitutiva, Figura 7. Considera-se importante referir que no Eurocódigo 2 o módulo de 

elasticidade é calculado através dos valores de tensão e extensão fornecidos para cada valor de 

temperatura.  
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Existem ainda algumas propriedades termofísicas que sofrem degradação com a temperatura e que 

devem ser correctamente modeladas para os resultados obtidos de modelos numéricos apresentarem 

uma boa concordância com resultados de ensaios experimentais. Na parte 1-2 do Eurocódigo 2 

podem ser encontradas expressões para a variação destas propriedades com a temperatura, 

nomeadamente para a massa volúmica, o calor específico, a condutividade térmica ou a 

emissividade. Em particular, as expressões para a variação do calor específico e da condutividade 

térmica com a temperatura são, por vezes, conservativas, pelo que Lie (1992) sugeriu curvas 

alternativas. Na Figura 8, encontram-se as curvas para a variação do calor específico e da 

condutividade térmica do betão com a temperatura propostas por Lie (1992) [19] e pelo Eurocódigo 2.  

 

 

Figura 7 – Influência da temperatura no módulo de elasticidade do betão (adaptado de [10]) 

 

 

Figura 8 - Calor específico a) e condutividade térmica b) do betão (adaptado de [19]) 
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2.3.2 Varões de GFRP 

Os varões de GFRP são mais susceptíveis ao aumento da temperatura do que o betão, devido ao 

processo de transição vítrea do polímero que os constitui. Nesse processo, dá-se uma alteração de 

um comportamento rígido e frágil para um comportamento viscoso, com consequente perda de 

aderência entre as fibras e a matriz [20]. De entre as propriedades destes varões, as perdas 

registadas na resistência à tracção e no módulo de elasticidade são as que mais influenciam o 

comportamento de uma peça de BA-GFRP; com efeito, a primeira implica uma diminuição da 

capacidade resistente do elemento estrutural, enquanto a segunda implica um aumento das 

deformações para a mesma carga aplicada. A aderência entre os varões e os elementos de betão 

armado é igualmente afectada, como discutido adiante na secção 2.4. 

a) Resistência à tracção 

Robert e Benmokrane [20] realizaram ensaios de tracção em varões de GFRP com acabamento de 

areia sujeitos a temperaturas extremas e verificaram que, não obstante as fibras apresentarem 

elevada resistência à tracção mesmo a temperatura elevada, esta é reduzida quando a matriz atinge 

a sua temperatura de transição vítrea. Assim, para temperaturas superiores a 300ºC, as perdas de 

propriedades mecânicas são irreversíveis com reduções de cerca de 46% de resistência à tracção, o 

que está de acordo com a redução de 50% obtida por Wang et al. 2007 [21]. Kumahara et al. [22] 

obtiveram reduções de 20% de resistência à tracção a 250ºC o que representa reduções ligeiramente 

inferiores às obtidas por Robert e Benmokrane [20] e Wang et al. [21]. Tais reduções devem-se ao 

facto de, a temperatura elevada, a matriz já não ser capaz de distribuir as tensões de forma uniforme 

pelas fibras. De facto, Robert e Benmokrane [20] registaram ainda microfendilhação na matriz e na 

ligação fibras/matriz para barras sujeitas a temperaturas até 350ºC. Ainda assim, os autores 

admitiram que estes resultados foram influenciados pela oxidação dos polímeros, efeito que pode ser 

anulado quando os varões são embebidos em betão. 

Bisby [12] obteve resultados semelhantes aos descritos anteriormente. Segundo este autor, para 

200ºC há uma diminuição da resistência à tracção de cerca de 30%, tendo observado que, para 

500/520ºC, esta resistência é quase nula. 

Santos [1] realizou ensaios de tracção a varões com 10 mm de diâmetro e 1.0 m de comprimento 

sujeitos a temperaturas de até 300ºC; segundo este autor, para esta temperatura há uma diminuição 

da resistência à tracção de cerca de 43%. 

b) Módulo de elasticidade 

Segundo Wang et al. [21], apenas para temperaturas superiores a 350ºC é que o módulo de 

elasticidade sofre reduções importantes; para temperaturas inferiores, a redução é de apenas 10% e, 

por isso, pode ser desprezada. Santos [1] obteve resultados semelhantes aos descritos anteriormente 

tendo concluído que o módulo de elasticidade apresentou uma ligeira redução até aos 300ºC (cerca 

de 13% do valor à temperatura ambiente). 
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Nigro et al. [23] a partir de resultados experimentais disponíveis na literatura referentes a ensaios de 

tracção a varões de GFRP, desenvolveram uma expressão para um factor de redução do módulo de 

elasticidade destes varões em função da temperatura E(T), em que E(T) é o módulo de elasticidade 

à temperatura (T), em ºC, e E é o módulo de elasticidade à temperatura ambiente (também em ºC). 

Esta expressão conduz a uma redução do módulo de elasticidade de cerca de 50% para 300ºC, valor 

consideravelmente superior à redução obtida por Wang et al. [23] e Santos [1], mas que se encontra 

de acordo com o valor obtido por Bisby [12]. Uma vez que esta expressão foi desenvolvida a partir de 

resultados obtidos para diversos estudos experimentais, esta diferença no valor da redução do 

módulo de elasticidade para 300ºC poderá ser devida ao tipo de acabamento exterior dos varões e à 

natureza da matriz polimérica utilizada. 

𝜌𝐸(𝑇) =  
𝐸(𝑇)

𝐸
=  

0.28

0.28 + 6.0 × 10−12 × 𝑇4.3
          (1) 

2.4 Aderência betão – varões  

2.4.1 Aderência à temperatura ambiente 

Cosenza et al. [24] estudaram os fenómenos de aderência à temperatura ambiente para varões com 

diferentes tipos de acabamentos. De acordo com os resultados obtidos, a aderência pode ser 

assegurada por adesão, que é nula para valores não nulos de escorregamento relativo entre os 

varões e o betão, por fricção ou por interlock mecânico.  

Em varões lisos, a aderência, após escorregamento não nulo, é assegurada exclusivamente por 

fricção, que depende da resina utilizada; esta aderência não implica microfendilhação do betão 

devido às pequenas tensões que se instalam no betão. Nos varões rugosos, com nervuras ou 

espirais helicoidais, é o interlock mecânico entre o relevo dos varões e o betão que assegura grande 

parte da aderência até ao colapso da camada de revestimento exterior; a partir desse momento, 

apenas a fricção contribui para a resistência com elevadas perdas de aderência e aumento do 

escorregamento [25]. O mesmo acontece com varões com revestimento de areia, onde o colapso 

ocorre por destacamento dos grãos, originando uma curva de degradação muito acentuada. É 

importante destacar que a aderência depende também do diâmetro utilizado, sendo possível verificar 

que a aderência diminui com o diâmetro, devido ao incremento de vazios, [26,27]. Destes resultados 

foi possível concluir que a aderência dos varões não depende da resistência do betão, ao contrário do 

que acontece com os varões de aço. 

2.4.2 Aderência a temperaturas elevadas 

A aderência entre os varões de reforço e o betão sofre degradação com o aumento da temperatura 

devido ao comportamento viscoelástico da matriz polimérica, nomeadamente quando se atinge a 

temperatura de transição vítrea. Esta redução impede uma correcta transmissão de esforços entre os 

materiais e origina escorregamentos relativos varão-betão que podem causar a rotura dos elementos 

estruturais. Uma vez que esta degradação com a temperatura é mais gravosa do que a perda de 

resistência à tracção, existe uma maior tendência para a rotura por escorregamento. Este fenómeno 
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pode ser evitado assegurando uma correcta amarração em zonas não-expostas directamente às 

temperaturas elevadas (zonas “frias”) [12]. 

Katz e Berman [28] realizaram ensaios de arrancamento (pull-out) a quatro tipos diferentes de varões 

de GFRP sujeitos a temperaturas elevadas, fazendo variar o tipo de matriz polimérica exterior e o 

acabamento superficial (deformações moldadas na superfície semelhantes às utilizadas nos varões 

tradicionais de aço, fibras helicoidais associadas a um acabamento de areia fina, entrançado largo de 

fibras associado a um excesso irregular de matriz e entrançado fino de fibras associado a um 

acabamento de areia fina) e compararam os resultados com os obtidos para um varão de aço 

tradicional. Segundo os autores, à temperatura ambiente, a máxima força de puxe atingida para os 

varões de GFRP é semelhante à obtida para os varões tradicionais de aço e é apenas com o 

aumento da temperatura que as diferenças se começam a manifestar. Para varões de GFRP sujeitos 

a 130ºC, esta força foi reduzida para cerca de 40 a 60% da força à temperatura ambiente; para 

210ºC, a redução foi de 80 a 90%. Estes resultados podem ser explicados através da libertação de 

vapor de água que aumenta a pressão no betão, do arrancamento da camada de revestimento dos 

varões e da aproximação da temperatura de transição vítrea da matriz que constitui o acabamento 

dos varões. Comparativamente, um varão de aço sujeito a 200/250ºC apenas sofreu uma diminuição 

da força de puxe de cerca de 33%. 

Com base nos resultados obtidos, os autores propuseram um modelo semi-empírico para a variação 

da tensão máxima de aderência com a temperatura, que depende de algumas propriedades do varão 

e da matriz que o compõe e que se adapta convenientemente aos resultados experimentais obtidos 

para todos os tipos de varão testados, Figura 9. Este modelo de tangente hiperbólica, representado 

na equação 2, foi calibrado para resultados obtidos entre 0ºC e 250ºC, sendo que para temperaturas 

superiores a tensão residual normalizada é considerada nula. 

 

𝜏∗(𝑇) =  0.5 × ( 1 − 𝜏𝑟
∗) × 𝑡𝑎𝑛ℎ {−

0.02

𝐶𝑟

× [𝑇 − (𝑇𝑔 +
𝑘1

0.02
× 𝐶𝑟)]} + 0.5 × ( 1 + 𝜏𝑟

∗)          (2)  

 

onde: 

• *(T) – tensão de aderência normalizada; 

• T – temperatura (em ºC); 

• *r – tensão residual de aderência normalizada; 

• Cr – grau de interligação do polímero que compõe a matriz; 

• Tg – temperatura de transição vítrea da matriz; 

• k1 é um parâmetro que depende de Tg e é dado por 
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𝑘1 = {

1, 𝑇𝑔  ≤ 80

1 − 0.025(𝑇𝑔 − 80), 80 <  𝑇𝑔  < 120 

                0,     𝑇𝑔 ≥ 120
      (3) 

 

Da análise desta curva é possível concluir que a aderência obtida para temperaturas elevadas pode 

ser maximizada (i) quando se escolhe uma matriz com Tg elevada, para atrasar a perda de 

propriedades mecânicas com a temperatura, (ii) quando existem acabamentos superficiais 

inorgânicos, que resultam numa resistência residual mais elevada, e (iii) quando o grau de 

interligações é elevado, ou seja, quando o polímero tem um comportamento termoendurecível. 

Galati et al. [29] estudaram a influência de diferentes recobrimentos para ciclos térmicos com 

temperatura máxima de 70ºC seguidos de ensaios de pull-out e concluíram que existe uma perda 

máxima de cerca de 16% de aderência àquela temperatura, para um recobrimento de 19 mm 

(correspondente a duas vezes o diâmetro do varão testado). Uma explicação avançada pelos autores 

para este fenómeno é o aumento da microfendilhação no betão quando o recobrimento diminui. 

 

 

Figura 9 – Comparação entre os resultados teóricos e experimentais (adaptado de [28]) 

 

Masmoudi et al. [30] conduziram ensaios de pull-out, à temperatura ambiente, em provetes sujeitos a 

temperaturas elevadas (até 80ºC) durante as 24 horas anteriores. Os autores concluíram que as 

incompatibilidades térmicas transversais entre os varões e o betão afectam o confinamento do varão 

e podem originar microfendilhação do betão, mas não aumentam o escorregamento relativo. 
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Rosa et al. [31] realizaram ensaios de pull-out em varões com acabamento de areia e fibras 

helicoidais embebidos em cilindros de betão sujeitos a quatro temperaturas diferentes: 20ºC, 60ºC, 

100ºC e 140ºC. Os autores fizeram também variar o comprimento de varão embebido no betão, tendo 

utilizado comprimentos iguais a 5 e 9 vezes o diâmetro dos varões. Os provetes foram inicialmente 

aquecidos até à temperatura pretendida (medida na interface entre os varões e o betão) e os varões 

foram puxados até à rotura à velocidade máxima de 1 mm/min, de acordo com os procedimentos 

seguidos para o ensaio. A cada instante foi medida a força de puxe e o escorregamento na 

extremidade livre e amarrada dos varões. Foram obtidas duas curvas para cada temperatura testada, 

correspondentes aos dois comprimentos de amarração considerados, Figura 10. 

 

Figura 10 - a) modelo BPE modificado e modelo proposto; b) relações bond-slip calibradas 

Com base nestas curvas, os autores propuseram uma alteração ao modelo BPE modificado (obtido 

por Cosenza et al. [32]). Este modelo, tal como o modelo BPE original, é composto por três tramos: 

(i) um tramo ascendente não linear até à tensão de aderência máxima, (ii) um tramo descendente 

linear e (iii) um patamar residual, em que, ao contrário, do modelo BPE original, foi considerada uma 

redução linear. Os parâmetros constantes das expressões foram calibrados com base nos resultados 

experimentais, 

𝜏(𝑠) = 𝜏𝑚𝑎𝑥 (
𝑠

𝑠1

)
𝛼

                                                                    (4) 

𝜏(𝑠) = 𝜏𝑚𝑎𝑥 − 𝜏𝑚𝑎𝑥𝑝1 (
𝑠

𝑠1
− 1)                                    (5) 

𝜏(𝑠) = 𝜏𝑓 − 𝜏𝑓𝑝2(
𝑠

𝑠2
− 1)                                                (6) 

 

em que o significado dos parâmetros é o definido na Figura 10. 

Os autores concluíram que o modelo proposto fornece uma boa aproximação aos resultados obtidos 

nos ensaios.  
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2.5 Comportamento ao fogo de elementos estruturais de betão armados com 

varões de GFRP 

Os resultados apresentados anteriormente foram obtidos para campanhas experimentais realizadas 

em varões ou varões amarrados em elementos de betão. Como é evidente, o comportamento real de 

um elemento estrutural é mais complexo, pelo que devem ser realizados ensaios e simulações para 

cada caso específico. Na presente secção, são apresentados alguns resultados obtidos em estudos 

sobre o comportamento a temperatura elevada ou ao fogo de lajes e vigas de betão armadas com 

varões de GFRP. É importante mencionar que o uso de varões de GFRP como armaduras de reforço 

em colunas não é recomendado devido às dúvidas que existem sobre o comportamento à 

compressão destes elementos, nomeadamente no que diz respeito à encurvadura dos varões. 

2.5.1 Lajes  

Bellakehal et al. [14] estudaram o comportamento de 18 lajes armadas com varões em compósito de 

GFRP sujeitas a temperaturas entre -30ºC e +60ºC, sem sistemas de protecção adicionais e 

concluíram que o aumento da temperatura provocou a expansão transversal da armadura de reforço 

e, consequentemente, a perda de aderência entre os varões e o betão. Os autores perceberam ainda 

que as deformações térmicas longitudinais são menores quando é aplicado um carregamento 

mecânico na face superior da laje, principalmente para temperaturas superiores a 40ºC; este 

carregamento reduz as pressões radiais causadas pela diferença entre os coeficientes térmicos 

transversais do GFRP e do betão e melhora a aderência. 

Kodur et al. [16] testaram experimentalmente 10 lajes (das quais apenas 6 foram armadas com 

varões de GFRP) até ser atingida: (i) a duração estipulada para o ensaio (4 horas) ou (ii) a 

temperatura critica nos varões de reforço. Foi possível concluir o seguinte: (i) a espessura das lajes 

não influencia, de modo significativo, a propagação de calor; (ii) as lajes que utilizaram betão com 

agregados carbonatados (calcários) tiveram um comportamento ao fogo ligeiramente melhor do que 

as lajes que utilizaram agregados siliciosos, uma vez que os agregados calcários apresentam um 

coeficiente de expansão térmica menor; e (iii) as lajes onde foram utilizados betões com teores de 

humidade superiores, ainda que dentro dos valores admissíveis, apresentam temperaturas 

ligeiramente inferiores, devido à maior energia necessária para a formação de vapor de água, que 

retarda o aumento da temperatura. 

Nigro et al. [33] estudaram o comportamento de 9 lajes (das quais, 6 foram armadas com varões 

compósitos de GFRP) sujeitas à curva de incêndio tempo-temperatura padrão da norma ISO 834 [34], 

sem sistemas de protecção adicional à excepção dos apoios, que foram protegidos com lã de rocha. 

Foram alteradas algumas condições, nomeadamente a carga a que a laje está sujeita dentro da gama 

dos carregamentos de serviço, o recobrimento utilizado dentro da gama normal para lajes (30 a 

50 mm) e a amarração na zona não exposta ao fogo (recta ou curva, com comprimentos a variar 

entre 250 e 500 mm). Verificou-se que a relação constitutiva tensão de corte-escorregamento de dois 

tramos obtida por Cosenza et al. [35] fornece uma boa aproximação aos resultados experimentais. O 

campo de temperaturas nos extremos da laje foi avaliado através de um software de elementos finitos 
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não lineares 3D (SAFIR2007) da Universidade de Liège, validado com os resultados obtidos para a 

zona exposta da laje, devido à dificuldade de localizar, de um modo rigoroso, os termopares e devido 

ao efeito da lã de rocha utilizada para proteger os apoios. 

Neste modelo foram desacoplados os efeitos térmicos e mecânicos e a variação do módulo de 

elasticidade com a temperatura foi simulada através das fórmulas propostas por Nigro et al. 2008 

[23], obtidas com base em ensaios à tracção de varões de GFRP. O efeito das fendas de flexão 

resultantes da perda de aderência não foi modelado devido à dificuldade de simular este fenómeno. 

Com base nos resultados obtidos da modelação, os autores concluíram que é essencial garantir um 

comprimento de amarração adequado para atingir a resistência ao fogo mínima (30 min para edifícios 

residenciais de pequena altura [12]), mesmo utilizando recobrimentos elevados. Este comprimento de 

amarração, regra geral, não excede os 320 mm mesmo para tempos de exposição prolongados 

(180 min). Os autores concluíram ainda que, um dano provocado por temperaturas muito elevadas é 

irreversível e um arrefecimento da peça não se traduz na recuperação da capacidade inicial [36]. 

 

Os mesmos autores propuseram ainda gráficos [37], semelhantes aos da Figura 11 para um 

recobrimento de 40 mm, que (i) apresentam a temperatura dos varões na zona de ancoragem para 

diferentes instantes de tempo e (ii) relacionam o comprimento de amarração dos varões com o 

respectivo nível de tensão para diferentes recobrimentos e tempos de exposição.  

 

Estes gráficos dependem das características dos varões e da resistência do betão, mas poderão ser 

extrapolados se forem fornecidas as propriedades de aderência dos varões à temperatura ambiente. 

Nigro et al. [23] forneceram guias expeditos de cálculo para lajes sujeitas ao fogo, nomeadamente 

para obter estimativas das temperaturas nos varões, tendo também fornecido curvas de degradação 

do módulo de elasticidade e da resistência à tracção dos varões para diferentes temperaturas. 

 

Figura 11 - (a) Temperatura na zona de ancoragem e (b) comprimento mínimo de ancoragem para tensões 
diferentes (c=40mm) [23] 
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2.5.2 Vigas 

Abbasi e Hogg [38] testaram duas vigas reforçadas com armaduras de GFRP e fizeram apenas variar 

o tipo de matriz dos varões longitudinais (termoendurecível ou termoplástico) e o tipo de estribos 

(GFRP ou aço). Ambas as vigas foram sujeitas à mesma variação de temperatura e a um 

carregamento de 40 kN. Foi registada uma abertura de fendas significativa no betão e, 

consequentemente, chamas nos varões ao fim de aproximadamente 80 min. Os autores registaram 

uma resistência ao fogo superior na viga reforçada com varões de matriz termoendurecível, apesar 

de ambas as vigas terem colapsado devido à formação de fendas de corte. Segundo os autores, 

estas fendas foram formadas devido ao excesso de pressão do vapor de água nos poros do betão, 

pelo que recomendaram um recobrimento mínimo de 70 mm para reduzir as temperaturas atingidas 

no interior da peça. Este recobrimento é muito elevado, reduzindo significativamente o desempenho 

estrutural da armadura e, consequentemente, implicando um aumento de custos. 

Blontrok et al. [39] propuseram formulações expeditas para factores de redução da resistência última 

e do módulo de elasticidade de varões de reforço de GFRP em vigas expostas ao fogo em 3 faces 

(equações 6 e 7). Estes factores de redução são apenas função da temperatura atingida nos varões 

que, segundo Desai [40], depende (i) da temperatura (função do tempo de exposição ao fogo em 

minutos), (ii) da largura da base da viga e (iii) da relação entre a altura e a base da viga. 

𝑓𝑓𝑢𝑇

𝑓𝑓𝑢20

=  𝑘𝑓         (7) 

 

𝐸𝑓𝑇

𝐸𝑓20

=  𝑘𝐸           (8) 

 

McIntyre et al. [41] testaram 32 vigas fazendo variar o tipo e continuidade do reforço (aço, CFRP ou 

GFRP, contínuo ou com sobreposições), mas garantindo o recobrimento mínimo que permite atingir a 

temperatura de transição vítrea em 90 min. Foram utilizados varões de GFRP com acabamentos de 

areia grossa e diâmetro de 9.5 mm e varões helicoidais duplos com uma camada de areia exterior e 

diâmetro de 10 mm. Os autores concluíram que, independentemente do acabamento exterior dos 

varões de GFRP, aos 500ºC a redução da resistência (face à temperatura ambiente) é de cerca de 

60%, o que pode ser explicado pela degradação das fibras de vidro. Concluíram ainda que as vigas 

reforçadas com varões contínuos apresentaram uma resistência ao fogo bastante superior às vigas 

reforçadas com varões interrompidos, que apresentaram perdas de aderência para temperaturas 

relativamente reduzidas. 
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2.6 Análise numérica de elementos armados com varões de GFRP sujeitos a 

temperaturas elevadas 

Nos pontos anteriores, foram apresentados alguns resultados obtidos através de campanhas 

experimentais. Infelizmente, estas são geralmente morosas (por exemplo, implicam que o betão 

endureça e que se atinja o equilíbrio na humidade do betão após as betonagens), dispendiosas e 

impeditivas de uma simulação à escala (geométrica e de acções) devido a condicionantes 

laboratoriais, pelo que, por vezes, se utiliza a modelação numérica através do método dos elementos 

finitos. Este tipo de simulações permite também obter informação complementar face à fornecida por 

ensaios experimentais. 

A modelação numérica de um elemento estrutural implica a correcta definição das suas propriedades 

e características geométricas. Contudo, após a sua calibração, esta abordagem permite alterar as 

condições do problema em estudo de um modo expedito e célere. Nos pontos seguintes, são 

apresentados os resultados de alguns estudos numéricos, com especial foco na abordagem utilizada 

e nos critérios de modelação das propriedades e da aderência entre os varões e o betão. 

Rafi e Nadjai [42,43] utilizaram o método dos elementos finitos para estudar a influência do fogo em 

vigas reforçadas com varões de fibra de carbono (CFRP) ou híbridas (aço + CFRP). Ainda que os 

resultados obtidos não possam ser inferidos como válidos para os varões de GFRP, a sua modelação 

seria muito semelhante pelo que se enumeram sucintamente os critérios utilizados. 

Numa primeira fase, foi realizada uma campanha experimental [44] com vigas híbridas e reforçadas 

exclusivamente com varões de CFRP; com base nos resultados obtidos, os autores propuseram 

curvas de degradação do módulo de elasticidade e resistência à tracção para os varões de CFRP 

que, posteriormente, foram utilizadas na modelação numérica. Foram realizados vários ensaios onde 

se variaram as resistências do betão e o nível de carregamento aplicado nas vigas. O módulo de 

elasticidade do betão foi obtido através de uma expressão disponível em [45] e a resistência à 

tracção, o calor específico, a condutividade térmica e a resistência à compressão variáveis com a 

temperatura foram obtidos através das expressões constantes na parte 1-2 do Eurocódigo 2 [17]. Os 

coeficientes de expansão térmica foram determinados por expressões sugeridas em [43]. O 

comportamento fendilhado do betão à tracção foi considerado através de um modelo mecânico não 

linear combinado com uma análise de bandas fendilhadas. 

Devido à dupla simetria da viga testada, foi apenas modelado um quarto da peça. Foram utilizados 

elementos sólidos 3D de 20 nós, que fornecem bons resultados na análise de transferência de calor, 

no programa comercial DIANA. Apenas os varões traccionados foram considerados e modelados 

como barras embebidas nos elementos sólidos anteriormente referidos. Os autores consideraram 

ainda que devido à informação escassa acerca deste assunto, a aderência varões-betão poderia ser 

modelada através da consideração de uma ancoragem adequada e, portanto, considerada perfeita. 

Foi adoptada uma malha de dimensão normal (máximo de 40 mm - Figura 12) ao longo de todo o 

comprimento, com excepção das zonas com gradiente térmico mais elevado. Na análise da 

transferência de calor, foram utilizados passos de carga pequenos (1 min) para calcular as 
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temperaturas nos nós até os resultados convergirem, com uma tolerância de 1×10-6 e 5×10-2 para as 

temperaturas e os deslocamentos, respectivamente. O critério de rotura utilizado foi o da flecha 

máxima (L2/400d mm) e da taxa de deformação máxima (L2/9000d mm/min) indicados em [46]. Os 

autores concluíram que os modelos considerados apresentaram boas concordâncias com os valores 

obtidos experimentalmente; em particular os deslocamentos a meio vão e os tempos de rotura 

apresentaram diferenças de apenas 10% entre os valores numéricos e os valores experimentais.  

Yu e Kodur [47,48] adaptaram um modelo de elementos finitos 3D formulado para vigas de betão 

armadas com varões de aço e utilizaram relações momento-curvatura dependentes do tempo até ao 

colapso da viga. A temperatura num dado momento foi avaliada através da curva de incêndio 

utilizada e a distribuição dessa temperatura ao longo da viga foi estabelecida através de princípios de 

transferência de calor e da correcta definição das propriedades dos materiais para temperaturas 

elevadas [17,45]. 

 

Figura 12 – Malha de elementos finitos utilizada por Rafi e Nadjai (adaptado de [42,43]) 

 

A análise da resistência ao fogo foi realizada através de passos incrementais e os efeitos térmicos e 

mecânicos foram separados para facilitar o cálculo. Foram considerados 3 critérios de rotura: 

momento devido às cargas de serviço aplicadas inferior à resistência da viga; flecha inferior a L/20 e 

taxa de deformação inferior ao valor regulamentar já considerado por Rafi e Nadjai [42,43]. Com o 

intuito de modelar a aderência entre os varões e o betão, a extensão resultante do escorregamento 

dos varões no interior do betão foi incorporada/adicionada na extensão total do elemento. Assim, para 

cada passo de carga, a tensão de corte na interface entre os varões e o betão,  foi avaliada através 

de: 

𝜏. (𝜋. 𝑑𝑏𝑎𝑟 . 𝐿𝑒𝑓𝑓) =  𝜎𝐹𝑅𝑃 .
𝜋. 𝑑𝑏𝑎𝑟

2

4
            (9) 

onde:  
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• FRP – tensão de tracção nos varões de FRP;

• dbar - diâmetro dos varões de FRP;

• Leff – comprimento de amarração efectivo dos varões de FRP

A extensão devido ao escorregamento é, então, calculada para cada passo de carga de acordo com:  

𝜀𝑠𝑙𝑖𝑝 = {
𝜏

𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑
⁄ , 𝜏 > 𝑓𝑏𝑜𝑛𝑑

0, 𝜏 ≤ 𝑓𝑏𝑜𝑛𝑑

        (10) 

Esta modelação considerou os efeitos da alteração do tipo de armadura de reforço (aço, CFRP e 

GFRP) e do uso de protecção exterior ao fogo e, a partir dos resultados obtidos, foi possível inferir 

que os varões de GFRP são os que apresentam menor resistência ao fogo; em relação à protecção 

ao fogo, os autores concluíram que uma protecção com 25 mm de espessura na base e com 150 mm 

de altura (lateralmente) pode aumentar em 110 min a resistência ao fogo de vigas reforçadas com 

GFRP sujeitas à curva de incêndio padrão.  

Aqueles autores utilizaram o mesmo modelo para testar a variação de outros parâmetros, como o 

recobrimento de betão, o efeito de uma restrição axial e as consequências resultantes de utilizar 

outros cenários de incêndio menos gravosos. Através da variação destes parâmetros, concluíram que 

a resistência ao fogo aumenta com o recobrimento devido à protecção conferida aos varões; uma 

restrição axial não representa melhorias significativas na resistência ao fogo (entre 5 e 30 min) e 

utilizar um cenário de incêndio menos gravoso (e, frequentemente, mais realista [12]) reduz as 

temperaturas atingidas nos varões para um determinado tempo de exposição. 

Lin e Zhang [49] utilizaram uma abordagem diferente ao modelar uma viga armada com varões FRP 

sujeita a temperaturas elevadas através de um modelo 1D com elementos de dois nós e dois graus 

de liberdade por nó, utilizando código próprio. Segundo os autores, os modelos 2D e 3D não são 

computacionalmente eficientes, principalmente quando pretendem dar resposta a problemas muito 

complexos. Foram utilizadas como funções aproximação para o campo de deslocamentos, as 

funções exactas da viga de Timoshenko que permitiram contornar o problema de “shear locking”1. O 

betão e o reforço foram simulados como camadas e foi assumida uma aderência perfeita por motivos 

de simplificação. Os efeitos térmicos e mecânicos foram separados. A resistência à compressão do 

betão foi obtida de [17], o coeficiente de expansão térmica dos varões de GFRP foi obtido da fórmula 

sugerida por Ceroni et al. [50] e a degradação da resistência à tracção e do módulo de elasticidade 

com a temperatura foi obtida, conservativamente, de estudos realizados por Saafi [51]; todas as 

propriedades foram assumidas constantes na espessura de uma camada e, em cada instante, a 

temperatura foi considerada constante na direcção longitudinal. Os autores verificaram que este 

                                                      
1 O “shear locking” é um erro que ocorre em análises de elementos finitos devido à natureza linear de quadriláteros. Os elementos lineares não 

modelam correctamente as curvaturas reais devido à flexão e é adicionado um esforço transverso (não existente na estrutura real) que permite 

que o equilíbrio seja atingido para deformações menores. O elemento modelado ganha uma rigidez superior fictícia e as deformações por flexão 

resultam menores. É possível reduzir o efeito de “shear locking” através do aumento do número de elementos modelados. 
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modelo uni-dimensional forneceu resultados bastante semelhantes aos obtidos através do modelo tri-

dimensional utilizado por Rafi et al [42,43]. 

Nigro et al. [52] realizaram uma análise numérica a uma laje armada com varões de GFRP sujeita a 

temperaturas elevadas utilizando o programa comercial ABAQUS. As análises térmicas e mecânicas 

foram separadas para facilitar a modelação. A aderência na zona exposta ao fogo foi considerada 

nula e modelada através do comando Contact Pair, onde a superfície principal é o betão e a 

superfície dependente é o varão. Nas zonas “frias”, ou seja, não expostas directamente ao fogo, a 

aderência foi considerada perfeita através do comando Constraint. A análise térmica foi realizada 

através do comando Heat Transfer, utilizando elementos do tipo brick com 8 nós. O calor específico e 

a condutividade térmica do betão foram simulados utilizando as expressões desenvolvidas por Lie 

[19]; as mesmas propriedades dos varões de GFRP foram simuladas através das expressões 

desenvolvidas por Bai et al. [53]. A Figura 13 representa a distribuição de temperaturas ao longo do 

elemento modelado e permite distinguir claramente a fronteira entre a zona exposta ao fogo e a zona 

“fria”, junto ao apoio.  

 

Figura 13 - Distribuição de temperaturas aos 60 min (temperaturas em Kelvin) [52] 

 

2.7 Considerações finais 

No presente capítulo, foram apresentados alguns resultados obtidos de campanhas experimentais e 

estudos numéricos sobre o comportamento a temperatura elevada e em situação de incêndio de 

elementos de betão armados com varões em compósito de FRP. Da sua análise, é possível concluir 

que existem formulações que aproximam com alguma qualidade o comportamento das propriedades 

físicas e mecânicas dos varões de GFRP enquanto reforço de peças de betão, sujeitas a uma 

situação de incêndio. Infelizmente, estas formulações tendem a ser obtidas para lajes que 

apresentam recobrimentos frequentemente superiores aos considerados para vigas e onde a 

exposição ocorre apenas numa face. Para além disso, não foram ainda realizados ensaios 

conclusivos que permitam formular expressões expeditas para a obtenção do comprimento de 
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amarração em função do tipo de varão, do seu diâmetro e ângulo, da temperatura atingida e do 

recobrimento utilizado. 

É ainda possível concluir que, nas análises numéricas apresentadas, o fenómeno da aderência é 

frequentemente simplificado; com efeito, as campanhas experimentais não fornecem ainda resultados 

inequívocos para o fenómeno da aderência em função do diâmetro e acabamento superficial do varão 

e da temperatura de transição vítrea da matriz polimérica. Nesse sentido, nos modelos numéricos 

reportados na literatura é frequente considerar-se que a aderência é perfeita ao longo do tempo, 

independentemente das temperaturas atingidas; noutros casos, considera-se simplificadamente uma 

aderência nula na zona quente quando a temperatura ultrapassa um determinado valor. Do mesmo 

modo, também o comportamento dos varões e da sua aderência ao betão nas zonas de amarração 

(zonas “frias”) é por vezes simplificado; igualmente, do ponto de vista térmico, é frequente a 

distribuição de temperaturas na direcção longitudinal ser considerada constante (não consideração de 

uma zona “fria”) o que constitui igualmente uma simplificação.  
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3 Enquadramento geral do programa experimental 

3.1 Programa experimental  

Como foi referido, as propriedades mecânicas dos varões de GFRP diminuem significativamente com 

o aumento da temperatura, o que contribui para a diminuição da resistência e rigidez dos elementos 

reforçados. Esta diminuição constitui uma importante desvantagem deste material, quando 

comparado com o aço, na utilização em estruturas de edifícios correntes. Com o objectivo de aferir 

melhor o comportamento de lajes armadas com varões de GFRP em situação de incêndio, foi 

desenvolvido um programa experimental que compreendeu, numa primeira fase, o dimensionamento 

e fabrico dos elementos a testar e, posteriormente, ensaios de caracterização das propriedades dos 

materiais utilizados, ensaios de flexão em lajes à temperatura ambiente e ensaios de resistência ao 

fogo. No âmbito desta dissertação, não serão abordados com pormenor os processos de 

dimensionamento e fabrico dos elementos e os ensaios de caracterização das propriedades, uma vez 

que essa informação detalhada pode ser encontrada em [1]. 

Como as dimensões correntes de uma laje real impossibilitam o seu transporte e dificultam a 

realização dos ensaios em laboratório, naquele trabalho, foram consideradas faixas de laje de 

geometria limitada, cujas dimensões e características principais serão apresentadas no ponto 3.2.1. 

Foram fabricados 5 tipos de laje com o intuito de estudar a influência de diferentes parâmetros na 

resistência ao fogo, nomeadamente o tipo de armadura (aço e GFRP), o recobrimento de betão 

(apenas nas lajes armadas com GFRP) e a existência de emendas e o respectivo comprimento. 

Apresentam-se sumariamente os vários tipos de laje considerados e uma breve explicação para a 

sua escolha: 

 

• Laje armada com varões de aço (RC) – esta laje funciona como laje de referência, uma vez que o 

comportamento de lajes armadas com varões de aço sujeitas a temperaturas elevadas está bem 

documentado na literatura e serve como comparação directa para as lajes armadas com varões 

de GFRP. É usual utilizar uma amarração de extremidade correspondente à zona das vigas e 

pilares, pelo que, nos ensaios laboratoriais, os varões foram dobrados a 90º. É de referir que nos 

modelos numéricos não foram consideradas estas amarrações por motivos que serão explicados 

no ponto 4.2.1.  

• Laje armada com varões de GFRP e recobrimento de 2.5 cm (GFRP25) – laje de referência que 

serve de comparação para as restantes lajes armadas com GFRP, permitindo obter conclusões 

acerca da influência da espessura de recobrimento e da realização de emendas. 

• Laje armada com varões de GFRP e recobrimento de 3.5 cm (GFRP35) – considerou-se 

importante estudar a influência deste parâmetro por não existir nenhum estudo experimental 

neste campo no contexto do comportamento ao fogo. Com excepção da espessura de 

recobrimento, esta laje tem as mesmas características que a laje GFRP25. 
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• Lajes com emendas de varões (GFRPE30 e GFRPE60) – os varões para armadura de elementos 

de betão armado são comercializados em comprimentos máximos de 12 metros devido à 

dificuldade de transporte de varões com comprimentos superiores. Assim sendo, é muitas vezes 

necessário recorrer a comprimentos de emenda que garantam o bom funcionamento das 

armaduras e a correcta transmissão dos esforços entre elas. Uma vez que o estudo da influência 

de emendas em lajes apresenta ainda lacunas e que é expectável que estas emendas constituam 

uma fragilidade para a resistência ao fogo, considerou-se importante incluir estas lajes no 

programa experimental. Os comprimentos de emenda escolhidos resultaram de critérios de 

dimensionamento que podem ser consultados em [1] e a sobreposição de varões foi localizada a 

meio vão para forçar a rotura nessa zona. Considera-se importante, no entanto, salientar que nas 

estruturas correntes as emendas de varões são, regra geral, localizadas nas zonas onde os 

esforços são mínimos para limitar as tensões transmitidas. 

 

3.2 Dimensionamento e fabrico das lajes 

No âmbito desta tese não se fará uma apresentação exaustiva dos cálculos de dimensionamento das 

lajes nem uma descrição pormenorizada do processo de fabrico das lajes no laboratório, uma vez que 

essa informação está disponível em [1]. Serão, no entanto, enumeradas as principais condicionantes 

do dimensionamento, assim como os aspectos mais relevantes da montagem dos elementos, 

material de controlo e forno de ensaio. 

3.2.1 Aspectos gerais de dimensionamento 

O dimensionamento das faixas de laje foi realizado recorrendo a um modelo de viga simplesmente 

apoiada com 1.40 m de vão, sujeita a duas cargas concentradas aplicadas a terços do vão (Figura 

14). O peso próprio da faixa de laje foi desprezado por representar uma percentagem reduzida (cerca 

de 4%) da carga de rotura da faixa de laje e as consolas laterais de 5 cm foram desprezadas por não 

influenciarem significativamente o comportamento da laje. 

 

Figura 14 - Modelo de cálculo utilizado no dimensionamento 

O dimensionamento das lajes foi baseado no cumprimento dos seguintes critérios: 

• Dimensão do vão livre do forno utilizado – uma vez que se pretendeu simular uma situação de 

incêndio real numa estrutura corrente, foi necessário garantir um aumento de temperatura 

aproximadamente uniforme numa grande superfície da laje. Todavia, foi igualmente necessário 

assegurar que o sistema de apoios da laje se manteria a uma temperatura inferior (considerada 
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“zona fria”) com o intuito de simular as amarrações dos varões em vigas e pilares. Uma vez que 

no forno disponível no laboratório é possível garantir uma temperatura uniforme num 

comprimento de cerca de 1.05 m, foi escolhido um vão livre para a laje de 1.40 m, que assegura 

um comprimento não exposto ao fogo de, aproximadamente, 22.5 cm em cada extremidade. 

• Critérios regulamentares – ainda que os ensaios realizados tenham sido de média escala, 

procurou-se seguir a regulamentação existente no que diz respeito ao dimensionamento das 

lajes; assim, as lajes armadas com varões de aço seguiram o Eurocódigo 2, enquanto as lajes 

armadas com varões de GFRP seguiram as directrizes italianas do CNR-DT 203/2006, que têm 

uma filosofia de cálculo semelhante aos Eurocódigos, e as directrizes do ACI 440.1R-06, nos 

aspectos não cobertos pelas directrizes italianas. 

• Modo de rotura por flexão – uma vez que as lajes correntes não são armadas para o esforço 

transverso, foram apenas utilizadas armaduras de flexão. Contudo, foi necessário assegurar que 

a rotura se daria por esgotamento da resistência à flexão e não ao esforço transverso, pois esta 

última constitui uma rotura frágil, indesejável em estruturas reais por não conferir pré-aviso do 

colapso. As armaduras foram então escolhidas de modo a garantir que a resistência à flexão 

fosse, em todas as secções, superior à resistência ao esforço transverso (de acordo com as 

disposições dos documentos anteriores). 

• O espaçamento dos varões foi definido de forma a possibilitar a correcta colocação e vibração do 

betão e garantir a simetria do elemento. 

• O comprimento de emenda mínimo que garante a transmissão das tensões resultantes da 

situação de estado limite último foi dado pela expressão (11-6) do ACI 440.1R-06 e resultou num 

valor de aproximadamente 60 cm. Neste contexto, optou-se por fabricar uma laje com 60 cm de 

emenda e uma outra com 30 cm de emenda correspondente a metade do comprimento mínimo, 

pretendendo-se nesta última “forçar” a rotura por deslizamento dos varões na zona de 

sobreposição. 

3.2.2 Aspectos gerais de fabrico 

As faixas de laje utilizadas nos ensaios e os provetes de caracterização das propriedades dos 

materiais foram produzidos integralmente no Laboratório de Construção (LC) e no Laboratório de 

Estruturas e Resistência dos Materiais (LERM) do Instituto Superior Técnico (IST). Foram produzidas 

duas faixas de laje de cada um dos cinco tipos mencionados anteriormente, num total de 10 faixas de 

laje, com o intuito de realizar os ensaios de flexão à temperatura ambiente (numa primeira fase) e os 

ensaios de resistência ao fogo (numa segunda fase). 

As 10 faixas de laje têm dimensões semelhantes, com 1.50 m de comprimento, 0.25 m de largura e 

0.11 m de espessura, e foram produzidas com betão corrente da classe C25/30. As faixas de laje 

armadas com varões de aço utilizaram varões comerciais da classe A500 e as faixas reforçadas com 

varões de GFRP utilizaram varões do modelo Aslan 100, com um acabamento exterior em areia 

associado a uma fibra helicoidal, produzidos pelo fabricante Hughes Brothers; para ambos os tipos de 
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varão considerado foram utilizados diâmetros de 10 mm nas armaduras de tracção e varões de 6 mm 

nas armaduras de compressão. Por não ter sido possível obter, em tempo útil, varões de GFRP 

dobrados, foram apenas utilizados varões rectos. 

Durante o fabrico, foram colocados extensómetros em alguns varões das faixas de laje destinadas a 

ensaios de flexão à temperatura ambiente. Estes instrumentos de medição das extensões foram 

colocados na secção de meio vão dos varões de tracção e compressão das faixas de laje e a sua 

pormenorização pode ser consultada na Figura 15. 

 

 

Figura 15 - Pormenorização e nomenclatura utilizada para os extensómetros - a) lajes RC25, GFRP25 e 
GFRP35; b) lajes GFRPE30 e GFRPE60 (adaptado de [1]) 

 

As faixas de laje destinadas aos ensaios de resistência ao fogo foram instrumentadas com 

termopares com o intuito de medir a evolução do aumento da temperatura em pontos relevantes, 

tanto dos varões como do betão. A Figura 16 e a Figura 17 ilustram a distribuição dos termopares ao 

longo das faixas de laje armadas com varões de aço e com varões de GFRP, respectivamente. É 

importante referir ainda que se optou por não instrumentar estas faixas de laje com extensómetros 

pois estudos anteriores realizados no IST revelaram que o seu funcionamento a temperaturas 

elevadas não é fiável. 

 

 

Figura 16 - Pormenorização dos termopares utilizados na faixa de laje armada com varões de aço - a) 
distribuição em corte longitudinal e b) distribuição em planta (adaptado de [1]) 
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Figura 17 - Pormenorização dos termopares utilizados nas faixas de laje armadas com varões de GFRP - 
a) distribuição em corte longitudinal e b) distribuição em planta (adaptado de [1]) 

 

3.3 Ensaios de caracterização dos materiais 

3.3.1 Ensaios ao betão 

Apesar de o betão utilizado no fabrico dos elementos a ensaiar ter sido encomendado a uma 

empresa de betão pronto e de as suas propriedades serem conhecidas e calibradas em fábrica, 

foram realizados ensaios com o intuito de caracterizar o betão efectivamente utilizado nas 

betonagens das faixas de laje. Assim, foram produzidos 10 provetes cúbicos de 15 cm de aresta e 10 

provetes cilíndricos com 15 cm de diâmetro e 30 cm de altura; estes foram mais tarde ensaiados, 

respectivamente, à compressão (de acordo com a norma NP EN 12390-3) e à compressão diametral 

(de acordo com a norma NP EN 12390-6) a duas idades diferentes (5 provetes para cada idade): 

(i) aos 28 dias, a idade de referência para a caracterização do betão, e (ii) aos 135 dias, aquando da 

realização dos ensaios nas lajes. Desta forma, foi possível caracterizar o betão utilizado quanto à 

resistência à compressão e à tracção, assim como estimar o módulo de elasticidade a partir da 

resistência à compressão. Os resultados dos ensaios de caracterização do betão são apresentados 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Resultados dos ensaios de caracterização do betão (adaptado de [1]) 

Propriedade 
Idade do betão à data da realização dos ensaios 

28 dias 135 dias 

Resistência à compressão 
(cubos) 

fcm [MPa] Sn [MPa] fck [MPa] fcm [MPa] Sn [MPa] fck [MPa] 

31.2 1.1 29.4 53.3 2.1 49.8 

Resistência à tracção 
fctm [MPa] fctm [MPa] 

2.2 2.8 

Módulo de elasticidade 
(estimado com base nos 
ensaios de compressão) 

Ecm [GPa] Ecm [GPa] 

31 36.3 
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3.3.2  Ensaios de tracção aos varões de GFRP a temperatura ambiente e elevada 

A redução da resistência de elementos armados com varões de GFRP com o aumento da 

temperatura é justificada, em grande medida, pela diminuição da rigidez e da resistência dos varões, 

pelo que o seu comportamento a temperaturas elevadas deve ser convenientemente caracterizado. 

Com esse objectivo, foram realizados ensaios de tracção em varões com características semelhantes 

aos utilizados nas faixas de laje a temperatura ambiente e elevada. É relevante referir que a 

temperatura máxima atingida durante os ensaios foi de 300ºC devido ao limite do equipamento 

utilizado, apesar de, numa situação de incêndio real, as temperaturas atingidas poderem ser bastante 

superiores.  

No âmbito desta dissertação não se apresenta uma descrição pormenorizada do equipamento 

utilizado e do procedimento seguido nestes ensaios, já que tal informação é detalhada em [1]. No 

entanto, é importante referir que os ensaios foram realizados em varões com 10 mm de diâmetro e 

1.0 m de comprimento total e que a velocidade do ensaio foi ajustada em função da taxa de aumento 

do deslocamento axial do varão e da duração máxima do ensaio. Os resultados obtidos nos ensaios 

são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Resultados dos ensaios de tracção em varões de GFRP (adaptado de [1]) 

Temperatura [ºC] 
Resistência [MPa] Módulo de elasticidade [GPa] 

Média ± desvio padrão  Média ± desvio padrão  

20 1045.0 ± 8.4 48.2 ± 0.8 

50 927.5 ± 8.0 47.6 ± 0.1 

100 682.4 ± 14.6 44.1 ± 1.2 

150 623.2 ± 30.6 45.9 ± 1.3 

200 603.7 ± 15.1 45.3 ± 2.2 

250 619.3 ± 11.2 43.7 ± 3.6 

300 598.2 ± 23.5 41.8 ± 4.1 

 

3.3.3 Procedimento experimental dos ensaios em lajes 

Como mencionado, foram realizados ensaios à flexão em 5 faixas de laje à temperatura ambiente e 

ensaios de resistência ao fogo em 5 faixas de laje. Estas faixas de laje foram produzidas 

integralmente no Laboratório de Construção (LC) e no Laboratório de Estruturas e Resistência dos 

Materiais (LERM) do Instituto Superior Técnico (IST). Nos pontos seguintes faz-se um breve 

enquadramento dos esquemas de montagem e dos procedimentos seguidos em cada um dos 

ensaios, estando a informação detalhada disponível em [1]. 

3.3.3.1 Ensaios de flexão em lajes à temperatura ambiente 

Foram realizados ensaios de flexão em lajes à temperatura ambiente com o intuito de caracterizar a 

resposta mecânica e de aferir o modo de rotura de cada laje. O esquema do ensaio foi definido de 

acordo com o modelo de cálculo utilizado no dimensionamento discutido em 3.2.1, ou seja, um 

modelo de viga simplesmente apoiada, com 1.40 m de vão e sujeita a duas cargas concentradas 

aplicadas a terços do vão (Figura 18). 
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Foi aplicado um carregamento monotónico até à rotura dos elementos, com paragens (muito curtas) 

em valores de carga pré-definidos para medição da abertura de fendas, durante as quais os valores 

de carga foram mantidos aproximadamente constantes. Os valores de carga de paragem 

correspondem a valores notáveis de dimensionamento das faixas de laje, nomeadamente: (i) carga 

de fendilhação e (ii) percentagens da resistência de dimensionamento do elemento – 25%, 50%, 

62.5%, 75% e 100%. 

Na Tabela 4 apresenta-se os valores da carga de paragem para cada faixa de laje. 

 

Figura 18 - Esquema utilizado nos ensaios de flexão à temperatura ambiente. A - macaco hidráulico, B - célula 
de carga, C - rótula esférica, D - viga de distribuição, E - apoio móvel, F - apoio fixo, G - deflectómetro e H –

 pórtico de reacção (adaptado de [1]) 

 

Tabela 4 - Valores da carga (em kN) de paragem para medição de fendas (adaptado de [1]) 

Carga 

Faixa de laje 

RC25 
GFRP25, GFRPE30 e 

GFRPE60 
GFRP35 

Pcr 5.6 5.6 5.6 

0.25 Psd 7.4 6.3 5.0 

0.50 Psd 14.9 12.5 10.0 

0.625 Psd 18.6 15.7 12.5 

0.75 Psd 22.3 18 15.1 

Psd 29.7 25.1 20.1 

 

Os resultados obtidos nos ensaios à flexão de lajes a temperatura ambiente são apresentados, por 

comparação com os obtidos numericamente, no ponto 4.3.1. 
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3.3.3.2 Ensaios de resistência ao fogo 

Como discutido anteriormente, os ensaios de resistência ao fogo foram realizados com o intuito de 

avaliar os seguintes aspectos: (i) o comportamento ao fogo das faixas de laje em betão armado com 

varões de GFRP, em particular o tempo de resistência ao fogo e o modo de rotura, (ii) a influência da 

espessura de recobrimento nesse mesmo comportamento, (iii) a influência da existência de emendas 

e do seu comprimento de sobreposição na resposta ao fogo dos elementos e (iv) as diferenças no 

comportamento e tempo de resistência ao fogo entre elementos de betão armado com varões de aço 

e GFRP. 

Na Figura 19 apresenta-se uma representação esquemática do sistema de ensaio, que é 

genericamente constituído pelos seguintes elementos: (i) forno, (ii) sistema de apoio, (iii) sistema de 

isolamento térmico e (iv) sistema de carregamento gravítico. Os detalhes sobre o esquema de ensaio 

são apresentados em [1]. As faixas de laje a ensaiar foram simplesmente apoiadas num vão de 

1.40 m e sujeitas a um carregamento gravítico, materializado através de dois blocos de betão, que 

descarregaram nas faixas de laje através de uma viga de distribuição. 

 

Figura 19 - Esquema dos ensaios de resistência ao fogo. A - forno, B - Sistema de isolamento térmico, C - faixa 
de laje, D - apoio móvel, E - apoio fixo, F - blocos de betão, G - viga de distribuição e H - pórtico de reacção 

(adaptado de [1]) 

Na Tabela 5 apresentam-se os valores de cálculo da carga de incêndio para cada faixa de laje, 

obtidos da aplicação de um factor de redução ao valor de cálculo da carga para a combinação 

fundamental de acções à temperatura ambiente, de acordo com o Eurocódigo 2 [12]. 

Simultaneamente ao carregamento mecânico, as faixas de laje foram expostas a um aumento de 

temperatura da face inferior num comprimento de 1.05 m, de acordo com a curva de incêndio padrão 

da norma ISO 834. Durante os ensaios, foram medidos os seguintes parâmetros: (i) temperaturas em 

diferentes posições e (ii) deslocamento vertical a meio vão. 

Os resultados obtidos dos ensaios de resistência ao fogo são apresentados, por comparação com os 

obtidos numericamente, no ponto 4.3.2 e 4.3.3. 
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Tabela 5 - Valores de cálculo da carga de incêndio (adaptado de [1]) 

Laje 
Carga total de 
incêndio [kN] 

Carga em cada extremidade 
da viga de distribuição [kN] 

RC25 20.81 10.4 

GFRP25 16.92 8.46 

GFRP35 13.58 6.70 

GFRPE30 16.92 8.46 

GFRPE60 16.92 8.46 
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4 Estudo numérico do comportamento ao fogo de lajes de betão 

armado com varões de GFRP 

4.1 Introdução 

No âmbito desta dissertação foi desenvolvido um programa numérico que visou o estudo do 

comportamento ao fogo de lajes de betão armado com varões de GFRP. As lajes que foram 

modeladas são semelhantes às utilizadas no programa experimental apresentado no capítulo 3 e a 

nomenclatura escolhida mantém-se ao longo do presente capítulo.  

Como referido, os varões de GFRP sujeitos a temperaturas elevadas, nomeadamente próximas da 

temperatura de transição vítrea, tendem a sofrer degradação das suas propriedades mecânicas 

devido ao amolecimento e viscoelasticidade da matriz polimérica, verificando-se também uma 

redução da aderência dos varões ao betão. Ainda assim, ao contrário do betão e do aço, cuja 

evolução do comportamento com a temperatura é bem conhecida e se encontra perfeitamente 

quantificada na literatura, a informação disponível para os varões de GFRP ainda é limitada, pelo que 

no presente estudo foi necessário assumir algumas hipóteses simplificativas, susceptíveis de 

validação.  

Os modelos numéricos foram desenvolvidos para duas situações alternativas de aderência entre os 

varões e o betão: (i) aderência “perfeita” (apenas potencialmente realista no caso de o comprimento 

de amarração na zona não exposta a temperaturas elevadas ser adequado) e (ii) aderência 

decrescente com o aumento da temperatura. O objectivo de implementar estas duas abordagens e 

comparar os resultados obtidos consistiu em avaliar a importância da modelação da aderência para 

modelos de laje com varões contínuos e com emendas. 

 

4.2  Descrição dos modelos numéricos 

4.2.1 Geometria e tipo de elementos 

Para a simulação das cinco faixas de laje mencionadas no capítulo anterior foram desenvolvidos 

modelos numéricos de elementos finitos tridimensionais através do software comercial ABAQUS. A 

geometria das lajes modeladas é semelhante à geometria das lajes fabricadas no programa 

experimental, com 1.50 m de comprimento, 0.25 m de largura e 0.11 m de espessura. No entanto, 

com o intuito de reduzir o esforço computacional e, consequentemente, o tempo de convergência de 

cada modelo, foram utilizadas simplificações de simetria, que resultaram na modelação de metade do 

comprimento e cerca de um sexto da largura (0.75 m de comprimento, 0.11 m de espessura e 

0.042 m de largura) para as lajes armadas com varões contínuos e na modelação de cerca de um 

terço da largura (1.50 m de comprimento, 0.11 m de espessura e 0.084 m de largura) nas lajes com 

emendas. Com o objectivo de preservar a simetria longitudinal e garantir uma melhoria da malha de 

elementos finitos por consideração de elementos mais regulares nas faixas de laje com emendas, 

foram modelados varões fictícios de betão que asseguram o preenchimento do furo entre a 
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extremidade da emenda e a face do elemento; na Figura 20 está representado um pormenor da zona 

da emenda da laje GFRPE30 onde os varões de GFRP se encontram representados a verde e os 

varões fictícios de betão se encontram representados a amarelo.  

 

Figura 20 - Pormenor da zona da emenda da laje GFRPE30: a verde encontram-se representados os varões de 
GFRP e a amarelo os varões fictícios de betão 

 

A pormenorização da armadura nos modelos numéricos foi idêntica à utilizada nos modelos 

experimentais, com excepção das amarrações de extremidade no modelo RC (laje de betão armado 

com varões de aço), que foram consideradas rectas (quando no programa experimental estas eram 

dobradas a 90º). Ainda que uma amarração dobrada a 90º seja mais eficiente na garantia de uma boa 

aderência varão-betão, considerou-se que esta simplificação não influenciaria significativamente os 

resultados obtidos pelas seguintes razões: (i) a aderência varões de aço-betão sofre reduções muito 

menos significativas com o aumento da temperatura (por comparação com os varões de GFRP) e 

(ii) a amarração dobrada considerada no programa experimental encontrava-se na zona “fria”, pelo 

que não se terão registado perdas relevantes das propriedades de aderência nessa zona. Nas faixas 

de laje com emendas, foi necessário garantir um afastamento de 4 mm entre varões longitudinais 

inferiores com o objectivo de evitar contacto longitudinal e, consequentemente, um aumento fictício 

da aderência. A armadura transversal das faixas de laje foi modelada através de elementos “truss” e 

não através de elementos tridimensionais, uma vez que a sua modelação apenas influencia a 

fendilhação na direcção transversal da laje (causada por efeito de Poisson); a não consideração dos 

varões transversais resulta ainda numa melhoria da malha de elementos finitos utilizada 

longitudinalmente através da consideração de elementos mais regulares. 

As chapas de apoio e de carregamento foram explicitamente modeladas através de elementos 

tridimensionais com o objectivo de reproduzir as condições de apoio e carregamento das lajes do 

programa experimental; as dimensões utilizadas para estas chapas podem ser encontradas no ponto 

4.2.3.2. 

A Figura 21 e a Figura 22 apresentam a geometria e as malhas utilizadas ao longo de toda a 

dissertação, para os modelos com varões contínuos e varões com emendas, respectivamente. A 

malha, semelhante para os vários materiais, é constituída por elementos hexaédricos de 8 nós do tipo 

C3D8 nos modelos com varões contínuos. Nos modelos com varões com emendas, foi utilizado um 

tipo de elemento prismático de 6 nós que permitiu ultrapassar as seguintes dificuldades na geração 

de malha: (i) a inexistência de simetria na zona do meio vão (nos 30 cm e 60 cm de comprimento de 

emenda de cada um dos modelos) e (ii) o problema da separação dos varões na zona da emenda.  
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Numa fase inicial, foram estudados vários refinamentos de malha, transversal e longitudinalmente; no 

entanto, concluiu-se que a consideração de uma malha mais refinada longitudinalmente não 

apresentava melhorias significativas nos resultados obtidos e representava um esforço computacional 

superior, concluindo-se deste modo que não existe dependência de malha. Assim, o refinamento de 

elementos finitos resultou de uma análise de dependência de malha, procurando sempre que possível 

garantir uma boa discretização transversal dos varões e das faces laterais das lajes. uma vez que é 

nestas zonas que a temperatura obtida na análise térmica é mais condicionante. 

A malha utilizada nos modelos de laje com varões contínuos apresenta, longitudinalmente, elementos 

de aproximadamente 8.4 mm de comprimento, definido com o comando “Seed Part Instances”; 

transversalmente, o refinamento foi garantido através do comando “Seed Edges” e resultou numa 

discretização da largura do elemento e da interface varão-betão em 6 elementos,    

A malha utilizada nos modelos de laje com emendas apresenta, longitudinalmente, elementos de 

aproximadamente 24 mm de comprimento, definido com o comando “Seed Part Instances”; 

transversalmente, o refinamento foi garantido através do comando “Seed Edges” e resultou numa 

discretização da largura da laje em 10 elementos de malha e numa discretização da interface varão-

betão em elementos de, aproximadamente, 4 mm de aresta. 

 

Figura 21 - Geometria e malha de elementos finitos adoptada nas lajes com varões contínuos 

 

Figura 22 - Geometria e malha de elementos finitos adoptada nos modelos com emendas 
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4.2.2 Propriedades dos materiais e aderência 

A correcta definição das propriedades dos materiais a temperatura ambiente e a temperatura 

elevada, assim como da lei de aderência que rege o contacto entre o betão e os varões, influencia 

significativamente a resposta estrutural obtida numericamente, pelo que nos dois subcapítulos 

seguintes descrevem-se sumariamente as hipóteses admitidas para cada um dos materiais utilizados 

e para a aderência entre eles. 

 

4.2.2.1 Propriedades dos materiais 

• Betão 

Na modelação das propriedades mecânicas do betão, foi utilizado um modelo com dano plástico [54], 

que combina o conceito de dano elástico com os conceitos de plasticidade do betão à tracção e 

compressão para representar o seu comportamento inelástico e que permite ter em conta os efeitos 

das aberturas de fendas e do aumento das deformações ao longo do tempo. Neste modelo de dano, 

a evolução da fendilhação e do esmagamento é dada através das deformações plásticas 

equivalentes à tracção e à compressão, 𝜀𝑡
𝑝𝑙

  e  𝜀𝑐
𝑝𝑙

. Este modelo assume que a resposta do betão à 

tracção e à compressão uniaxial é caracterizada pelo dano plástico. Sob tracção uniaxial, a curva 

tensão-deformação apresenta um andamento elástico linear até ser atingida a tensão de rotura; a 

partir desse valor, a formação de microfendas passa a ter representação macroscópica através de 

uma resposta degradada da curva tensão-deformação, que origina deformações localizadas no 

elemento de betão, Figura 23 a). Sob compressão uniaxial, a resposta é linear até ser atingido o valor 

de cedência; após este momento, a resposta da curva tensão-deformação é tipicamente 

caracterizada por um ligeiro endurecimento seguido por um tramo degradado após a tensão última 

ser atingida, Figura 23 b). Como se mostra na Figura 23, quando o elemento de betão sofre uma 

descarga (imposta ou devido à abertura de uma fenda, por exemplo), a partir de qualquer ponto do 

tramo descendente, existe uma degradação da rigidez elástica. Essa degradação da rigidez elástica é 

dada por duas variáveis de dano distintas, dt e dc, respectivamente quando o dano se dá à tracção 

(abertura de fendas) ou à compressão (esmagamento do betão). Estas variáveis de dano dependem, 

fundamentalmente, das deformações plásticas do elemento de betão e da temperatura. 

𝑑𝑡 =  𝑑𝑡(𝜀𝑡
𝑝𝑙

, 𝜃)          (11) 

𝑑𝑐 =  𝑑𝑐(𝜀𝑐
𝑝𝑙

, 𝜃)         (12) 

onde d varia entre 0 (material não danificado) e 1 (material totalmente danificado). Se E0 for a rigidez 

inicial não danificada, as relações tensão-deformação uniaxiais à tracção e à compressão são, 

respectivamente:  

𝜎𝑡 = (1 − 𝑑𝑡) × 𝐸0 × (𝜀𝑡 − 𝜀𝑡
𝑝𝑙

)        (13) 

𝜎𝑐 = (1 − 𝑑𝑐) × 𝐸0 × (𝜀𝑐 − 𝜀𝑐
𝑝𝑙

)        (14) 
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Estas expressões podem também ser definidas em termos de uma tensão efectiva à tracção ou à 

compressão, definidas respectivamente por: 

𝜎�̅� =  
𝜎𝑡

(1 − 𝑑𝑡)
=  𝐸0 × (𝜀𝑡 − 𝜀𝑡

𝑝𝑙
)         (15)  

𝜎�̅� =  
𝜎𝑐

(1 − 𝑑𝑐)
=  𝐸0 × (𝜀𝑐 − 𝜀𝑐

𝑝𝑙
)         (16)  

As relações tensão-deformação para as condições multi-axiais gerais podem ser descritas pelas 

seguintes expressões para o dano plástico, 

{𝜎𝑡} =  [𝐸0](1 − 𝑑𝑡) × ({𝜀𝑡} − {𝜀𝑡
𝑝𝑙

})          (17)             

{𝜎𝑐} =  [𝐸0](1 − 𝑑𝑐) × ({𝜀𝑐} − {𝜀𝑐
𝑝𝑙

})          (18)             

onde [𝐸0] é a matriz de rigidez elástica (do material não danificado). 

 

Figura 23 – Relação constitutiva do betão – modelo de dano: a) à tracção e b) à compressão 

 

A relação constitutiva do betão à compressão foi modelada de acordo com o Eurocódigo 2, tendo-se 

considerado um módulo de elasticidade, Ec = 36.3 GPa, e um coeficiente de Poisson, c = 0.2. A 

relação foi definida através de uma relação tabular, função da deformação inelástica. A deformação 

inelástica à compressão é dada como a diferença entre a deformação total e a deformação elástica 

correspondente ao material não danificado:  

𝜀𝑐
𝑖𝑛𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 =  𝜀𝑐 − 𝜀𝑐

𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎           (19)  

 𝜀0,𝑐
𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 =   

𝜎𝑐

𝐸0
                              (20) 

Quando se especifica um parâmetro de dano à compressão, o ABAQUS converte automaticamente 

as deformações inelásticas em deformações plásticas uma vez que neste modelo de dano (ao 
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contrário dos convencionais), a distribuição de fendilhação é dada pelas deformações plásticas, 

Figura 24, 

𝜀𝑐
𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

= 𝜀𝑐
𝑖𝑛𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  −

𝑑𝑐

(1 − 𝑑𝑐)
×

𝜎𝑐

𝐸0

            (21)        

onde 𝜎𝑐 é a tensão no elemento, E0 é a rigidez inicial (não degradada) do elemento, dc é o parâmetro 

de dano à compressão, 𝜀𝑐
𝑝𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

 é a deformação plástica e 𝜀𝑐
𝑖𝑛𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜   é a deformação inelástica. 

Quando não se especifica um parâmetro de dano, a deformação inelástica é igual à deformação 

plástica. No âmbito desta dissertação, não foi especificado um parâmetro de dano à compressão do 

betão pelo que apenas foi considerada a sua plasticidade. 

 

Figura 24 – Definição da deformação inelástica à compressão, 𝜺𝒄
𝒊𝒏𝒆𝒍á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐  

 

O modelo de dano plástico do ABAQUS considera que o comportamento do betão é independente do 

comportamento do varão. Os efeitos associados ao comportamento conjunto dos dois elementos, 

nomeadamente, o acréscimo de resistência do betão devido à presença de armaduras, são 

modelados de forma aproximada através da consideração de um “endurecimento de tensão”. Este 

“endurecimento de tensão” pode ser especificado através de uma relação tensão-deformação pós 

rotura ou através da aplicação de um critério de energia de fractura. No âmbito desta dissertação, foi 

especificada uma energia de fractura como propriedade do material; assim, considerou-se uma 

resistência à tracção, fctm = 2.8 MPa, e a energia de fractura, Gf, foi definida com base em [55], tendo-

se assumido Gf = 0.083 N/mm. A Figura 25 apresenta a variação da tensão de tracção com o 

deslocamento de abertura de fendas; esta variação é linear e pode ser directamente relacionada com 

o parâmetro de dano à tracção, uma vez que este é nulo para uma abertura de fendas nula e varia 

linearmente até ao valor unitário quando se atinge o deslocamento de abertura de fendas máximo 

correspondente a 
2 × 𝐺𝑓

𝑓𝑐𝑡𝑚
⁄ . 

Quando é especificado um dano à tracção (através do parâmetro de dano dt), o ABAQUS converte 

automaticamente os deslocamentos devido à abertura de fendas em deslocamentos “plásticos” 

através da relação:  
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𝑢𝑡
𝑝𝑙

=  𝑢𝑡
𝑐𝑘 −

𝑑𝑡

(1 − 𝑑𝑡)
×

𝜎𝑡 × 𝑙0

𝐸0

          (22) 

 

Figura 25 - Variação da tensão de tracção com o deslocamento de abertura de fendas 

No programa ABAQUS, as variáveis de dano, dc e dt, são obtidas através da avaliação do valor 

máximo entre o valor da variável de dano no incremento anterior e o valor dessa variável no 

incremento em causa, obtido por interpolação directa dos dados fornecidos pelo utilizador. 

Uma vez que a degradação da rigidez de alguns materiais causa problemas de convergência nos 

modelos, é frequente a utilização de uma regularização viscoplástica das equações constitutivas. 

Esta regularização permite ultrapassar o problema da não convergência dos modelos através da 

consideração de uma matriz de rigidez positiva para incrementos suficientemente pequenos. No 

âmbito desta dissertação, foi considerado um parâmetro de viscosidade de 1×10-5 de forma a facilitar 

a convergência do modelo sem afectar significativamente os resultados obtidos. 

As propriedades físicas do betão, nomeadamente, a massa volúmica, , o calor especifico, cp, e a 

condutividade térmica, k, foram definidas de acordo com o Eurocódigo 2 [17], para temperatura 

ambiente e elevada; foi considerado um valor de 0.7 para a emissividade, constante com a 

temperatura, também de acordo com [17]. 

O cálculo da evolução da expansão térmica com o aumento da temperatura seguiu as directrizes do 

Eurocódigo 2 [17] para betões com agregados calcários. A redução das propriedades mecânicas do 

betão com a temperatura foi definida de acordo com o trabalho desenvolvido por Sampaio et al. [56], 

baseado no disposto no Eurocódigo 2. 

• Aço 

Admitiu-se que o aço apresenta um comportamento elasto-plástico com endurecimento, tendo sido 

adoptados os seguintes valores: (i) módulo de elasticidade, Es = 200 GPa; (ii) tensão de cedência, 

fy = 535 MPa; (iii) tensão de rotura, fu = 650 MPa e (iv) coeficiente de Poisson, s = 0.3. Este 

comportamento foi apenas considerado para o aço dos varões (armadura da laje RC); no caso do aço 

das placas dos apoios da laje, foi considerado um comportamento elástico tendo sido adoptados os 

seguintes valores: (i) módulo de elasticidade, Es = 200 GPa e (ii) coeficiente de Poisson, s = 0.3. 

As propriedades físicas do aço a temperatura ambiente, nomeadamente, a massa volúmica, , o calor 

especifico, cp, e a condutividade térmica, k, foram definidas de acordo com o Eurocódigo 2, quer para 
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temperatura ambiente, quer para temperatura elevada. A redução das propriedades mecânicas do 

aço com a temperatura, assim como a variação do coeficiente de expansão térmica, seguiu, 

igualmente, as directrizes do Eurocódigo 2 [17]. 

• GFRP 

Os varões de GFRP foram modelados como tendo um comportamento elástico-linear. Apesar deste 

tipo de varões apresentarem um comportamento ortotrópico, optou-se por considerar o material como 

sendo isotrópico, uma vez que a direcção preferencial de funcionamento é a longitudinal. Os valores 

considerados para o módulo de elasticidade e a resistência à tracção à temperatura ambiente (na 

direcção axial) foram os obtidos por [1] e o coeficiente de Poisson foi tomado igual a 0.3. 

A variação das propriedades mecânicas dos varões com a temperatura foi simulada de acordo com 

os valores obtidos por [1] para temperaturas até 300ºC. Para valores superiores de temperatura, o 

decréscimo da resistência à tracção foi definido (calibrado) de forma a que o tempo até à ocorrência 

da rotura fosse próximo do tempo obtido nos ensaios experimentais. Relativamente ao módulo de 

elasticidade, para temperaturas entre 300ºC e 500ºC, utilizaram-se os valores obtidos por Wang et al. 

[21] para varões de GFRP; para temperaturas superiores, admitiu-se um decréscimo linear até 800ºC, 

temperatura (correspondente ao amolecimento das fibras de vidro) para a qual o módulo de 

elasticidade foi considerado praticamente desprezável. 

A variação das propriedades físicas dos varões de GFRP com a temperatura (nomeadamente, a 

densidade, o calor específico e a condutividade térmica), foi modelada considerando valores 

experimentais obtidos por Bai et al. [53] para perfis pultrudidos de GFRP com um teor de fibras 

semelhante ao dos varões utilizados. O coeficiente de expansão térmica longitudinal foi considerado 

igual a 6×10-6 /ºC, correspondente ao valor mínimo do intervalo usual para esta propriedade [13].  

Na Figura 26 e na Figura 27 apresenta-se a variação das propriedades físicas e mecânicas do betão, 

aço e GFRP em função da temperatura. 

 

Figura 26 - Variação do calor específico (esquerda) e da condutividade térmica (direita) dos diferentes materiais 
com a temperatura (adaptado de [1]) 
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Figura 27 – Variação da massa volúmica (esquerda) e das propriedades mecânicas (direita) dos diferentes 
materiais com a temperatura (adaptado de [1]) 

 

4.2.2.2 Aderência varão-betão 

Como referido, a aderência entre os varões de GFRP e o betão sofre uma redução com a 

aproximação da temperatura de transição vítrea da matriz polimérica que envolve as fibras de vidro. 

Esta redução pode originar escorregamentos relativos do varão no interior do betão que, 

eventualmente, poderão levar à própria rotura do elemento. A aderência entre os varões de aço e o 

betão também sofre uma redução com o aumento da temperatura, embora de muito menor 

magnitude; nesse sentido, nos modelos da laje RC, a aderência foi sempre considerada perfeita.  

Como referido, os modelos numéricos mecânicos e termomecânicos desenvolvidos para simular o 

comportamento estrutural das lajes a temperatura ambiente e ao fogo, respectivamente, 

compreendem duas abordagens diferentes para a aderência na superfície de contacto dos varões 

com o betão: (i) uma aderência perfeita (obtida através do comando “tie” do software ABAQUS) 

considerada para todas as faixas de laje e independente da temperatura atingida nos nós (no caso 

dos modelos termomecânicos); e (ii) uma aderência que obedece a uma curva bond-slip de três 

ramos obtida através de ensaios experimentais [31], considerada apenas para os modelos das lajes 

de betão armado com varões de GFRP, e dependente da temperatura atingida nos nós. Na Figura 28 

apresenta-se a degradação da curva bond-slip com o aumento da temperatura.  

Considera-se importante referir que, uma vez que a temperatura máxima testada em [31] foi 140ºC, 

não estão disponíveis na literatura curvas bond-slip para temperaturas superiores àquele valor. 

Assim, e uma vez que os valores das propriedades de aderência a 140ºC são bastante reduzidos, 

foram admitidos valores para a rigidez elástica e para a tensão máxima de aderência muito reduzidos 

(próximos de zero) para temperaturas superiores a 140ºC. 
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Figura 28 - Variação da curva bond-slip com o aumento da temperatura (adaptado de [31]) 

 

4.2.3  Condições de fronteira, apoio e carregamento 

4.2.3.1  Condições de fronteira 

As condições de fronteira foram definidas com o intuito de reproduzirem, tão fielmente quanto 

possível, as condições existentes nos ensaios experimentais. Nos modelos mecânicos e nos modelos 

termomecânicos, as condições de fronteira pretenderam modelar a simetria da faixa de laje 

modelada. Assim, nas faces laterais e na face de topo livre das faixas de laje armadas com varões 

contínuos, foram modelados encastramentos deslizantes, que permitem o deslocamento vertical da 

laje, mas impedem a sua rotação. Nas faixas de laje com emendas, foram modelados apenas os 

encastramentos deslizantes das faces laterais da peça, uma vez que foi assumido o seu comprimento 

total. 

Nos modelos térmicos, as condições de fronteira pretenderam reproduzir as condições do forno 

utilizados nos ensaios laboratoriais. Assim, foram consideradas superfícies de radiação e de 

convecção térmica nas faces inferior (no vão livre exposto ao incêndio, ou seja, em 1.05 m de 

comprimento) e superior da laje. O comprimento livre da face inferior foi sujeito à curva de incêndio 

padrão ISO 834 considerando uma temperatura ambiente de 21ºC, um coeficiente de convecção de 

25 W/m2.ºC, constante com a temperatura (de acordo com o definido em [17]) e uma emissividade do 

betão de 0.7.  

Admitiu-se que as faces superior e de topo(s) próximo(s) do(s) apoiado(s) trocam calor com o exterior 

à temperatura ambiente para simular o arrefecimento das faces “frias” e impedir que se atinjam 

temperaturas muito elevadas (e irrealistas) no interior da laje.  
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Figura 29 – Vista do encastramento deslizante lateral direito e de topo da laje GFRP25 (com varões contínuos) 

 

Figura 30 – Vista do encastramento deslizante lateral direito da laje GFRPE30 (com emendas). 

 

4.2.3.2 Condições de apoio e carregamento 

O carregamento considerado nas análises mecânicas e termomecânicas foi semelhante ao aplicado 

nos ensaios experimentais. Na zona de aplicação da carga e no apoio das lajes com varões 

contínuos, foram modeladas chapas com 80×42×10 mm3 e 100×42×15 mm3 de geometria, 

respectivamente, para uniformizar o carregamento e a reacção no apoio na largura da laje. Foi 

adoptado o mesmo procedimento para as lajes com emendas, em que, devido à não consideração 

das mesmas condições de simetria, as chapas foram modeladas com 80×84×10 mm3 e 

100×84×15 mm3 de geometria, respectivamente. O carregamento mecânico em situação de incêndio 

foi igualmente idêntico ao aplicado nos ensaios, sendo indicado na Tabela 5 (secção 3.3.3.2.). O 
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carregamento foi aplicado pontualmente no ponto médio da face superior do elemento que simulou a 

chapa de carga, de maneira a reproduzir as condições do ensaio experimental.  

4.2.4 Tipos de análise 

Os modelos de elementos finitos desenvolvidos no presente estudo pretenderam reproduzir os 

ensaios realizados em laboratório e aferir o comportamento ao fogo das faixas de laje armadas com 

varões de aço e de GFRP. No entanto, uma vez que uma análise termomecânica acoplada 

representaria um esforço computacional muito significativo, considerou-se vantajoso aplicar uma 

abordagem desacoplada, ou seja, faseada. Assim, foram realizadas três análises distintas: (i) uma 

análise mecânica, à temperatura ambiente, que pretendeu caracterizar a resposta mecânica das lajes 

até à rotura; (ii) uma análise térmica, na qual se obteve um campo de temperaturas em função do 

tempo nos vários nós da laje quando esta foi sujeita a uma curva de incêndio padrão; e (iii) uma 

análise termomecânica resultante dos efeitos térmicos e mecânicos das duas análises anteriores. 

Na análise mecânica, a carga foi simulada através da aplicação de um deslocamento imposto, com 

incrementos mínimos de 1 × 10-15 e máximos de 0.01, através do método iterativo incremental de 

Newton-Raphson. Foi ainda especificado que deslocamentos consecutivos deveriam apresentar uma 

diferença máxima relativa de 10% para evitar a não convergência do modelo devido a avanços 

excessivamente elevados. Uma vez que o modelo de dano plástico do ABAQUS apenas reproduz 

modos de rotura à tracção pura, sendo incapaz de reproduzir convenientemente uma rotura por corte 

devido à fendilhação causada pela flexão do betão, os resultados dos modelos de lajes armadas com 

GFRP apenas foram considerados até ao instante de ocorrência de rotura; este instante corresponde 

à formação de uma fenda de corte perceptível através de padrões de magnitude de deformações 

plásticas semelhantes ao da Figura 34. 

Na análise térmica, foi definido um tempo máximo de corrida de 7200 segundos, o que corresponde a 

um tempo de exposição à situação de incêndio de duas horas. Foi ainda estipulado que o incremento 

máximo seria de 60 segundos e que a diferença máxima entre temperaturas nodais em incrementos 

sucessivos seria de 10ºC. 

Na análise termomecânica, a carga aplicada foi a correspondente à carga de incêndio para cada tipo 

de faixa de laje durante uma exposição à situação de incêndio de duas horas (a adoptada na análise 

térmica). A carga foi aplicada de forma estática, na sua totalidade, durante o primeiro segundo de 

ensaio e mantida constante até aos 7200 segundos.  

Os dados referentes a esta análise foram gravados com base no seu nível de importância: (i) durante 

o primeiro segundo, os dados foram integralmente gravados; (ii) dos 10 aos 500 segundos, os dados 

foram recolhidos a cada 10 segundos; e (iii) a partir dos 510 segundos e até ao final da simulação 

(7200 segundos), os dados foram recolhidos a cada 60 segundos. O incremento máximo permitido 

para o algoritmo foram 10 segundos.  
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4.3  Resultados e discussão 

4.3.1 Análise mecânica 

4.3.1.1 Modelos com armadura contínua 

Na Figura 31 a Figura 33 são apresentados os resultados da análise mecânica das lajes com 

armadura contínua, em aço (RC) e em GFRP, com 25 mm (GFRP25) e 35 mm (GFRP35) de 

recobrimento. Naquelas figuras, apresenta-se uma comparação entre os resultados experimentais 

obtidos por Santos [1] e os resultados numéricos, no que se refere às curvas força vs. deslocamento 

a meio vão dos ensaios à flexão daquelas lajes à temperatura ambiente. Como referido no ponto 

4.2.2.2, os modelos numéricos mecânicos compreendem duas abordagens diferentes para a 

aderência na superfície de contacto dos varões com o betão: (i) uma aderência perfeita, considerada 

para todas as faixas de laje; e (ii) uma aderência que obedece a uma curva bond-slip de três tramos, 

considerada apenas para as lajes com varões de GFRP. 

 

Figura 31 - Diagramas força-deslocamento a meio vão da laje RC: experimental (E) e numérico (N) 

Em relação à faixa de laje armada com varões de aço (RC, Figura 31), observa-se que os resultados 

experimentais e numéricos exibem, regra geral, uma boa concordância, com diferenças mais notórias 

no andamento das curvas no estado fendilhado antes da plastificação das armaduras. Verifica-se que 

a carga de fendilhação no modelo numérico, cerca de 12 kN, é ligeiramente superior do que a medida 

nos ensaios experimentais, cerca de 7 kN. Uma vez que a fendilhação do betão é função directa da 

sua resistência à tracção (para um esquema de ensaio semelhante), os resultados indicam que esta 

propriedade poderá ter sido ligeiramente sobrestimada nos modelos numéricos. Também é possível 

observar que, embora a rigidez após fendilhação do modelo numérico seja semelhante à registada 

para o ensaio experimental, a carga máxima registada no modelo numérico é ligeiramente superior. 

Verifica-se igualmente que o modelo numérico apresenta deslocamentos a meio vão ligeiramente 

superiores na rotura, que, para ambos os casos, se deu por esgotamento da capacidade resistente à 

flexão com esmagamento do betão à compressão. Este acréscimo de resistência nos modelos 
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numéricos poderá ser explicado pelas considerações efectuadas na modelação das propriedades do 

betão, nomeadamente a sua resistência à compressão e a sua energia de fractura; enquanto a 

primeira afecta directamente a resistência global do elemento, a segunda está relacionada com a 

fendilhação do betão e a consequente redução da rigidez global da peça.2  

À semelhança dos resultados obtidos para a laje RC, também os resultados numéricos das lajes 

GFRP25 e GFRP35 (Figura 32 e Figura 33, respectivamente) apresentam uma concordância 

razoável com os correspondentes dados experimentais, tanto ao nível do comportamento global 

(embora com diferenças acentuadas nas reduções de força que se verificam na fase fendilhada), 

como ao nível da rigidez e resistências atingidas. 

 

Figura 32 - Diagramas força-deslocamento a meio vão da laje GFRP25: experimental (E), numérico com 
aderência perfeita (N) e numérico com aderência definida por lei bond vs. slip (NC) 

 

Relativamente ao comportamento global das lajes com armadura contínua de GFRP, observam-se 

diminuições da força aplicada com a abertura de fendas, tanto no estudo numérico como no estudo 

experimental; este fenómeno é explicado pelo reduzido módulo de elasticidade dos varões e pelo 

escorregamento dos varões no interior do betão, motivo pelo qual esta redução é mais acentuada no 

modelo em que a aderência na interface varão-betão não é perfeita. Em todo o caso, é de referir que 

as reduções de força observadas no modelo com aderência simulada por uma lei bond vs. slip é 

bastante mais significativo do que os resultados medidos nos ensaios experimentais. Tal poderá 

dever-se, em parte, a uma eventual imprecisão na definição (experimental) daquela lei. Por outro 

lado, tendo em conta as reduções de força que também se observam no modelo com aderência 

                                                      
2 Tendo-se admitido, em dado momento, a possibilidade de esta sobrestimação da resistência se dever a uma causa 

geométrica, nomeadamente à incorrecta consideração das simplificações de simetria, foram desenvolvidos modelos 

que não tiveram em consideração a simplificação de simetria lateral e obtiveram-se resultados semelhantes; tal permitiu 

concluir que o acréscimo de resistência dos modelos não tem origem nas simplificações de simetria consideradas. 
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perfeita, têm de ser ponderadas (e avaliadas no futuro) outras causas possíveis, nomeadamente as 

diferenças entre a aplicação de um deslocamento imposto (procedimento seguido nos modelos 

numéricos) e a aplicação de carregamento com controlo de cargas (procedimento seguido nos 

ensaios) ou a consideração de um modelo de dano plástico para o betão. 

 

Figura 33 - Diagrama força-deslocamento a meio vão da laje GFRP35: experimental (E), numérico com 
aderência perfeita (N) e numérico com aderência definida por lei bond vs. slip (NC) 

 

Verifica-se que, para ambos os modelos GFRP25, os valores da rigidez elástica obtidos nos ensaios 

e nos modelos apresentam uma concordância muito razoável; nos modelos GFRP35, os valores da 

rigidez elástica obtidos foram ligeiramente superiores à rigidez elástica registada no ensaio. Este 

aumento da rigidez elástica numéricas pode ser explicado por uma ligeira imprecisão na 

consideração do módulo de elasticidade do betão e/ou pela consideração de um comportamento 

isotrópico para os varões de GFRP (de facto, o módulo de elasticidade transversal dos varões de 

GFRP é consideravelmente mais reduzido do que o módulo de elasticidade longitudinal considerado 

[2]). A carga de rotura obtida nos modelos numéricos é, igualmente, ligeiramente superior à carga de 

rotura obtida nos ensaios experimentais, com diferenças de cerca de 8 kN (22%) no modelo GFRP25 

e 11 kN (32%) no modelo GFRP35. 

Ao contrário do esperado, observa-se que a consideração de uma curva bond-slip na modelação da 

aderência varão-betão não aproxima as curvas numéricas obtidas das experimentais. Efectivamente, 

apesar das cargas de rotura registadas nos modelos numéricos com aderência definida por lei bond-

slip se aproximarem mais das cargas de rotura obtidas experimentalmente do que as registadas nos 

modelos com aderência perfeita, verifica-se que as muito mais significativas reduções de força 

registadas fazem diferir o andamento global das curvas. 

Ainda que todas as faixas de laje tenham sido dimensionadas de forma a assegurar uma rotura por 

esgotamento da capacidade da laje à flexão com esmagamento do betão à compressão, nos ensaios 

experimentais, a rotura das lajes GFRP25 e GFRP35 ocorreu por esgotamento da capacidade 
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resistente ao esforço transverso (corte). Este fenómeno foi observado nos ensaios experimentais, 

através do padrão de fendilhação registado, e pôde ser confirmado nos modelos numéricos, 

nomeadamente pela evolução da magnitude das deformações plásticas equivalentes no betão, como 

se ilustra na Figura 34, referente à laje GFRP25 (a laje GFRP35 apresentou um comportamento 

semelhante).  

É importante referir que, após a formação da fenda de corte representada na Figura 34, o modelo 

deixa de ser representativo da faixa de laje, pelo que todos os valores subsequentes não foram 

considerados por não reproduzirem a resposta real da laje; efectivamente, como referido, o modelo 

de dano do ABAQUS apenas reproduz modos de rotura à tracção pura, sendo incapaz de reproduzir 

convenientemente uma rotura por corte devido à fendilhação causada pela flexão do betão. 

Adicionalmente, não foi modelada a rotura por corte dos varões de GFRP o que implica que a rotura 

numérica seria sempre incapaz de simular o colapso. Uma vez que os modelos não reproduzem a 

rotura, o instante em que esta ocorre é estimado através da evolução da magnitude das deformações 

plásticas3. Na Figura 34 é possível observar a evolução da formação da fenda de corte e distinguir o 

instante em que a fenda atravessa a peça (corresponde à rotura do elemento).       

 

      Figura 34 – Evolução da magnitude das deformações plásticas (PEMAG) associadas à rotura por corte da 
laje GFRP25 (modelo NC) – formação da fenda de corte 

 

4.3.1.2 Modelos com armadura com emendas 

Na Figura 35 e na Figura 36 são apresentados os resultados da análise mecânica das lajes com 

armadura com emendas, com 30 cm (GFRPE30) e 60 cm (GFRPE60) de comprimento, 

respectivamente. Tal como nos casos anteriores, naquelas figuras, são novamente comparados os 

                                                      
3 A magnitude das deformações plásticas (PEMAG no software comercial ABAQUS) corresponde ao valor da 

deformação plástica em cada ponto e é definida por  √
2

3
× 𝜀𝑝𝑙: 𝜖𝑝𝑙  
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resultados experimentais obtidos por Santos [1] e os resultados numéricos, no que diz respeito às 

curvas força vs. deslocamento a meio vão daquelas lajes à temperatura ambiente. 

 

Figura 35 - Diagrama força-deslocamento a meio vão da laje GFRPE30: experimental (E), numérico (N) e 

numérico com aderência definida por lei bond vs. slip (NC) 

 

 

Figura 36 - Diagrama força-deslocamento a meio vão da laje GFRPE60: experimental (E), numérico (N) e 

numérico com aderência definida por lei bond vs. slip (NC) 

 

De um modo geral, os resultados numéricos apresentam uma concordância razoável com os 

resultados experimentais. Tal como se verificou para as lajes com varões contínuos, os valores da 

rigidez em fase elástica e as cargas de rotura obtidas numericamente são superiores aos valores 

correspondentes obtidos nos ensaios experimentais. A força total aplicada sofreu reduções com cada 

abertura de fendas, devido ao reduzido módulo de elasticidade dos varões de GFRP e ao 

escorregamento relativo dos varões de reforço na zona das emendas – contudo, tal como se 
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verificara para as lajes com varões contínuos, nos modelos tais reduções são mais significativas do 

que nos ensaios, particularmente nos modelos com aderência definida por lei bond-slip. Estas 

significativas reduções podem ser explicadas, em parte, por uma imprecisão na definição 

(experimental) daquela lei, que se torna mais condicionante nas lajes com emendas. No entanto, uma 

vez que as reduções de força também ocorreram nos modelos com aderência perfeita, devem ser 

avançadas outras explicações, nomeadamente: (i) a maior amplitude dos escorregamentos relativos 

na zona das emendas e, como referido, (ii) uma eventual imprecisão na modelação da aplicação do 

carregamento. 

Nos modelos, o modo de rotura de ambas as lajes com emendas deu-se por esgotamento da 

capacidade resistente ao esforço transverso. Este modo de rotura é consistente com o observado 

experimentalmente para a laje GFRPE60; todavia, para a laje GFRPE30, o modo de rotura simulado 

é diferente do observado experimentalmente, que envolveu o escorregamento dos varões 

longitudinais. Com efeito, apesar de, nos modelos, ter ocorrido escorregamento dos varões em 

ambas as faixas de laje com emendas (Figura 37), verifica-se que tal não foi suficiente para que 

tivesse ocorrido um colapso brusco da peça. Nos modelos, como se ilustra na Figura 38, observa-se 

ainda uma magnitude das deformações plásticas muito significativa e consistente com a fendilhação 

observada nos ensaios experimentais associada à rotura por corte (uma vez que ambas as lajes 

apresentaram um padrão semelhante de magnitudes de deformações plásticas, optou-se por 

apresentar apenas o padrão da laje GFRPE30).  

 

Figura 37 - Escorregamento dos varões longitudinais inferiores da laje GFRPE30-NC na rotura; a laranja está 
representado o varão de GFRP e a roxo o varão fictício de betão 

 

Salienta-se que, tal como no caso das lajes armadas com varões contínuos, o modelo perde 

representatividade após este tipo de rotura, pelo que os resultados obtidos após a formação da fenda 

de corte não foram considerados. O instante de rotura foi avaliado através da evolução da magnitude 

de deformações plásticas, tal como havia sido feito nos modelos com varões contínuos. 
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Figura 38 - Magnitude das deformações plástica (PEMAG) na rotura da laje GFRPE30 (modelo NC) - formação 

da fenda de corte 

4.3.1.3 Síntese dos resultados 

Na Tabela 6 apresenta-se uma síntese dos resultados obtidos, nomeadamente a rigidez em fase 

elástica, a força de rotura e o modo de rotura das diferentes faixas de laje, medidos 

experimentalmente e calculados numericamente. 

Tabela 6 – Rigidez em fase elástica, resistência e modo de rotura das diferentes lajes - resultados experimentais 

(E) e numéricos, com aderência perfeita (N) e aderência definida por lei bond vs. slip (NC). 

Laje 

Resultados experimentais (E) Resultados numéricos (N) Resultados numéricos c/contacto 
(NC) 

Rigidez (fase 

elástica) [kN/mm] 

Força de 
rotura 
[kN] 

Modo de 
rotura 

Rigidez (fase 

elástica) [kN/mm] 

Força de 
rotura 
[kN] 

Modo de 
rotura 

Rigidez (fase 

elástica) [kN/mm] 

Força de 
rotura 
[kN] 

Modo de 
rotura 

RC 10.3 42.9 E.B 14.1 44.7 E.B - - E.B 

GFRP25 12.0 29.2 C 12.9 37.5 C 12.8 37.2 C 

GFRP35 7.5 23.2 C 12.7 34.1 C 12.7 33.3 C 

GFRPE30 6.7 31.5 E.V 16.1 46.7 C 15.6 41.4 C 

GFRPE60 11.5 34.8 C 16.2 48.2 C 15.8 48.8 C 
 

 

De um modo geral, verifica-se que os resultados obtidos numericamente apresentam uma 

concordância razoável (lajes armadas com varões de GFRP) a boa (laje armada com varões de aço) 

com os resultados registados experimentalmente.  

O modelo da laje RC, armada com varões de aço, apresenta um modo de rotura por esgotamento da 

capacidade resistente à flexão com esmagamento do betão, consistente com o dimensionamento; 

verifica-se, igualmente, que a força de rotura calculada numericamente apresenta uma boa 

concordância com a força de rotura medida experimentalmente (diferença relativa de cerca de 4%). O 

modelo numérico apresenta uma rigidez ligeiramente superior, que pode ser explicada por uma 

eventual ligeira imprecisão no módulo de elasticidade do betão. 

E.B – esmagamento do betão, C – corte, E.V – escorregamento de varões 
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As lajes armadas com varões de GFRP apresentam uma rigidez pós-fendilhação aproximadamente 

constante e menor do que a registada na laje RC, o que é consistente com (i) a menor rigidez dos 

varões de GFRP e (ii) com o comportamento elástico-linear até à rotura daqueles varões (sem 

patamar de cedência). Verifica-se que para todos os modelos de lajes armadas com GFRP tanto a 

rigidez em fase elástica como a carga de fendilhação e a força de rotura são superiores às medidas 

experimentalmente. Este acréscimo da rigidez em fase elástica nos modelos numéricos pode ser 

explicado por: (i) uma ligeira imprecisão na obtenção do módulo de elasticidade do betão e (ii) uma 

sobrestimação do módulo de elasticidade transversal dos varões de GFRP (que, nos modelos 

numéricos, foi considerado igual ao módulo de elasticidade longitudinal). O acréscimo de resistência 

nos modelos numéricos em relação às lajes experimentais pode ser explicado por um ligeiro 

sobredimensionamento das propriedades dos materiais, em particular: (i) a resistência à compressão 

do betão; (ii) a energia de fractura do betão e (iii) a resistência ao corte dos varões de GFRP. 

Observa-se, igualmente, que todas as lajes armadas com GFRP apresentam reduções de força com 

a abertura de fendas, tal como observado experimentalmente. Estas reduções de força podem ser 

explicadas pelo reduzido módulo de elasticidade dos varões de GFRP (em comparação com o 

módulo de elasticidade do aço) e pelo seu escorregamento no interior do betão. No entanto, verifica-

se que, apesar de estas reduções ocorrerem para ambas as abordagens consideradas para a 

aderência, são mais significativas nos modelos onde se considerou uma aderência definida por uma 

lei bond-slip. Este aumento das reduções de força nos modelos com aderência definida por uma lei 

bond-slip pode ser, em parte, explicado por uma eventual imprecisão na definição (experimental) 

daquela lei. Por outro lado, uma vez que as mesmas reduções também ocorrem nos modelos com 

aderência perfeita é necessário avaliar outras causas, o que deverá ser objecto de estudos futuros. 

É também de referir que, nos modelos numéricos, a laje GFRP35, por comparação com a laje 

GFRP25, apresenta forças de rotura inferiores devido à menor altura útil dos varões, de acordo com o 

esperado. 

Para ambas as abordagens de contacto na interface varão-betão, os modelos das lajes GFRPE30 e 

GFRPE60, não obstante a existência de emendas por sobreposição na zona do meio vão, 

apresentaram forças de rotura mais elevadas do que a laje correspondente com varões contínuos 

(GFRP25) – este resultado está de acordo com o obtido experimentalmente; tal parece mostrar que, à 

temperatura ambiente, a existência de um reforço na zona de meio vão (e consequente acréscimo de 

resistência) será mais preponderante do que o possível escorregamento relativo dos varões aquando 

da aplicação do carregamento. Verifica-se igualmente que quanto maior for o comprimento de 

sobreposição de varões, maior é a força de colapso, como seria expectável e como se observou nos 

ensaios.  

Nos modelos, todas as lajes armadas com varões de GFRP apresentaram padrões de deformação 

plástica consistentes com uma rotura por esgotamento da resistência ao esforço transverso, embora 

tenham sido dimensionadas para apresentarem roturas por esgotamento da capacidade resistente à 

flexão com esmagamento do betão. Esta diferença entre o comportamento esperado e o 

comportamento observado experimental e numericamente pode ser explicada devido às seguintes 
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razões: (i) alguma incerteza inerente às propriedades dos materiais e respectivas interfaces; (ii) um 

sobredimensionamento da capacidade resistente ao esforço transverso, através da consideração de 

uma resistência transversal dos varões superior à real; e (iii) a reduzida “folga” no dimensionamento 

ao corte (na realidade, a carga prevista para a rotura por corte foi apenas cerca de 9% e 20% 

superior à correspondente a um modo de rotura por flexão, respectivamente, para a laje GFRP25 e 

GFRP35 [1]). Os modos de rotura obtidos numericamente encontram-se de acordo com os 

observados nos ensaios em todas as faixas de laje com excepção da laje GFRPE30. 

 

4.3.2 Análise térmica 

Na Figura 39 a Figura 42 são apresentados os resultados da análise térmica, comparando-se os 

resultados experimentais obtidos por Santos [1], durante os ensaios de resistência ao fogo, com os 

resultados numéricos, em diferentes pontos relevantes das faixas de laje, nomeadamente na face 

inferior e superior das faixas de laje e nos varões inferiores de reforço, a meio vão. 

Relativamente aos resultados apresentados, é de referir que o termopar T7 (face superior) da laje 

GFRP35 e o termopar T10 (face inferior) da laje GFRPE30 não forneceram resultados fiáveis, pelo 

que se optou, a título de exemplo, por apresentar apenas as leituras referentes ao termopar T7 da 

laje GFRP35 (para mostrar a forma como se traduziu tal comportamento anómalo daquele sensor). 

     

Figura 39- Evolução da temperatura na laje RC nos estudos experimental (E) e numérico (N) e esquema de 
localização dos termopares T9, T11 e T12 

 

Da análise das figuras destaca-se a coerência entre os resultados numéricos e experimentais. 

Sublinhe-se que, nos modelos numéricos, as temperaturas são medidas ao nível dos nós, pelo que 

os resultados obtidos são função directa da discretização aplicada à malha de elementos finitos. Este 

facto resulta numa impossibilidade de garantir leituras nos locais exactos onde, nos ensaios 

experimentais, foram colocados os termopares. Todavia, para uma malha de elementos finitos 
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suficientemente discretizada (como foi o caso), é expectável que as curvas apresentem desvios 

pouco significativos. 

Verificam-se diferenças mais significativas entre os resultados experimentais e os numéricos obtidos 

nos varões inferiores das faixas de laje GFRP25 e GFRP35 (termopares T9). Com efeito, uma análise 

das curvas sugere uma propagação de temperatura mais rápida nos modelos numéricos do que nos 

modelos experimentais, facto que pode ser justificado por alguma incerteza no posicionamento 

exacto dos termopares (nos modelos numéricos, a temperatura foi calculada a meia altura dos 

varões; nos ensaios, os termopares foram colocados/fixados naquela posição antes da betonagem, 

mas aquela operação, a par da vibração do betão, poderá ter introduzido algum desvio na sua 

posição). No caso da faixa de laje GFRPE60, a diferença entre os valores experimental e numérico 

associados ao termopar T10 dever-se-á ao nó escolhido para fazer o controlo na simulação numérica 

(face inferior do betão). 

 

 

Figura 40 - Evolução da temperatura nas lajes GFRP25 (esquerda) e GFRP35 (direita) nos estudos experimental 

(E) e numérico (N) 

 

Figura 41 - Esquema de localização dos termopares T7, T9 e T10 nas lajes GFRP25 e GFRP35 (esquerda) e 
GFRPE30 e GFRPE60 (direita) 

É ainda de referir que, durante os ensaios experimentais, todas as faixas de laje foram sujeitas a 

cargas mecânicas (para uma combinação de incêndio), razão pela qual as lajes com emendas 

atingiram o colapso antes da conclusão do ensaio (2 horas); efectivamente, estas duas lajes 

apresentam reduções drásticas do tempo de exposição, por comparação com as lajes sem emendas, 
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e, consequentemente, temperaturas máximas nos vários termopares bastante inferiores no final do 

respectivo ensaio. Este aspecto será discutido na secção seguinte. 

 

 

Figura 42 – Evolução da temperatura nas lajes GFRPE30 (esquerda) e GFRPE60 (direita) nos estudos 
experimental (E) e numérico (N) 

 

4.3.3 Análise termomecânica 

Como referido, na simulação dos ensaios de resistência ao fogo, foram considerados os efeitos 

conjuntos de uma situação de incêndio na zona inferior da laje e da aplicação de um carregamento 

mecânico (combinação de incêndio). A consideração destes efeitos de uma forma acoplada 

representaria um esforço computacional muito elevado, sem ganho de precisão significativo, pelo que 

se optou por dividir os efeitos das duas acções. 

Assim, obteve-se inicialmente um campo de temperaturas nos nós, correspondente à acção da curva 

de incêndio padrão, através de uma análise exclusivamente térmica, que foi, posteriormente, 

adicionada aos efeitos decorrentes da aplicação da carga de incêndio numa análise termomecânica. 

Nos pontos seguintes, apresentam-se os resultados desta análise, no que se refere à evolução no 

tempo da variação dos deslocamentos a meio vão e das tensões normalizadas nos varões inferiores 

(por comparação com a resistência respectiva à temperatura a que os varões se encontram sujeitos 

naquele instante); é também apresentada uma análise comparativa com os resultados obtidos 

experimentalmente. 

 

4.3.3.1 Modelos com armadura contínua 

Na Figura 43 a Figura 47 apresentam-se os resultados dos ensaios de resistência ao fogo e da 

análise numérica termomecânica em termos da variação do deslocamento a meio vão ao longo do 

tempo. De um modo geral, verifica-se que os modelos numéricos foram capazes de prever com 

razoável precisão o comportamento mecânico das lajes ensaiadas experimentalmente em situação 

de incêndio. Nos pontos seguintes apresenta-se uma análise mais detalhada para cada tipo de laje. 
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Laje RC 

Relativamente à laje RC, verifica-se que os deslocamentos numéricos (Figura 43) são, ao longo de 

todo o ensaio, superiores aos obtidos experimentalmente, tendo-se registado uma diferença de 

12 mm aos 116 minutos de ensaio (40 mm e 28 mm, respectivamente, para o modelo numérico e 

para o ensaio). Considera-se importante referir que o ensaio experimental foi interrompido aos 116 

minutos, sem que se tenha registado a rotura, tal como no ensaio numérico (que foi interrompido aos 

120 minutos).  

Na Figura 44 apresenta-se a evolução numérica da tensão normalizada nos nós correspondentes ao 

topo e à base do varão longitudinal inferior da laje RC, ou seja, o rácio entre a tensão instalada 

nestes nós num dado instante e a tensão resistente (teórica) para a temperatura que se verifica 

nesses nós no mesmo instante. Verifica-se um aumento contínuo da tensão normalizada nos varões 

(devido ao efeito do aquecimento e ao consequente gradiente de temperaturas instalado na secção), 

com excepção do intervalo de tempo entre 20 e 60 minutos, em que se verifica uma ligeira redução 

da tensão normalizada; com efeito, aos 20 minutos, a temperatura registada na face inferior do varão 

é cerca de 200ºC, temperatura a partir da qual o módulo de elasticidade dos varões de aço começa a 

sofrer degradação. A taxa de crescimento da tensão normalizada sofre ainda outra redução aos 80 

minutos, quando a temperatura na face inferior do varão é cerca de 500ºC; para esta temperatura, o 

módulo de elasticidade dos varões de aço é cerca de 50% do valor à temperatura ambiente. Aos 120 

minutos, a tensão normalizada apresenta valores ligeiramente superiores à unidade, indiciando que a 

tensão de cedência para esse instante foi atingida e que a laje poderia estar próxima da rotura; 

contudo, uma vez que o aço é um material que apresenta alguma ductilidade residual com o aumento 

da temperatura, o facto de esta tensão ter sido atingida não indica necessariamente a rotura da laje. 

 

 

Figura 43 - Evolução experimental (E) e numérica (N) da variação do deslocamento a meio vão da laje RC 
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Figura 44 - Evolução numérica da tensão de tracção normalizada na base e no topo do varão longitudinal da laje 
RC na secção de meio vão 

 

Laje GFRP25 

Relativamente à faixa de laje GFRP25, tal como na laje RC, verifica-se que a variação dos 

deslocamentos a meio vão numéricos (Figura 45), independentemente da lei de aderência 

considerada (perfeita (N) ou representada por uma relação bond vs. slip dependente da temperatura 

(NC)), tende a ser superior à obtida experimentalmente. 

Esta variação dos deslocamentos registados pode ser explicada por alguma incerteza nas 

propriedades consideradas para os materiais e, porventura, pela consideração, nos modelos, de 

condições de apoio das lajes mais flexíveis do que as observadas nos ensaios, em particular, a não 

consideração de algum atrito no aparelho de apoio fixo (rotação) e móvel (rotação e deslizamento). 

Por outro lado, como seria de esperar, a variação de deslocamentos é maior no modelo com contacto 

(GFRP25-NC) do que no modelo com aderência perfeita (GFRP25-N). 

No modelo GFRP25-NC, aproximadamente aos 7 minutos de exposição, verifica-se um pequeno 

aumento brusco de deslocamento a meio vão (não observado no ensaio ou no modelo com aderência 

perfeita); efectivamente, para aquele instante, a temperatura nos varões é de cerca de 60ºC, a que 

corresponde uma redução da tensão de aderência resistente de cerca de 10 MPa, que poderá 

explicar tal resultado. Até cerca dos 20 minutos de ensaio, para ambos os modelos, a taxa de 

aumento do deslocamento foi superior à medida no ensaio. Uma possível explicação para este facto 

reside na incerteza inerente às propriedades dos materiais consideradas no modelo, que podem 

apresentar variações em relação às propriedades reais, nomeadamente: (i) o módulo de elasticidade, 

a energia de fractura e a resistência à tracção do betão; e (ii) o módulo de elasticidade e aderência ao 

betão dos varões de GFRP. Verifica-se, no entanto, que ocorre uma estabilização dos declives das 

curvas entre os 20 e os 50 minutos de ensaio. Constata-se que nenhum dos modelos numéricos 

desenvolvidos reproduziu o aumento brusco do deslocamento a meio vão da laje aos 70 minutos de 

exposição, ainda que o modelo com contacto (GFRP25-NC) tenha reproduzido um ligeiro aumento do 
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deslocamento no mesmo instante; constata-se ainda que ambos os modelos reproduziram o aumento 

progressivo da taxa de deslocamento na fase final do ensaio. É ainda de referir que ambos os 

modelos numéricos da laje GFRP25 foram interrompidos (devido à não convergência do modelo) 

antes da conclusão das duas horas de ensaio, tendo-se verificado variações de deslocamento 

máximas de 70 mm e 95 mm, respectivamente, nos modelos GFRP25–N e GFRP25–NC. O modelo 

experimental atingiu a rotura aos 148 minutos, tendo-se registado uma variação de deslocamento 

nesse instante de 81 mm, Figura 45. 

 

Figura 45 - Evolução experimental (E), numérica com aderência perfeita (N) e numérica com aderência simulada 
através de lei bond vs. slip (NC) da variação do deslocamento a meio vão da laje GFRP25 

 

Na Figura 46 apresenta-se a evolução numérica da tensão normalizada na face de topo, no ponto 

médio e na base do varão longitudinal inferior da laje, simulada pelos modelos GFRP25-N e GFRP25-

NC. Tal como nos modelos das lajes armadas com varões de aço (Figura 44), verifica-se, em geral, 

um aumento contínuo da tensão normalizada, com uma excepção (pouco pronunciada) no intervalo 

entre 40 minutos e cerca de 60 minutos; efectivamente, aos 40 minutos de ensaio, a temperatura 

atingida na face inferior do varão é cerca de 400ºC, temperatura para a qual o módulo de elasticidade 

sofre uma redução de cerca de 55% do valor à temperatura ambiente. Observa-se igualmente que 

entre os 10 e os 18 minutos de ensaio, a temperatura no varão inferior ultrapassa em todos os nós a 

temperatura de transição vítrea da matriz (cerca de 100ºC); para esta temperatura, a matriz passa do 

estado sólido a um estado viscoso e dá-se uma redução do módulo de elasticidade dos varões e 

perda de aderência entre estes e o betão (redução da taxa de crescimento da tensão normalizada). A 

partir de cerca de 12 minutos, a temperatura no varão ultrapassa 140ºC, temperatura a partir da qual 

se especificou uma tensão de aderência nula; ainda assim, observa-se um aumento progressivo da 

tensão normalizada nos varões, que aponta para a mobilização dos varões na “zona fria”, originando 

um “efeito de cabo”, já descrito em [8], que assegurará a transmissão da força de tracção e, deste 

modo, a manutenção da integridade estrutural da laje. A análise da Figura 46 sugere ainda que a 

capacidade máxima das fibras inferiores do varão de GFRP é atingida aos 90 minutos (tensão 
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normalizada igual à unidade), o que representa uma redução considerável em relação aos 148 

minutos obtidos experimentalmente – a diferença deverá ser atribuída às razões já apontadas. 

No entanto, é de salientar que, tal como se mostra na Figura 46, independentemente da opção de 

simulação da aderência varões-betão, as fibras superiores não atingem a sua capacidade máxima 

antes do fim do tempo estipulado para o ensaio numérico (120 minutos). Ao nível das fibras médias 

do varão, a abordagem adoptada na simulação da aderência tem uma influência significativa na 

evolução da tensão normalizada: enquanto no modelo com aderência “perfeita” a tensão normalizada 

unitária (rotura) ocorre aos 115 minutos, no modelo com a aderência dependente da temperatura tal 

ocorre ao fim de cerca de 90 minutos. Estes resultados estão de acordo com as conclusões obtidas 

da análise das tensões normalizadas nas faces inferior e superior do varão e permitem concluir que a 

distribuição de temperaturas e tensões não é linear na altura do varão, pelo que não se poderão 

inferir instantes de rotura global com base em instantes de rotura locais. 

  

Figura 46 - Evolução numérica da tensão de tracção normalizada na base, no ponto médio e no topo do varão 
longitudinal da laje na secção de meio vão, obtida com os modelos GFRP25-N (aderência perfeita) e GFRP25-

NC (com contacto) 

 

Tal como para a laje GFRP25, no modelo da laje GFRP35 a taxa de crescimento do deslocamento 

(para ambas as abordagens de simulação da aderência) é superior à taxa de crescimento medida no 

ensaio experimental; contudo, verifica-se que, entre os 20 e os 60 minutos, os declives das três 

curvas são semelhantes. Os deslocamentos máximos numéricos foram 42 mm e 64 mm, 

respectivamente, nos modelos GFRP35-N e GFRP35-NC; já o deslocamento experimental no 

instante da rotura foi cerca de 89 mm. Para além disso, a rotura experimental ocorreu aos 158 

minutos, enquanto nos modelos numéricos o tempo máximo estipulado para a simulação (120 

minutos) foi atingido sem que as lajes tivessem apresentado rotura (Figura 47). 
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Na Figura 48 apresenta-se a evolução numérica da tensão normalizada no topo e na base do varão 

longitudinal inferior da laje, obtida com os modelos GFRP35-N e GFRP35-NC. É possível observar 

que a capacidade resistente máxima das fibras inferiores do varão de GFRP foi atingida aos 

120 minutos; não obstante, neste instante, as fibras superiores apresentam uma tensão normalizada 

inferior a 0.80, o que explica a ausência de rotura durante a simulação numérica. 

 

Figura 47 - Evolução experimental (E), numérica com aderência perfeita (N) e numérica com aderência simulada 
através de lei bond vs. slip (NC) da variação do deslocamento a meio vão da laje GFRP35 

 

 

Figura 48 - Evolução numérica da tensão de tracção normalizada na base e no topo do varão longitudinal da laje 

na secção de meio vão, obtida com os modelos GFRP35-N (aderência perfeita) e GFRP35-NC (com contacto) 
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4.3.3.2 Modelos com armadura com emendas 

Laje GFRPE30 

Na Figura 49 apresenta-se a variação do deslocamento a meio vão da laje GFRPE30 ao longo do 

tempo, medida nos ensaios e simulada numericamente com as duas abordagens de aderência entre 

os varões e o betão. 

Verifica-se, de um modo geral, que o modelo numérico que contemplou a modelação de uma lei de 

aderência variável com a temperatura previu com razoável precisão o comportamento mecânico da 

laje em situação de incêndio, sobretudo tendo em conta a complexidade do problema em questão; já 

o modelo que assumiu uma aderência perfeita na interface (com recurso ao comando “tie” do 

ABAQUS) apresentou uma resistência ao fogo muito superior à medida, com os deslocamentos a 

meio vão a aumentarem continuamente e a uma taxa relativamente uniforme até ao fim do tempo 

estipulado para a simulação numérica (120 minutos, tal como nas lajes com armadura contínua).  

 

Figura 49 - Evolução experimental (E), numérica com aderência perfeita (N) e numérica com aderência simulada 

através de lei bond vs. slip (NC) da variação do deslocamento a meio vão da laje GFRPE30 

 

Embora os resultados do modelo numérico com contacto (GFRPE30-NC) apresentem um andamento 

semelhante aos resultados do ensaio experimental, é possível constatar que os instantes de rotura 

apresentam alguma diferença; o modelo numérico aponta para a ocorrência de rotura ao fim de cerca 

de 20 minutos, que compara com os 12 minutos medidos no ensaio experimental. O deslocamento 

máximo medido no instante da rotura (estimado pelo aumento muito acentuado do deslocamento a 

meio vão) também foi diferente, cerca de 10 mm no ensaio, por comparação com cerca de 18 mm no 

modelo numérico. 

Na Figura 50 apresenta-se a evolução ao longo do tempo da tensão de corte nas faces inferior e 

superior do varão de reforço, na zona da emenda, calculada com o modelo com lei de aderência 

variável (GFRPE30-NC). É possível observar que as duas curvas têm um andamento semelhante, 
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com pequenas variações nos instantes de ocorrência de pequenos escorregamentos entre o varão e 

o betão. Verifica-se que a rotura da faixa de laje ocorre após aproximadamente 20 minutos (Figura 

49), apesar de a redução da tensão de aderência entre os varões e o betão ocorrer ligeiramente 

antes (após cerca de 12.5 e 17.5 minutos respetivamente nas faces inferior e superior dos varões); 

efectivamente, para este último instante, as temperaturas nas faces de base e de topo do varão são, 

aproximadamente, 200ºC e 100ºC (temperaturas superiores à Tg = 98ºC). 

Como referido, na modelação da aderência da interface betão-GFRP, especificou-se que, para 

temperaturas superiores a 140ºC, as tensões de corte resistentes fossem nulas. Aquela temperatura 

é atingida aos 12.5 minutos na face inferior do varão; no entanto, observa-se que a transmissão de 

força continua a ser assegurada pela face superior do varão, que se encontra a temperaturas 

bastante inferiores àquele limite; a parte superior do varão consegue manter aquela capacidade até 

cerca dos 17.5 minutos, quando, no topo do varão, é atingida aproximadamente a temperatura de 

transição vítrea. 

 

Figura 50 - Evolução numérica da tensão de corte no varão longitudinal inferior da laje GFRPE30-NC (topo e 
base)  

 

No ensaio experimental, a rotura da laje foi observada, aproximadamente, aos 12 minutos; a 

diferença face à estimativa numérica poderá significar que as curvas de aderência (a temperatura 

elevada) estarão ligeiramente sobredimensionadas; como referido, estas curvas foram calibradas 

com base em ensaios de pull-out [24], cuja realização e monitorização apresenta diversas 

complexidades. 

Na Figura 51 e na Figura 52 apresenta-se, respectivamente, o padrão da magnitude das deformações 

plásticas (PEMAG), no instante da rotura estimada no modelo (1170 segundos) e o escorregamento 

entre os varões longitudinais e o betão (com um factor de escala de 10). Verifica-se que a magnitude 

de deformação plástica máxima ocorre na zona das emendas devido ao escorregamento dos varões 
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no interior do betão; este escorregamento origina um padrão de fendilhação intenso ao longo de todo 

o comprimento exposto ao aumento de temperatura. 

Na Figura 53 apresenta-se a magnitude das deformações plásticas na face inferior da laje; este 

padrão de deformações plásticas é consistente com o intenso padrão de fendilhação transversal 

observado nos ensaios. Esta fendilhação é originada pelo escorregamento relativo dos varões na 

zona da emenda. 

 

 

Figura 51 – Magnitude das deformações plásticas (PEMAG) na face lateral da laje GFRPE30-NC na rotura 

 

 

 

Figura 52 - Escorregamento dos varões longitudinais inferiores da laje GFRPE30-NC na rotura; a roxo está 
representado o varão de GFRP e a laranja o varão fictício de betão 

 

 

 

Figura 53 - Magnitude das deformações plásticas (PEMAG) na face inferior laje GFRPE30-NC na rotura 
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GFRPE60 

Na  

Figura 54 apresenta-se os resultados correspondentes à laje GFRPE60, nomeadamente os medidos 

no ensaio de resistência ao fogo e os obtidos na respectiva análise numérica termomecânica, em 

termos da variação do deslocamento a meio vão ao longo do tempo. Neste caso, como o modelo da 

laje GFRPE30 com aderência “perfeita” não conseguiu prever adequadamente o seu comportamento 

mecânico e como os modelos com emendas representam um esforço computacional muito elevado, 

não se utilizou aquela abordagem na laje GFRPE60, mas apenas a da aderência definida por razões 

bond vs. slip. 

Verifica-se, regra geral, que o modelo testado conseguiu prever com precisão o comportamento 

mecânico da laje GFRPE60 em situação de incêndio. De facto, as curvas experimental e numérica 

apresentam andamentos coincidentes até cerca de 21 minutos, verificando-se também uma grande 

proximidade nos instantes de rotura, correspondentes ao aumento muito acentuado do deslocamento 

a meio vão: 21 minutos no ensaio e 22.5 minutos no modelo. 

Na Figura 55 apresenta-se a evolução da tensão de corte nas faces inferior e superior do varão de 

reforço, na zona da emenda, em função do tempo. Tal como na Figura 50, é possível perceber que 

ambas as curvas têm um andamento semelhante, com ligeiras diferenças referentes a pequenos 

escorregamentos relativos dos varões. Observa-se que a face de topo dos varões mobiliza tensão de 

corte mais tarde do que a face inferior, o que é consistente com um funcionamento da laje à flexão. 

Verifica-se que ambas as faces apresentam uma redução abrupta da aderência ao fim de cerca de 

990 segundos (16.5 minutos); neste instante, registam-se temperaturas de 95ºC e 196ºC nas faces 

de topo e de base dos varões, respectivamente. Tal como registado na laje GFRPE30, observa-se 

que a face de topo (mais fria) parece garantir a aderência global dos varões e a transmissão de força 

até ser atingida a temperatura de transição vítrea (cerca de 17.5 minutos); regista-se então uma 

aderência nula nos varões inferiores ao fim de cerca de 22.5 minutos. 
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Figura 54 - Evolução experimental (E) e numérica com aderência simulada através de lei bond vs. slip (NC) da 

variação do deslocamento a meio vão da laje GFRPE60 

 

Figura 55 - Evolução numérica da tensão de corte no varão longitudinal inferior da laje GFRPE60-NC (topo e 
base) 

No estudo experimental, as roturas das duas lajes com emendas ocorreram para instantes diferentes 

(12 e 21 minutos, respetivamente para as lajes GFRPE30 e GFRPE60), o que traduz um ligeiro 

acréscimo da resistência ao fogo com a consideração de um comprimento de emenda superior; ainda 

assim, os instantes e temperaturas registados para a laje GFRPE60 são muito semelhantes aos 

registados para a laje GFRPE30; ou seja, aquela melhoria de desempenho decorrente do maior 

comprimento de sobreposição dos varões não terá sido devidamente capturado pelos modelos. 

Efetivamente, uma vez que neste caso não se mobiliza um “efeito de cabo” (assegurado nos varões 

contínuos pelas ancoragens frias), é expectável que o comportamento global da laje dependa 

fundamentalmente da temperatura atingida na armadura inferior e, consequentemente, do 

recobrimento utilizado (para uma mesma curva de incêndio e carregamento). 

Uma possível explicação para esta diferença nos instantes de rotura experimentais e numéricos 

reside nas considerações tomadas na modelação das relações de aderência da interface; com efeito, 

com base nos resultados numéricos obtidos, é possível que, para temperaturas inferiores a 140ºC 

(valor a partir do qual se considerou uma tensão de corte resistente nula), a aderência se degrade 

mais do que aquilo que foi considerado como input nas leis bond vs. slip (baseadas nos ensaios de 

pull-out realizados por Rosa et al. [24]). 

4.3.3.3 Síntese dos resultados 

Considerando a globalidade das lajes modeladas, considera-se que, de um modo geral, os modelos 

termomecânicos reproduziram com razoável precisão o comportamento mecânico das faixas de lajes 

em situação de incêndio. 

Relativamente à faixa de laje RC (armada com varões de aço), observou-se que a variação dos 

deslocamentos obtidos da análise do modelo numérico foi superior à variação dos deslocamentos 
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medidos experimentalmente, ao longo de todo o ensaio. Uma vez que se considerou que a aderência 

entre os varões de aço e o betão era “perfeita” e independente da temperatura atingida na laje, esta 

diferença na variação dos deslocamentos observados pode ser explicada por uma diferença de 

rigidez entre o modelo numérico e a laje real, nomeadamente ao nível da rigidez dos apoios. Apesar 

deste facto, verifica-se que a análise numérica foi interrompida ao fim de 120 minutos sem se ter 

registado a rotura, o que é consistente com os 116 minutos registados no ensaio experimental, em 

que também não ocorreu rotura. Da análise da evolução numérica da tensão normalizada, é possível 

concluir que, aos 120 minutos de exposição, os varões de reforço atingiram o limite da tensão de 

cedência correspondente à temperatura instalada nos varões nesse instante, o que significa que a 

rotura poderia estar iminente; no entanto, uma vez que o aço é um material que apresenta 

ductilidade, este facto não implica necessariamente a rotura da laje. 

Relativamente à laje GFRP25 e à laje GFRP35, é possível observar que a variação dos 

deslocamentos obtidos na análise numérica (para ambas as abordagens consideradas para a 

aderência na interface varão-betão) é superior à variação dos deslocamentos medidos no ensaio 

experimental. Verifica-se, igualmente, que o andamento das duas curvas numéricas é 

qualitativamente semelhante e que os valores obtidos para a variação dos deslocamentos utilizando 

as duas abordagens numéricas de simulação de aderência não apresentam diferenças significativas; 

assim, conclui-se que a consideração de uma curva bond-slip não influencia significativamente os 

resultados obtidos em lajes armadas com varões contínuos devido à mobilização da “zona fria”, 

responsável pelo “efeito de cabo” que assegura o funcionamento da laje a temperaturas elevadas. Da 

análise das evoluções numéricas das tensões de tracção normalizadas de ambas as lajes, é possível 

concluir que as tensões registadas nas faces inferiores dos varões são, regra geral, superiores às 

tensões registadas na face superior e que a consideração de uma aderência variável com a 

temperatura reduz estas tensões. Constata-se que os modelos numéricos testados foram 

interrompidos sem que a rotura tenha sido atingida; ainda assim, no instante de paragem, as fibras 

das faces inferiores dos varões de reforço atingiram a sua capacidade máxima correspondente à 

temperatura instalada nesse instante (tensão normalizada igual à unidade) o que indicia que a rotura 

do varão estaria próxima. Por último, verifica-se que um acréscimo de 10 mm na espessura de 

recobrimento representará um aumento de cerca de 30 minutos na resistência ao fogo (tendo por 

base os 90 e 120 minutos registados no instante em que a tensão normalizada nas faces inferiores 

dos varões atinge o valor unitário, respectivamente, na laje GRP25 e GFRP35). 

Relativamente à laje GFRPE30 (laje com emendas a meio vão com 30 cm de comprimento), observa-

se que apenas o modelo em que se considerou uma aderência na interface varão-betão variável e 

dependente da temperatura foi capaz de prever com sucesso o comportamento mecânico da laje em 

situação de incêndio; este facto permite concluir que a correcta modelação desta interface assume 

uma importância acrescida nos modelos com emendas, já que a rotura passa a ser devida ao 

escorregamento dos varões nessa zona, ao contrário da rotura observada nos modelos com varões 

de GFRP contínuos (esgotamento da capacidade resistente à tracção dos varões longitudinais 

inferiores). Observa-se que a tensão de corte na interface aumenta continuamente até à tensão 



 
 

69 
 

máxima, com excepção de pequenos escorregamentos devidos ao aumento da temperatura. O 

colapso da laje ocorre, aproximadamente, aos 20 minutos, instante em que a temperatura em todo o 

varão é superior à Tg. Verifica-se que a rotura experimental foi observada aos 12 minutos, pelo que se 

conclui que as curvas bond-slip utilizadas podem estar ligeiramente sobredimensionadas devido ao 

procedimento utilizado durante os ensaios de pull-out. 

Relativamente à laje GFRPE60, verifica-se que o modelo testado (aderência simulada através de lei 

bond vs slip) previu com precisão o comportamento mecânico da laje em situação de incêndio. O 

andamento da tensão de corte na zona da emenda dos varões inferiores, assim como as 

temperaturas registadas nas faces de topo e de base, é semelhante ao obtido para a laje GFRPE30, 

o que aponta para a falta de precisão dos modelos em simular a melhoria de desempenho decorrente 

do aumento do comprimento de sobreposição dos varões. Por outro lado, uma vez que nos modelos 

com emendas não se mobiliza um “efeito de cabo” (assegurado nos varões contínuos pelas 

ancoragens frias), é expectável que o comportamento global das lajes dependa fundamentalmente da 

temperatura atingida na armadura inferior e, consequentemente, do recobrimento utilizado (para uma 

mesma curva de incêndio e carregamento). 

Nas lajes com emendas, foram obtidos instantes de rotura numéricos superiores ao experimentais, 

particularmente no modelo da laje GFRPE30. Tal deverá estar associado às opções seguidas na 

modelação das relações de aderência da interface; em particular, pelas razões já explicadas, é 

possível que, para temperaturas inferiores a 140ºC (valor a partir do qual se considerou uma tensão 

de corte resistente nula), a aderência sofra uma degradação mais significativa do que a que foi 

considerada nos modelos. 

 

4.4 Considerações finais 

Os resultados numéricos obtidos na análise mecânica apresentam uma concordância razoável (lajes 

armadas com varões de GFRP) a boa (laje armada com varões de aço) com os resultados registados 

experimentalmente. De um modo geral, todos os modelos testados apresentam valores de resistência 

e rigidez em fase elástica superiores aos registados experimentalmente, o que pode ser explicado por 

ligeiras imprecisões nas definições das propriedades dos materiais, nomeadamente: (i) as 

resistências à compressão do betão e à tracção dos varões de GFRP; (ii) a energia de fractura do 

betão e (iii) os módulos de elasticidade do betão e dos varões de GFRP.  

Nos modelos das lajes armadas com varões de GFRP, verifica-se a ocorrência de reduções de força 

com a abertura de fendas, tal como nos ensaios; embora tais situações ocorram para ambas as 

abordagens de simulação da aderência, são mais significativas nos modelos com aderência variável, 

o que pode ser explicado por: (i) uma eventual imprecisão na obtenção (experimental) da lei bond vs 

slip e (ii) uma eventual imprecisão no procedimento utilizado para simular o carregamento. 

Para ambas as abordagens de contacto na interface varão-betão, os modelos das lajes GFRPE30 e 

GFRPE60, não obstante a existência de emendas por sobreposição na zona do meio vão, 
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apresentam forças de rotura mais elevadas do que a laje correspondente com varões contínuos 

(GFRP25) – este resultado está de acordo com o obtido experimentalmente; tal parece mostrar que, à 

temperatura ambiente, a existência de um reforço adicional na zona de meio vão será mais 

condicionante do que o possível escorregamento relativo dos varões aquando da aplicação do 

carregamento. Verifica-se, igualmente, que quanto maior for o comprimento de sobreposição de 

varões, maior é a força de colapso, como seria expectável e como se observou nos ensaios.  

Todas as lajes armadas com varões de GFRP apresentam padrões de dano à tracção consistentes 

com uma rotura por esgotamento da resistência ao esforço transverso, embora tenham sido 

dimensionadas para apresentarem roturas por esgotamento da capacidade resistente à flexão com 

esmagamento do betão. Esta diferença entre o comportamento esperado e o comportamento 

observado experimental e numericamente pode ser explicada devido às seguintes razões: (i) alguma 

incerteza inerente às propriedades dos materiais e respectivas interfaces; (ii) um 

sobredimensionamento da capacidade resistente ao esforço transverso, através da consideração de 

uma resistência transversal dos varões superior à real; e (iii) a reduzida “folga” no dimensionamento 

ao corte. Em todo o caso, os modos de rotura obtidos numericamente encontram-se de acordo com 

os observados nos ensaios em todas as faixas de laje, com excepção da laje GFRPE30, cuja rotura 

experimental ocorreu por escorregamento dos varões na zona da emenda. 

Sobre a análise térmica, de um modo geral, verifica-se que os resultados obtidos numericamente 

preveem com precisão os resultados registados experimentalmente. Não obstante, registam-se 

ligeiras diferenças nos valores de temperatura obtidos para alguns pontos relevantes das lajes, que 

podem ser atribuídas a: (i) alguma incerteza na localização dos termopares e (ii) uma impossibilidade 

de garantir leituras nos locais exactos onde, nos ensaios experimentais, foram colocados termopares 

devido à discretização da malha de elementos finitos. 

Finalmente, no que diz respeito aos modelos termomecânicos, verifica-se que, de um modo geral, 

foram capazes de reproduzir com razoável precisão o comportamento mecânico das faixas de lajes 

em situação de incêndio, nomeadamente no que se refere às respetivas resistências ao fogo. 

Globalmente, todos os modelos testados apresentam variações do deslocamento superiores às 

obtidas experimentalmente, que podem ser explicadas por uma ligeira diferença de rigidez entre os 

modelos numéricos e as lajes reais, nomeadamente, ao nível da rigidez dos apoios.  

Verifica-se que os modelos das lajes armadas com varões contínuos de GFRP não atingem a rotura 

ao fim dos 120 minutos estipulados para o ensaio; uma explicação para este facto é a possível 

mobilização de um “efeito de cabo” (assegurado pela zona “fria”), que garante o funcionamento da 

laje mesmo após a degradação dos varões na zona exposta directamente ao fogo.  

Ambos os modelos das lajes com emendas atingem a rotura sensivelmente para o mesmo instante, o 

que indicia que os modelos foram incapazes de reproduzir a melhoria de desempenho decorrente do 

aumento do comprimento de sobreposição dos varões, observada nos ensaios; uma vez que nos 

modelos com emendas não se mobiliza um “efeito de cabo”, é expectável que o comportamento 
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global das lajes dependa fundamentalmente da temperatura atingida na armadura inferior e, 

consequentemente, do recobrimento utilizado (para uma mesma curva de incêndio e carregamento). 

Nestas lajes, os instantes de rotura estimados pelos modelos numéricos são superiores aos obtidos 

nos ensaios experimentais, sobretudo no modelo da laje GFRPE30. Como referido, esta diferença 

pode dever-se às hipóteses consideradas na modelação da aderência da interface betão-GFRP a 

temperatura elevada; em particular, é possível que, para temperaturas inferiores a 140ºC, a aderência 

sofra uma degradação superior à modelada. Este aspecto deverá ser analisado em estudos futuros. 
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5 Conclusões e perspectivas de desenvolvimentos futuros 

5.1 Principais conclusões do trabalho realizado 

Como mencionado, a utilização de varões de GFRP como armadura de elementos de betão constitui 

uma boa alternativa aos varões de aço tradicionais, devido, principalmente, à sua elevada resistência 

mecânica e resistividade eléctrica, reduzida massa volúmica e, sobretudo, não susceptibilidade à 

corrosão. Todavia, os varões de GFRP, quando sujeitos a temperaturas elevadas, apresentam 

reduções importantes das suas propriedades mecânicas e de aderência ao betão; este facto constitui 

uma importante desvantagem destes varões em relação aos varões de aço tradicionais e um entrave 

à sua aplicação em edifícios, onde a situação de incêndio é uma acção de projecto. A presente 

dissertação, tal como o programa experimental a montante, foi motivada pela falta de bibliografia 

disponível acerca deste tema. 

A revisão da literatura permitiu concluir que todos os materiais constituintes de uma peça de betão 

armado com GFRP são afectados negativamente pelo aumento da temperatura ainda que a escalas 

diferentes; em particular, os varões de GFRP apresentam uma susceptibilidade superior a 

temperaturas elevadas do que o betão, devido ao fenómeno da transição vítrea da matriz polimérica, 

que ocorre para temperaturas relativamente reduzidas. Efectivamente, este fenómeno origina a 

passagem de um estado sólido para um estado viscoso, registando-se uma redução acentuada das 

propriedades mecânicas do material e da aderência ao betão. Nos principais estudos publicados 

sobre este tema, concluiu-se, entre outros aspectos, que a aderência entre os varões de GFRP e o 

betão, à temperatura ambiente, é independente da resistência do betão e ocorre, essencialmente, por 

interlock mecânico entre os relevos do acabamento exterior dos varões e o betão; adicionalmente, 

concluiu-se que a aderência sofre reduções significativas com o aumento da temperatura, 

principalmente quando se atinge a Tg na matriz polimérica, e que estas reduções podem ser descritas 

através de relações de bond-slip de três tramos. Nos poucos estudos numéricos disponíveis na 

literatura acerca deste assunto, verificou-se ainda que o problema da interface varão-betão foi 

frequentemente simplificado através da consideração de uma aderência perfeita. A campanha 

numérica desenvolvida nesta dissertação teve como principal objectivo avaliar o comportamento 

mecânico de lajes sujeitas à situação de incêndio. Para isso, foram consideradas as lajes 

dimensionadas por Santos [1] e foi realizado um estudo comparativo sobre os efeitos de considerar 

de uma aderência perfeita ou uma aderência variável com a temperatura e descrita por curvas bond-

slip obtidas por Rosa [31]. 

O programa numérico foi dividido em três fases distintas: (i) uma análise mecânica, em que se 

simulou ensaios à flexão de lajes à temperatura ambiente; (ii) uma análise térmica, com o intuito de 

obter os campos de temperaturas resultantes da exposição das lajes à curva de incêndio padrão ISO 

834; e (iii) uma análise termomecânica, que pretendeu simular os ensaios de resistência ao fogo em 

lajes realizados por Santos [1]. 

Os resultados obtidos numericamente na análise mecânica apresentaram uma concordância razoável 

(lajes armadas com varões de GFRP) a boa (laje armada com varões de aço) com os resultados 
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registados experimentalmente. De um modo geral, todos os modelos testados apresentaram  valores 

de resistência e rigidez em fase elástica superiores aos obtidos experimentalmente; as diferenças 

podem ser explicadas por ligeiras imprecisões nas definições das propriedades dos materiais, 

nomeadamente: (i) as resistências à compressão do betão e à tracção dos varões de GFRP; (ii) a 

energia de fractura do betão; (iii) o módulo de elasticidade do betão; e (iv) o módulo de elasticidade 

transversal dos varões de GFRP (que, nos modelos numéricos, foi considerado igual ao módulo de 

elasticidade longitudinal). Observa-se, igualmente, que todas as lajes armadas com GFRP 

apresentaram reduções de força com a abertura de fendas, tal como registado experimentalmente. 

Estas reduções de força podem ser explicadas pelo reduzido módulo de elasticidade dos varões de 

GFRP (em comparação com o módulo de elasticidade do aço) e pelo seu escorregamento no interior 

do betão. Verifica-se, no entanto, que, apesar de estas reduções terem ocorrido para ambas as 

abordagens consideradas para a aderência, foram mais significativas nos modelos onde se 

considerou uma aderência definida por uma lei bond-slip. Este aumento das reduções de força nos 

modelos com aderência definida por uma lei bond-slip pode ser, em parte, explicado por uma 

eventual imprecisão na definição (experimental) daquela lei. Por outro lado, uma vez que as mesmas 

reduções também ocorreram nos modelos com aderência perfeita, é necessário avaliar outras 

causas.  

Para ambas as abordagens de contacto na interface varão-betão, os modelos das lajes GFRPE30 e 

GFRPE60, não obstante a existência de emendas por sobreposição na zona do meio vão, 

apresentaram forças de rotura mais elevadas do que a laje correspondente com varões contínuos 

(GFRP25) – este resultado está de acordo com o obtido experimentalmente; tal parece mostrar que, à 

temperatura ambiente, a existência de um reforço na zona de meio vão será mais condicionante do 

que o possível escorregamento relativo dos varões aquando da aplicação do carregamento. Verifica-

se igualmente que quanto maior for o comprimento de sobreposição de varões, maior é a força de 

colapso, como seria expectável e como se observou nos ensaios. 

Nos modelos de todas as lajes armadas com varões de GFRP, observaram-se padrões de dano à 

tracção consistentes com uma rotura por esgotamento da resistência ao esforço transverso, embora 

estas lajes tenham sido dimensionadas para apresentarem roturas por esgotamento da capacidade 

resistente à flexão com esmagamento do betão. Esta diferença entre o comportamento esperado e o 

comportamento observado experimental e numericamente pode ser explicada devido às seguintes 

razões: (i) alguma incerteza inerente às propriedades dos materiais e respectivas interfaces; (ii) um 

sobredimensionamento da capacidade resistente ao esforço transverso, através da consideração de 

uma resistência transversal dos varões superior à real, e (iii) a reduzida “folga” no dimensionamento 

ao corte. Os modos de rotura obtidos numericamente encontram-se de acordo com os observados 

nos ensaios em todas as faixas de laje, com excepção da laje GFRPE30, cuja rotura experimental 

ocorreu por escorregamento dos varões na zona da emenda. 

Os modelos térmicos apresentaram uma boa concordância com os valores registados nos 

termopares. Ao nível da face inferior do betão, as medições foram praticamente coincidentes em 

todas as lajes. Os valores que apresentaram menor concordância com os registados 
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experimentalmente foram os referentes aos termopares T9 das lajes GFRP25 e GFRP35; este facto 

pode ser explicado por alguma incerteza na localização daquele termopar (numericamente, as 

temperaturas foram medidas a meia altura do varão).  

Relativamente aos modelos termomecânicos, verificou-se que, em termos gerais, estes reproduziram 

com razoável precisão os resultados obtidos nos ensaios. Para todos os modelos testados, foram 

obtidas variações de deslocamentos superiores às obtidas experimentalmente; este facto aponta para 

uma ligeira diferença de rigidez entre os modelos numéricos e as lajes reais, possivelmente 

associada à rigidez dos apoios, que terão sido mais rígidos nos ensaios do que nos modelos devido a 

algum atrito. 

No modelo da faixa de laje RC (armada com varões de aço), a análise numérica foi interrompida ao 

fim de 120 minutos sem se ter registado a rotura, resultado que é consistente com os 116 minutos 

registados no ensaio experimental (em que também não ocorreu rotura). Da análise da evolução 

numérica da tensão normalizada na armadura, é possível concluir que, aos 120 minutos de 

exposição, os varões de reforço atingiram o limite da tensão de cedência correspondente à 

temperatura instalada nos varões nesse instante; no entanto, uma vez que o aço é um material que 

apresenta ductilidade, este facto não implica necessariamente a rotura da laje, mas que esta poderia 

estar iminente. 

Relativamente à laje GFRP25 e à laje GFRP35, verifica-se que a consideração de uma curva bond-

slip não influenciou significativamente os resultados obtidos em lajes armadas com varões contínuos, 

devido à mobilização da “zona fria”, responsável pelo “efeito de cabo” que assegura o funcionamento 

da laje a temperaturas elevadas. Da análise das evoluções numéricas das tensões de tracção 

normalizadas de ambas as lajes, é possível concluir que as tensões registadas nas faces inferiores 

dos varões foram, regra geral, superiores às tensões registadas na face superior e que a 

consideração de uma aderência variável com a temperatura reduziu estas tensões. Constata-se que 

nos modelos numéricos testados a rotura não foi atingida; ainda assim, no instante de paragem, as 

fibras das faces inferiores dos varões de reforço atingiram a sua capacidade máxima correspondente 

à temperatura instalada nesse instante (tensão normalizada igual à unidade), o que indicia que a 

rotura do varão estaria próxima. Verifica-se, igualmente, que um acréscimo de 10 mm na espessura 

de recobrimento representa um aumento de cerca de 30 minutos na resistência ao fogo (90 e 120 

minutos, registados no instante em que a tensão normalizada nas faces inferiores dos varões atingiu 

o valor unitário, respetivamente, nas lajes GRP25 e GFRP35). 

Em relação à laje GFRPE30, concluiu-se que o modelo numérico com contacto (GFRPE30-NC) 

conseguiu prever com alguma precisão o comportamento mecânico da laje em situação de incêndio, 

ao contrário do modelo com aderência “perfeita” (GFRPE30-N), que apresentou resistências muito 

superiores às experimentais; este facto indica que a correcta modelação da aderência tem um papel 

muito mais relevante nos modelos com emendas do que nos modelos com varões contínuos, devido 

ao modo de rotura observado (escorregamento dos varões longitudinais). Uma vez que neste modelo 

não se mobilizou o “efeito de cabo”, a rotura ocorreu sensivelmente 3 minutos após a perda de 
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aderência total entre os varões inferiores e o betão (que ocorreu sensivelmente aos 17 minutos). Esta 

perda total de aderência foi verificada quando se atingiu, na face superior do varão, a temperatura de 

transição vítrea da matriz (cerca de 100ºC); nesse instante, a temperatura atingida na face inferior era 

superior a 140ºC (temperatura para a qual se especificou uma tensão de corte resistente nula). A 

rotura experimental foi observada aos 12 minutos, pelo que se conclui que as curvas bond-slip 

utilizadas (baseadas em ensaios de pull-out) poderão estar ligeiramente sobredimensionadas. 

Relativamente à laje GFRPE60, o modelo testado (aderência simulada através de lei bond vs. slip) 

previu com precisão o comportamento mecânico da laje em situação de incêndio. O andamento da 

tensão de corte na zona da emenda dos varões inferiores, assim como as temperaturas registadas 

nas faces de topo e base, foi semelhante ao obtido para a laje GFRPE30, o que aponta para a 

incapacidade dos modelos simularem corretamente a melhoria de desempenho decorrente do 

aumento do comprimento de sobreposição dos varões. Por outro lado, uma vez que nos modelos 

com emendas não se mobiliza um “efeito de cabo” (assegurado nos varões contínuos pelas 

ancoragens frias), é expectável que o comportamento global das lajes dependa fundamentalmente da 

temperatura atingida na armadura inferior e, consequentemente, do recobrimento utilizado (para uma 

mesma curva de incêndio e carregamento). 

5.2 Perspectivas de desenvolvimentos futuros 

O estudo realizado na presente dissertação pretendeu dar um contributo para aumentar o 

conhecimento acerca do comportamento ao fogo de estruturas de betão armadas com varões de 

GFRP, sobretudo no que se refere à simulação numérica do seu comportamento termomecânico. 

Concluído o presente estudo, existem diversas questões que deverão ser clarificadas e/ou 

aprofundadas. Nesse sentido, recomenda-se os seguintes desenvolvimentos futuros: 

• Ensaios de tracção em varões a temperatura elevada, para determinação da resistência e 

módulo de elasticidade, nomeadamente para temperaturas superiores a 300ºC. Relembra-se 

que, no presente estudo, para temperaturas superiores a 300ºC, foram utilizados valores 

disponíveis na bibliografia, que é escassa; por outro lado, os valores considerados poderão 

não corresponder fielmente aos varões utilizados. 

• Determinação experimental da variação das propriedades físicas dos varões de GFRP a 

temperatura elevada, uma vez que não existem informações acerca das mesmas e a sua 

correcta modelação é fulcral para a obtenção de resultados numéricos fiáveis. 

• Determinação da temperatura de decomposição dos varões de GFRP. 

• Simulação numérica dos ensaios de pull-out, para averiguar a validade das curvas bond-slip 

existentes na literatura e as utilizadas no presente estudo. 

• Estudos experimentais e numéricos à escala real sobre a influência de emendas no 

comportamento ao fogo de lajes e vigas, tendo em conta, nomeadamente, os seguintes 

parâmetros: (i) comprimento das emendas, (ii) posição ao longo do vão e (iii) esquemas 

alternativos de sobreposição de varões, incluindo a utilização de dobras (ganchos); 
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• Estudos numéricos onde seja incluída a modelação: (i) de varões dobrados na ancoragem de 

extremidade (“zona fria”); (ii) de curvas bond-slip propostas por diferentes autores para avaliar 

a sua validade; (iii) de curvas de incêndio mais realistas e, eventualmente, menos gravosas 

(por exemplo, que simulem a carga de incêndio e as condições de ventilação reais dos 

espaços); e (iv) de outras condições de apoio; 

• Estudos numéricos onde seja incluída a consideração de um comportamento ortotrópico nos 

varões de GFRP, especialmente nos elementos com emendas. 

 

A realização de investigação acerca dos temas referidos constituirá um contributo importante para 

a melhor compreensão do comportamento ao fogo de estruturas de betão armado com varões de 

GFRP, permitindo, assim, o desenvolvimento de recomendações para o dimensionamento ao 

fogo deste tipo de estruturas e, consequentemente, da utilização segura destas soluções em 

edifícios. 
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Anexos 
Anexo I. Propriedades físicas e mecânicas dos materiais consideradas no estudo numérico 
 

• Betão 

 

Condutividade Calor Específico Massa Volúmica Coef. expansão térmica 

θ (C) 
k(θ) 

 [W/(m.C)] 
θ (C) 

Cp(θ) 

 [J/(kg.C)] 
θ (C) 

ρ(θ) 
 (kg/m3) 

θ (C) 
(θ) 

 (×10-5/ºC) 

20 1.640 20 900 20 2400 20 1.0000E+00 

90 1.515 50 900 115 2400 30 2.0126E-01 

120 1.463 100 900 160 2375 50 3.6350E-01 

200 1.332 115 1470 200 2352 60 4.0504E-01 

524 0.907 200 1000 300 2316 80 4.5896E-01 

565 0.865 334 1067 400 2280 90 4.7801E-01 

815 0.672 354 1077 500 2259 121 5.2132E-01 

1000 0.595 400 1100 528 2253 221 6.1408E-01 

  

491 1100 600 2238 321 7.0687E-01 

  

518 1100 650 2228 421 8.1963E-01 

  

800 1100 700 2217 521 9.5698E-01 

  

1000 1100 740 2209 621 1.1206E+00 

    

784 2199 721 1.3111E+00 

    

1000 2154 805 1.4923E+00 

      

900 1.3333E+00 

      

950 1.2632E+00 

      

1000 1.2000E+00 

      

1050 1.1429E+00 

      

1100 1.0909E+00 

      

1150 1.0435E+00 

      

1200 1.0000E+00 
 

  

Tabela I.1 – Variação da condutividade térmica, calor específico, massa volúmica e coeficiente de 

expansão térmica do betão com a temperatura 
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  Módulo de elasticidade Resistência à compressão 

θ (C) Ec(θ) [MPa] θ (C) fc(θ) [MPa] 

0 32800 0 42.4 

20 32800 100 42.4 

100 19680 200 41.1 

200 14760 300 38.6 

300 10168 400 36.0 

400 6888 500 31.4 

500 4264 600 25.4 

600 2624 700 18.2 

700 1640 800 11.4 

800 820 900 6.4 

900 328 1000 2.5 

1000 164 1100 0.8 

1100 32.8 1200 0.0 

Tabela I.2 – Variação do módulo de elasticidade e da 

resistência à compressão do betão com a temperatura 
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• Aço 

 

Condutividade Calor Específico Massa Volúmica Coef. expansão térmica 

θ (C) 
k(θ) 

 [W/(m.C)] 
θ (C) 

Cp(θ) 

 [J/(kg.C)] 
θ (C) 

ρ(θ) 
 [kg/m3] 

θ (C) 
(θ) 

 (×10-5/ºC) 

20 53.3 20 440 20 7850 20 1.0 

800 27.4 30 447 1000 7850 30 4.07E-01 

1000 27.4 40 453 
  

50 7.37E-01 

  

50 460 
  

60 8.21E-01 

  

60 466 
  

80 9.30E-01 

  

70 472 
  

90 9.68E-01 

  

80 477 
  

121 1.05E+00 

  

90 482 
  

221 1.18E+00 

  

100 488 
  

321 1.25E+00 

  

110 493 
  

421 1.31E+00 

  

120 497 
  

521 1.36E+00 

  

130 502 
  

621 1.41E+00 

  

140 506 
  

750 1.47E+00 

  

150 510 
  

860 1.28E+00 

  

160 515 
  

960 1.35E+00 

  

170 518 
  

1060 1.42E+00 

  

180 522 
  

1160 1.47E+00 

  

190 526 
    

  

200 530 
    

  

300 565 
    

  

400 606 
    

  

500 667 
    

  

600 760 
    

  

650 814 
    

  

700 1008 
    

  

730 2291 
    

  

735 5000 
    

  

740 2525 
    

  

750 1483 
    

  

800 803 
    

  

850 695 
    

  

860 683 
    

  

870 673 
    

  

880 665 
    

  

890 657 
    

  

900 650 
     

Tabela I.3 – Variação da condutividade térmica, calor específico, massa volúmica e 

coeficiente de expansão térmica do aço com a temperatura 
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Módulo de elasticidade Resistência à tracção 

θ (C) Es (θ) [MPa] θ (C) fy (θ) [MPa] 

20 200000 0 535 

100 200000 100 535 

200 180000 200 535 

300 160000 300 535 

400 140000 400 535 

500 120000 500 417.3 

600 62000 600 251.45 

700 26000 700 123.05 

800 18000 800 58.85 

900 14000 900 32.1 

1000 8000 1000 21.4 

1100 4000 1100 10.7 

1200 20 1200 0.535 

 

 

• GFRP 

 

Módulo de elasticidade Resistência à tracção 

θ (C) EGFRP (θ) [MPa] θ (C) FGFRP(θ) [MPa] 

20 48200 20 1045 

50 47592 50 927 

100 44083 100 682 

150 45866 150 623 

200 45338 200 604 

250 43653 250 619 

300 41836 300 598 

400 40970 400 470 

500 14460 500 366 

800 482 600 157 

  

700 52 

  

Tabela I.4 – Variação do módulo de elasticidade e da 

resistência à tracção do aço com a temperatura 

 

Tabela I.5 – Variação do módulo de elasticidade e da resistência à 

tracção dos varões de GFRP com a temperatura 
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Condutividade Calor Específico Massa Volúmica Coef. expansão térmica 

θ (C) 
k(θ) 

 [W/(m.C)] 
θ (C) 

Cp(θ) 

 [J/(kg.C)] 
θ (C) 

ρ(θ) 
 [kg/m3] 

θ (C) 
(θ)  

(×10-5/ºC) 

20 0.35 20 1063 20 1890 20 6.00E-01 

200 0.33 40 1078 40 1888 1000 6.00E-01 

250 0.31 90 1116 90 1884 
  350 0.20 100 1123 100 1883 
  400 0.11 150 1179 150 1877 
  600 0.11 200 1234 200 1867 
  800 0.10 250 1290 250 1858 
  1000 0.09 270 1359 270 1841 
  

  

300 1463 300 1805 
  

  

310 1497 310 1792 
  

  

330 1895 330 1767 
  

  

350 2292 350 1710 
  

  

360 2995 360 1682 
  

  

380 4400 380 1537 
  

  

390 3413 390 1465 
  

  

400 2425 400 1441 
  

  

410 1438 410 1418 
  

  

420 1285 420 1395 
  

  

440 980 440 1390 
  

  

450 974 450 1387 
  

  

500 942 500 1380 
  

  

550 910 550 1374 
  

  

600 902 600 1370 
  

  

800 869 800 1357 
  

  

850 869 850 1353 
  

  

870 869 870 1351 
  

  

1000 869 1000 1351 
  

Tabela I.6 – Variação da condutividade térmica, calor específico, massa volúmica e coeficiente de 

expansão térmica dos varões de GFRP com a temperatura 

 


