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RESUMO 

A presente dissertação apresenta um estudo sobre a aderência a temperaturas elevadas entre 

betão e laminados de CFRP instalados de acordo com a técnica de reforço NSM (near surface 

mounted). O programa experimental consistiu em duas fases: (i) análise de um adesivo 

alternativo ao convencional, de base epoxídica e (ii) avaliação da aderência da ligação a 

temperatura elevada com os dois adesivos. Numa primeira fase, o adesivo alternativo, de base 

metacrilato, foi sujeito a ensaios de tração e corte a temperaturas elevadas (até 120ºC). Os 

resultados confirmaram a degradação das suas propriedades com a temperatura. Comparando 

ambos os adesivos, o de base metacrilato obteve pior comportamento a temperatura ambiente, 

porém, a temperatura elevada, apresentou um melhor desempenho. Os ensaios de aderência 

consistiram em ensaios estáticos de corte de junta simples, após aquecimento dos provetes 

numa câmara térmica (20ºC, 50ºC, 70ºC, 90ºC, 130ºC, 170ºC, 220ºC e 270ºC, temperatura no 

adesivo). Os resultados obtidos, estando em concordância geral com investigações anteriores, 

permitiram obter as seguintes ilações: (i) o adesivo alternativo foi ineficiente na mobilização do 

atrito na interface CFRP-adesivo a temperatura ambiente e elevada; (ii) as propriedades do 

adesivo epoxídico demonstraram uma tendência decrescente de desempenho com o aumento 

da temperatura; (iii) a utilização de extensometria permitiu a compreensão da evolução das 

deformações no adesivo, porém confirmou-se que a presença de extensómetros diminui a 

resistência de aderência da ligação; e (iv) foi possível o ajuste de modelos de degradação 

existentes na literatura aos dados experimentais. 

 

Palavras-chave: Near surface mounted (NSM); Laminados de polímeros reforçados com fibras 

de carbono (CFRP); Aderência; Adesivo epoxídico; Adesivo alternativo, Temperaturas elevadas.  
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ABSTRACT 

This dissertation presents an experimental study about the bond between near surface mounted 

(NSM) CFRP-strips and concrete at high temperatures. The experimental campaign consisted of 

two steps, in which an alternative adhesive to epoxy-adhesive was assessed and the bond CFRP-

concrete behaviour at elevated temperature was analysed. First, the experiments comprised the 

evaluation of an alternative methacrylate-based adhesive through shear and tensile tests at 

elevated temperatures (until 120ºC). The results showed that in both tests the material properties 

present a reduction with increasing temperature. Comparing both adhesives, the methacrylate-

based adhesive presented much lower properties at room temperature but presented better 

performance than the epoxy-adhesive at high temperatures. The bond behaviour tests consisted 

of static single-lap shear tests performed on concrete blocks (“U” shape) strengthened with 

CFRP-strips installed into slits made in concrete and bonded with both adhesives after being 

heated inside a thermal chamber (20ºC, 50ºC, 70ºC, 90ºC, 130ºC, 170ºC, 220ºC and 270ºC at 

the adhesive). From the obtained results the following conclusions were drawn: (i) the alternative 

adhesive did not provide a viable alternative, due to insufficient friction at the CFRP-adhesive 

interface; (ii) the bond properties of the epoxy-adhesive showed a decreasing tendency with the 

temperature increase; (iii) the use of strain gauges, although allowing to understand the evolution 

of deformations at the interface, caused a loss of bond; (iv) results obtained for the epoxy-

adhesive agreed well with prior studies on CFRP-concrete bond; (v) relaxation models available 

in the literature were successful in predicting the bond strength reduction with temperature. 

 

Keywords: Near surface mounted (NSM); Carbon fiber reinforced polymer (CFRP) laminates; 

Bond; Epoxy adhesive; Alternative adhesive; High temperature. 
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 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

A evolução tecnológica ao longo dos anos tem vindo a assumir uma elevada preponderância no 

desenvolvimento de várias áreas da ciência. Neste contexto, a aplicação de novos materiais na 

Engenharia Civil tem aumentado com o objectivo de satisfazer as necessidades do presente e do futuro. 

De forma a garantir a segurança estrutural das construções em que os novos materiais são utilizados, 

é necessário investigar esses materiais e as técnicas utilizadas na sua aplicação. 

Um número significativo de construções com muita importância na sociedade apresentam estruturas 

metálicas e de betão armado. Algumas dessas estruturas foram construídas em meados do séc. XX, 

encontrando-se agora numa fase final do seu ciclo de vida. Um dos grandes desafios da Engenharia 

Civil a nível mundial é a reparação e o reforço de estruturas de betão, pois muitas dessas estruturas já 

não satisfazem os requisitos para os quais foram construídas, devido à sua degradação ao longo do 

ciclo de vida e/ou pela introdução de novos usos (aumento de cargas). Por outro lado, grande parte 

destas estruturas são anteriores à introdução dos documentos normativos estruturais mais recentes, 

não estando naturalmente de acordo com as normas em vigor [1]. 

Tradicionalmente, o reforço de estruturas de betão armado recorre (i) à aplicação de chapas metálicas 

nas faces das vigas, colunas e lajes (reforço ao corte e à flexão), (ii) à aplicação por encamisamento 

de betão e de armaduras nesses elementos (reforço ao esforço axial, à flexão e ao corte) ou (iii) à 

aplicação de cabos de pré-esforço, exteriormente. Os métodos tradicionais, não obstante a sua maior 

ou menor eficácia no curto prazo, quando expostos às condições ambientais, apresentam problemas 

de durabilidade. O problema mais comum dos elementos de reforço metálicos é a corrosão do próprio 

material, levando a perdas de resistência. 

No caso do reforço de vigas de betão armado à flexão utilizando chapas metálicas, a corrosão leva à 

perda de secção do elemento metálico e à deterioração da ligação ao betão, levando à ineficiência dos 

elementos de reforço. Como alternativa aos métodos tradicionais, em meados da década de 1980, a 

indústria da construção encontrou nos produtos poliméricos reforçados com fibras (FRP’s, Fibre 

Reinforced Polymers) uma possível solução, contribuindo para este facto o aumento dos custos de 

manutenção e reabilitação dos materiais tradicionais. Os materiais FRP, inicialmente fabricados pelas 

indústrias aeroespacial e naval, oferecem variadas vantagens em comparação com os tradicionais 

materiais metálicos, como a elevada resistência à corrosão, o elevado rácio resistência por massa ou 

a facilidade de instalação. As recentes evoluções tecnológicas no fabrico de materiais FRP 

(nomeadamente, a pultrusão) contribuíram para melhorar a qualidade dos produtos e reduzir os custos 

de produção, tornando viável a sua introdução na indústria da construção. Na Engenharia Civil, são 

utilizadas três tipologias de FRP’s, as compostas por fibras de carbono (CFPR), vidro (GFRP) e aramida 

(AFRP) [2]. 

Apesar de serem os mais caros, os CFRP’s (Carbon Fiber Reinforced Polymers) são aqueles que 

apresentam melhores características para serem aplicados no reforço de estruturas, pela sua 

durabilidade, resistência e, sobretudo, pelo seu elevado módulo de elasticidade (implicando 
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deformações reduzidas dos elementos a reforçar para que seja mobilizada a resistência do material de 

reforço). Os códigos estruturais actuais já consideram a utilização de elementos de betão armado 

reforçados com laminados e mantas de CFRP, sendo esta uma técnica de reforço muito generalizada 

e bem estabelecida. No entanto, a utilização desta técnica cinge-se sobretudo a aplicações de 

elementos estruturais exteriores, que não tenham como condicionante primária o comportamento ao 

fogo. De facto, o comportamento ao fogo é uma preocupação para este tipo de reforço, pois quer a 

matriz do compósito de CFRP, quer o material geralmente utilizado como ligante do CFRP ao substrato, 

é constituído por resinas epoxídicas, sendo este material polimérico susceptível a temperatura 

moderadamente elevada. A temperatura tem especial expressão neste material quando é atingida a 

temperatura de transição vítrea (Tg), variando entre 40ºC e 70ºC para o adesivo [3–7], e entre 50ºC e 

120ºC para a matriz do CFRP [7]. Estas temperaturas são facilmente atingidas em condições de serviço 

(e.g., tabuleiros de pontes, coberturas) e acidentais (e.g., fogo). Deste modo, é necessário compreender 

a evolução das propriedades mecânicas – resistência, rigidez e aderência ao substrato – em função da 

temperatura e perceber para que valores de temperatura a redução de desempenho é crítica. 

Os regulamentos actuais têm em conta o efeito da temperatura neste tipo de sistemas de reforço, 

identificando o adesivo como o material mais susceptível; porém, o conhecimento ainda é insuficiente, 

existindo poucos estudos que se centrem nesta temática. Estas limitações de conhecimento referem-

se à técnica de colagem exterior (EBR, ‘Externally Bonded Reinforcement’) e, sobretudo, à técnica de 

inserção em rasgos (NSM, ‘Near Surface Mounted’) sobre a qual a presente dissertação se foca. 

1.1.1 Estudos anteriores na instituição 

A presente dissertação dá seguimento a dois trabalhos de investigação realizados por Firmo [8] e 

Roquette [9]. A tese de doutoramento realizada por Firmo [8] analisou o comportamento da ligação a 

temperaturas elevadas entre laminados de CFRP e betão, através de adesivos epoxídicos; nesse 

trabalho, foram realizados ensaios de aderência com esquemas semelhantes aos utilizados nesta 

dissertação. A comparação dos resultados desta dissertação com os anteriormente referidos enriquece 

a investigação e o contributo do presente trabalho. Por outro lado, a investigação levada a cabo por 

Roquette [9] permitiu a caracterização (através de ensaios de tracção e corte) do adesivo epoxídico 

como material independente; esses resultados serão utilizados como referência na presente 

dissertação. Ambos os trabalhos, bem como a literatura na área, apontam para a necessidade de 

desenvolver adesivos alternativos aos convencionais (de base epoxídica), que apresentem melhor 

desempenho a temperatura elevada. 

1.2 OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

Os objectivos principais desta dissertação de mestrado foram os seguintes: (i) desenvolver uma 

alternativa viável para os adesivos epoxídicos, utilizando um adesivo de base cimentícia ou polimérico 

modificado, com melhor desempenho a temperatura elevada e ao fogo; e (ii) obter um conhecimento 

mais aprofundado sobre o comportamento da aderência da ligação a temperatura elevada com recurso 

à técnica NSM. 

De modo a ser possível alcançar o primeiro objectivo, foi definida a seguinte metodologia: 



3 
 

• Seleccionar e estudar um adesivo com propriedades a temperatura elevada potencialmente 

melhoradas, disponível no mercado, por forma a ser uma alternativa à utilização de adesivos 

epoxídicos; 

• Caracterizar esse adesivo através de ensaios de tracção e corte a temperatura elevada, 

comparando posteriormente os resultados obtidos com os reportados por Roquette [9] para 

adesivos epoxídicos convencionais. Para o efeito, foram realizados ensaios de tracção e corte 

em provetes de adesivo de base metacrilato a temperaturas elevadas pré-estabelecidas (20ºC, 

60ºC e 120ºC). Através destes ensaios, foi possível determinar a degradação da resistência e 

rigidez do adesivo, por comparação com o seu desempenho a temperatura ambiente. Por fim, 

foram comparados os dados recolhidos com os obtidos por Roquette [9]. 

Numa segunda fase, foi seguida a seguinte metodologia: 

• Avaliar a aplicabilidade do adesivo alternativo em sistemas NSM, estudando a aderência FRP-

betão; neste estudo, foi quantificada e comparada a degradação de resistência e rigidez com 

a temperatura do sistema de reforço para os dois adesivos. 

• Para avaliar os parâmetros anteriormente descritos, foram realizados ensaios de corte de junta 

simples a temperatura elevada pré-estabelecida (20ºC, 50ºC, 70ºC, 90ºC, 130ºC, 170ºC, 220ºC 

e 270ºC) até à rotura. 

1.3 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

A presente dissertação está organizada em quatro capítulos, os quais são brevemente apresentados 

nos parágrafos seguintes. 

No primeiro e presente capítulo, refere-se o enquadramento da dissertação no domínio da Engenharia 

Civil e, de forma muito sumária, os trabalhos anteriormente realizados no IST sobre a temática; 

apresentam-se também os objectivos propostos para a dissertação e a organização do documento. 

No segundo capítulo, apresenta-se a revisão da literatura disponível sobre o tema investigado. São 

apresentados, de forma breve, um enquadramento do tema e a evolução tecnológica dos materiais 

poliméricos reforçados com fibras (FRP); segue-se uma descrição destes materiais em termos da sua 

constituição, tipologia e áreas de aplicação, com enfoque particular nos CFRP´s; descrevem-se as 

propriedades físicas e mecânicas dos CFRP´s e dos adesivos epoxídicos; apresentam-se, de forma 

muito sumária, as técnicas de reforço à flexão de vigas em betão armado (EBR e NSM); e indicam-se 

os documentos normativos aplicáveis a estes sistemas. Nas seguintes subsecções, a revisão de 

literatura foca-se essencialmente na evolução das propriedades dos materiais com a temperatura e no 

comportamento do sistema de reforço utilizado em termos de aderência a temperatura ambiente e 

elevada. 

No terceiro capítulo, é apresentado o trabalho experimental realizado nesta dissertação, incluindo a 

caracterização do adesivo alternativo e os ensaios de aderência a temperatura elevada. São 

inicialmente apresentados os objectivos e o propósito da realização da campanha experimental. 

Seguidamente, são descritos os adesivos utilizados nos ensaios de aderência e os ensaios de 
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caracterização dos adesivos (DMA, tracção e corte). A seguir, descreve-se a metodologia e o 

procedimento dos ensaios de aderência a temperatura elevada. 

No quarto capítulo, são apresentados e discutidos os resultados obtidos na campanha experimental, 

quer no que se refere ao comportamento mecânico dos adesivos, quer no que diz respeito à aderência 

CFRP-betão a temperatura elevada. 

No quinto e último capítulo, resumem-se as conclusões obtidas na presente dissertação, incluindo a 

análise dos resultados obtidos na presente campanha experimental e os resultados de investigações 

anteriores realizadas por outros autores. Por outro lado, referem-se propostas de investigação futuras, 

que possam dar continuidade ao trabalho desenvolvido nesta dissertação.  
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 ESTADO DA ARTE 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este capítulo tem como objectivo descrever o estado da arte sobre a influência da temperatura elevada 

na aderência entre o betão e laminados de polímero reforçado com fibras de carbono (CFRP), aplicados 

pela técnica de reforço NSM (near-surface mounted). Na secção 2.2 são introduzidos os compósitos 

de polímero reforçado com fibras (FRP) no reforço de estruturas de betão e os sistemas de aplicação, 

descrevendo-se o seu desenvolvimento ao longo da história, a sua constituição e propriedades, o 

processo de fabrico e as recomendações de dimensionamento até à data, dando-se especial atenção 

aos compósitos de CFRP. As secções 2.3 e 2.4 tratam a influência da temperatura no comportamento 

dos CFRP, em particular o comportamento individual dos materiais (2.3) e o comportamento do sistema 

(2.4), analisando-se o mecanismo de aderência, os modos de rotura e os modelos numéricos de 

previsão. 

2.2 LAMINADOS DE CFRP PARA REFORÇO DE ESTRUTURAS DE BETÃO 

2.2.1 Nota introdutória 

Desde a antiguidade, o homem utilizou diferentes materiais disponíveis no seu ambiente de modo a 

satisfazer as suas necessidades. No entanto, nem todos continham as características desejáveis, 

sendo necessário criar novos materiais, a partir da combinação de diferentes materiais tradicionais, 

com o objectivo de melhorar as suas propriedades. Tal como outros materiais, os materiais compósitos 

resultaram deste mesmo processo evolutivo ao longo dos anos. 

A primeira aplicação destes materiais data dos anos 1930, tendo sido inicialmente aplicados na 

indústria naval. Porém, só nos anos 1940 é que começou o seu grande desenvolvimento, nas indústrias 

naval e aeroespacial, destacando-se a sua elevada resistência, leveza e elevada durabilidade em 

ambientes agressivos. Somente nos anos 1950 é que estes materiais tiveram a primeira aplicação na 

construção, como material não estrutural [1]. Posteriormente, nos finais da década de 1980 e no início 

da década de 1990, estes materiais tiveram uma redução no seu custo devido à evolução tecnológica 

(novos processos de fabrico, como a pultrusão, ref. 2.2.3.1), combinada com a necessidade de 

renovação de infra-estruturas, com maiores exigências de funcionalidade [10]. 

Actualmente, os sistemas de reforço com recurso a materiais compósitos FRP na reabilitação de 

estruturas já constituem uma utilização bem estabelecida, tendo já passado mais de 30 anos desde a 

sua primeira aplicação em estruturas deste tipo. Estes sistemas podem ser aplicados em diversos 

materiais, como betão, metais, alvenaria e madeira, podendo ser utilizados com os seguintes 

objectivos: (i) reforço à flexão de vigas e lajes, (ii) reforço ao corte de vigas e (iii) reforço à flexão e 

esforço axial de colunas [1]. 

Com a evolução dos compósitos no sector da construção ao longo dos anos, foi desenvolvida uma 

vasta gama de produtos, que inclui varões e cabos de pré-esforço para estruturas de betão, laminados 

e mantas para o reforço exterior de estruturas de betão, cabos para pontes suspensas, perfis estruturais 

e painéis de laje pré-fabricados. 
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2.2.2 Materiais constituintes 

Um material compósito é resultado da combinação de um ou mais materiais, que, de forma individual 

(separados), poderão não oferecer propriedades suficientemente interessantes para serem utilizados, 

mas que, quando combinados, podem constituir um novo material com propriedades muito melhores 

do que quando utilizados de forma individual. Os materiais compósitos FRP são constituídos por dois 

materiais maioritários, as fibras e a matriz polimérica, incluindo esta resina e adições (fillers, agentes 

de polimerização e aditivos). Neste momento, os tipos de compósito FRP mais comuns no mercado 

são os constituídos por fibras de carbono (carbon fibre reinforced polymers, CFRP), vidro (glass fibre 

reinforced polymers, GFRP) e aramida (aramid fibre reinforced polymers, AFRP). 

2.2.2.1  Fibras 

As fibras são o componente estrutural dos compósitos FRP, contribuindo maioritariamente para a 

resistência e rigidez do material. Os parâmetros que influenciam o seu comportamento são a forma, a 

orientação, o teor e a sua composição química [2].  

As fibras de carbono destacam-se em termos das suas propriedades mecânicas, pela sua elevada 

resistência à tracção e elevado módulo de elasticidade, associado a um reduzido peso próprio. 

Contudo, a resistência na direcção radial é reduzida, devido ao seu comportamento anisotrópico. Por 

outro lado, as fibras de carbono têm uma excelente resistência a ambientes agressivos, não sendo 

afectadas pela humidade e solventes químicos (ácidos e bases). A sua principal desvantagem é o preço 

de fabrico, envolvendo elevadas quantidades de energia [1].  

Deste modo, pelas propriedades anteriormente referidas, as fibras de carbono são muito utilizadas em 

reforço estrutural, na forma de laminados, mantas/folhas, varões e cabos pré-esforçados. Em termos 

de comportamento mecânico, as fibras de carbono podem ser classificadas nos seguintes tipos: 

resistência elevada (HS - high strength), resistência ultra-elevada (UHS – ultra high strength), rigidez 

elevada (HM – high modulus), rigidez ultra elevada (UHM – ultra high modulus) e rigidez intermédia (IM 

– intermediate modulus). Na tabela 1, são apresentadas as principais características mecânicas, bem 

como os intervalos de variação para todas as fibras existentes. Como referido, estes valores dependem 

da configuração para qual foram fabricadas, existindo sempre variabilidade associada. 

2.2.2.2 Matriz polimérica 

A matriz polimérica é constituída por três constituintes: a resina, que é o constituinte principal, o material 

de enchimento e os aditivos, sendo que os dois últimos são opcionais e utilizados em menor 

quantidade. A matriz polimérica funciona como um agregador das fibras, permitindo (i) a distribuição 

de tensões por todas as estruturas fibrosas, revestindo-as de modo a (ii) protegê-las contra agentes 

ambientais (abrasão mecânica, ataques químicos ou humidade) e funcionando como barreira. Por outro 

lado, (iii) garante a separação de fibras evitando a propagação de fissuras de fibra para fibra, (iv) impede 

descolamentos horizontais e transversais das fibras e (v) oferece resistência à encurvadura das fibras, 

quando estas estão sujeitas à compressão [9].  

Actualmente, o mercado fornece dois tipos de resinas, as termoendurecíveis, que incluem o poliéster, 

o viniléster, a epoxídica e a fenólica, e as termoplásticas, que incluem o polipropileno, a poliamida, o 

polietileno e o polibutileno. As resinas termoendurecíveis têm um maior potencial de utilização estrutural 
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na engenharia civil pela sua organização molecular tridimensional constituída por ligações covalentes, 

ao contrário das termoplásticas que têm uma organização plana constituída por ligações de Van der 

Walls; também por isso, constituem a vasta maioria dos FRP comercialmente disponíveis  [1].  

As resinas termoendurecíveis resultam de reacções químicas de polimerização na presença de calor, 

levando à formação de uma estrutura molecular tridimensional amorfa com ligações covalentes. Devido 

a este processo ser totalmente irreversível, estas resinas não são passíveis de ser recicladas 

nomeadamente após a sua vida útil de projecto. As estruturas moleculares resultantes destas reacções 

são muito resistentes ao calor, porém, quando é atingida a temperatura de transição vítrea (Tg), 

apresentam alterações significativas e irreversíveis na sua estrutura [11]. Na tabela 1 apresentam-se 

as principais propriedades das resinas epoxídicas. 

 

Tabela 1 - Propriedades resinas epóxidas e fibras de carbono (tabela adaptada de [1, 2, 9]). 

Material Densidade 

[g/cm3] 

Módulo de 

elasticidade 

à tração 

[GPa] 

Resistência 

à tração 

[MPa] 

Extensão 

na rotura 

[%] 

Temperatura 

de transição 

vítrea [ºC] 

Coeficiente 

de 

dilatação 

térmica 

[10-6/ºC] 

Fibras de 

carbono 1.7-1.9 200-400 2600-3600 0.6-1.5 - 

Axial: -1.3 a 

-0.1 

Radial: 18 

Resinas 

Epóxidas 
1.2 3.0 90 8.0 100 - 270 40 – 120 

 

O material de enchimento (filler) e os aditivos são os constituintes que são introduzidos em menor 

proporção e que permitem modificar/melhorar/optimizar o processo de fabrico e as propriedades da 

matriz ou, apenas, reduzir o custo. Entre os aditivos destaca-se os agentes de polimerização, que 

aceleram o processo de polimerização [2].  

2.2.3 Processo de fabrico de laminados de CFRP 

Existem dois métodos principais para o fabrico de laminados de CFRP e aplicação de mantas de CFRP: 

a pultrusão, aplicada no fabrico de laminados de CFRP, e a laminação manual (hand layup ou wet 

layup), utilizada principalmente na formação de mantas com a colocação das fibras e matriz polimérica 

in situ. No ponto seguinte será descrito o processo de pultrusão, por ser o relevante para a presente 

dissertação. 

2.2.3.1 Pultrusão 

Ao longo dos anos, o processo de fabrico de compósitos de FRP tem vindo a sofrer uma evolução, em 

grande medida devido ao grande desenvolvimento tecnológico da indústria dos compósitos e, também, 

pelo desenvolvimento da indústria química. A pultrusão é o processo resultante desta evolução. É um 

método altamente automático e económico, que permite transformar a resina e as fibras num produto 
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acabado. Este processo pode ser dividido em duas fases, (i) a impregnação das fibras pela matriz no 

estado líquido, e (ii) a solidificação da matriz dentro de um molde aquecido, adquirindo as dimensões 

e formas conferidas pelo molde. Este processo garante a impregnação de um feixe de fibras contínuas 

alinhadas e esticadas, numa resina termoendurecível, geralmente epoxídica [12]. 

2.2.4 Materiais constituintes no reforço com laminados de CFRP 

Os sistemas de reforço com laminados de CFRP apresentam três componentes: o laminado de CFRP, 

o adesivo e o substrato (para o caso de estudo, o betão). Em relação aos dois primeiros, a síntese que 

se apresenta de seguida resulta quer de trabalhos de investigação académica desenvolvidos 

anteriormente, quer de dados fornecidos pelos principais fabricantes de laminados disponíveis no 

mercado. 

2.2.4.1 Laminados de CFRP 

Os laminados de CFRP como sistema de reforço surgiram no mercado como uma alternativa às 

tradicionais chapas de aço. Tal como referido na secção 2.2.2, a constituição dos CFRP tem muitas 

variáveis e, por isso, na quantificação das suas propriedades, existe uma certa variabilidade. No 

entanto, existem propriedades semelhantes a todos os laminados de CFRP, destacando-se por serem 

sistemas unidireccionais (com rigidez e resistência essencialmente na direcção das fibras) de serem 

produtos pré-fabricados que resultam da pultrusão. A orientação unidireccional das fibras confere o 

comportamento ortotrópico do laminado com a maximização da resistência e rigidez na direcção 

longitudinal [2].  

Tabela 2 - Propriedades físicas e mecânicas à temperatura ambiente de laminados de CFRP fornecidos pelas 
empresas Aslan FRP, BASF, Sika e S&P (valores médios, segundo a direcção das fibras; adaptado de[13–16]) 

1temperatura de transição vítrea determinada pelo método DSC [13]. 

 

Actualmente, a generalidade dos laminados disponíveis são polímeros reforçados com fibras de 

carbono em matriz epoxídica, apresentando uma cor preta. O seu fornecimento é feito a partir de rolos 

com dimensões de 100 – 250 m ou em cortes à medida, de acordo com quantidades encomendadas. 

Os fabricantes recomendam o armazenamento dos laminados em zonas sem exposição directa da luz 

solar e até temperaturas máximas de 50 ºC, para não ocorrer degradação do material. Na Tabela 2, 

apresentam-se as principais características físicas e mecânicas dos laminados de CFRP, obtidas a 

partir de dados fornecidos pelos fabricantes Sika, Aslan FRP, BASF e S&P, de forma a evidenciar uma 

amostra disponível em território nacional e internacional. 

Propriedades Intervalo de valores 

Largura [mm] 10 – 150 

Espessura [mm] 1.2 - 3.0 

Resistência à tracção [kN/mm2] 1.50 – 3.20 

Módulo de elasticidade [kN/mm2] 165 – 300 

Alongamento à rotura mínimo [%] 0.45 – 1.87 

Volume de fibras [%]  68 – 70 

Massa volúmica [kg/m3] 1 600 – 2 338.6 

Temperatura de transição vítrea [ºC] > 1101 
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2.2.4.2 Adesivo 

O adesivo tem a função de ligar o laminado de CFRP à superfície de betão, tendo como objectivo 

garantir uma distribuição de tensões uniforme entre os materiais. A transferência de forças nas 

interfaces betão-adesivo-CFRP envolvem tensões predominantemente de corte, embora também se 

possam desenvolver tensões normais nessa interface [10]. 

O tipo de adesivo utilizado nas técnicas de reforço à flexão influencia o comportamento da ligação e a 

capacidade de carga até à rotura. Deste modo, nos parágrafos seguintes apresenta-se uma síntese 

sobre os tipos de adesivos mais utilizados, bem como as suas características, vantagens e 

inconvenientes. Actualmente, só existem disponíveis adesivos com base epoxídica para aplicação em 

sistemas de CFRP; no entanto, por terem algumas desvantagens, têm vindo a surgir investigações 

sobre adesivos com base cimentícia ou epoxídicos com propriedades reforçadas ao fogo. 

Adesivos epoxídicos 

Os adesivos epoxídicos destacam-se dos restantes pela sua elevada capacidade de ligação, 

fundamental no reforço estrutural, sendo, por isso, os mais utilizados. Porém, por terem na sua 

constituição cadeias poliméricas termoendurecíveis, apresentam degradação das suas propriedades 

mecânicas e, eventualmente, libertação de fumo quando sujeitas a temperaturas elevadas [17]. Por 

outro lado, são susceptíveis à radiação ultravioleta e libertam fumos tóxicos [18]. 

Os adesivos com estas características destacam-se pela utilização de dois componentes: (i) a resina–

base, epoxídica, com material de enchimento do tipo mineral; e (ii) o endurecedor, que desencadeia as 

reacções de polimerização. Após a mistura, nas proporções recomendadas pelos fabricantes, são 

desencadeados os processos de cura e endurecimento do adesivo, que são muito dependentes das 

condições em que se realizam (tempo, temperatura e humidade) [8].  

Na tabela 3 apresentam-se as propriedades físicas e mecânicas dos adesivos epoxídicos, 

comercializados pelos fabricantes BASF, Sika, Roberlo e S&P; é de referir que não é possível identificar 

todos os constituintes adicionados às misturas e a sua influência nos resultados. Por outro lado, as 

fichas técnicas nem sempre fornecem os dados de todas as propriedades mecânicas e os métodos de 

ensaio utilizados na avaliação de certos parâmetros. 

Adesivos de base cimentícia 

Os adesivos cimentícios são muito atractivos, na medida em que permitem melhorar o comportamento 

a temperaturas elevadas, quando comparados com os adesivos epoxídicos. Por outro lado, têm 

resistências de ligação satisfatórias, embora menores do que as dos adesivos epoxídicos [17]. Do ponto 

de vista económico e ambiental, pode-se destacar a redução de custos de produção e a minimização 

das emissões na cura do adesivo. Segundo Al-Abdwais e Al-Mahaidi [18], para a aplicação de um 

adesivo cimentício pelo sistema NSM (descrito adiante, secção 2.2.5.2) é desejável que este apresente 

as seguintes características: (i) elevada viscosidade, para promover uma estabilidade da pasta de 

cimento sem pingar ou escorrer; (ii) escorregamento, para facilitar a penetração da superfície do 

laminado no adesivo colocado no rasgo; (iii) tempo aberto adequado para a aplicação do produto; e (iv) 

boas propriedades adesivas para garantir o aumento da capacidade de carga dos sistema de reforço. 
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Os adesivos cimentícios têm uma grande variabilidade de formulações, sendo difícil estabelecer 

constituintes fixos e dosagens específicas de cada material. Deste modo, na tabela 4 apresentam-se 

os dados referentes às características mecânicas dos adesivos cimentícios desenvolvidos nos 

projectos de investigação de Soliman et al. [19], Sharaky et al. [20], Erdem et al. [21], Al-Abdwais e Al-

Mahaidi [18] e Mohammed et al. [22]. Deve-se destacar que em todos estes trabalhos de investigação, 

os adesivos utlizados não eram totalmente cimentícios; muitos adesivos eram híbridos, resultantes da 

mistura entre compostos orgânicos e cimentícios. 

 

Tabela 3 - Propriedades físicas e mecânicas à temperatura ambiente de adesivos de colagem com base epóxida 
fornecidos pelas empresas BASF, Sika, ROBERLO e S&P (valores médios, depois de 7 dias de cura; adaptado 

de [3–6]). 

 

 

Tabela 4 - Propriedades físicas e mecânicas à temperatura ambiente de adesivos de colagem de base cimentícia 
indicados em trabalhos de investigação (valores médios, depois de 28 dias de cura; adaptado de [18–22]). 

Propriedades Soliman 

et al. 

[19] 

Sharaky et 

al. [20] 

Erdem et 

al. [21] 

Al-Abdwais e 

Al-Mahaidi 

[18] 

Mohammed 

et al. [22] 

Resistência à tracção 

[N/mm2] 
15.9 22.34 – 21.00 5.1 6.2 – 5.2 14.3 

Resistência à 

compressão [N/mm2] 
71.8 84.8 - 95.5 63.9 – 67.2 86 – 68.5 113 

Módulo de elasticidade 

[N/mm2] 
7032 6900 – 8000 - 25000 - 24000 - 

Coeficiente de dilatação 

térmica [ºC-1] x 106 
29.5 - - - - 

 

2.2.5 Técnicas de reforço com laminados de CFRP 

No reforço de elementos de betão com laminados de CFRP existem duas técnicas principais: a colagem 

exterior (externally bonded reinforcement, EBR) e a inserção em rasgos (near surface mounted, NSM). 

Propriedades Intervalo de valores 

Resistência à tracção [N/mm2] 22 – 27 

Resistência à compressão [N/mm2] 50 – 80 

Resistência ao corte [N/mm2] 12 – 26 

Módulo de elasticidade [kN/mm2] 2.0 - 11.2  

Tensão de aderência ao betão [N/mm2] 2.5 – 4.0 

Retracção [%] 0.04 – 0.1 

Coeficiente de dilatação térmica [10-5/ºC] 2.5 – 10 

Massa volúmica (23ºC) [kg/dm3] 1.65 – 1.80 

Temperatura de transição vítrea [ºC] 40 - 62  
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Seguidamente, menciona-se, para cada uma, as suas características e metodologia de colocação nos 

elementos de betão estrutural. 

2.2.5.1 EBR – Externally Bonded Reinforcement 

O sistema EBR consiste na ligação de uma chapa, laminado, etc., através de colagem, pelo exterior de 

uma peça de um determinado material (madeira, alvenaria e betão). 

Na aplicação de laminados de CFRP pelo sistema EBR é necessária uma preparação prévia da 

superfície antes da colagem dos laminados, de modo a serem verificadas boas condições de aderência. 

Seguidamente, recorre-se à seguinte metodologia: (i) cortar e limpar os laminados de CFRP; (ii) 

misturar e aplicar o adesivo na superfície do laminado e no substrato de betão; (iii) aplicar manualmente 

e ajustar o laminado ao substrato; (iv) aplicar pressão com um rolo de borracha (espessuras entre 1 e 

3 mm) e remover o adesivo em excesso com uma espátula [1]. 

2.2.5.2 NSM – Near Surface Mounted 

O sistema NSM foi uma técnica que surgiu a partir da necessidade de melhorar o aproveitamento das 

características mecânicas dos compósitos CFRP e para retardar uma eventual degradação do reforço 

por estar directamente exposto ao ambiente exterior (impactos e acção ambiente).  

O sistema NSM consiste na seguinte metodologia: (i) executar rasgos no betão com uma serra circular 

(13 a 25 mm [2]); (ii) limpar os rasgos com ar comprimido; (iii) cortar e limpar o elemento de CFRP; (iv) 

misturar o adesivo e preencher os rasgos com o adesivo; (v) aplicar o adesivo nos laminados de CFRP; 

(vi) introduzir o laminado dentro do rasgo e remover o adesivo em excesso [1]. 

Esta técnica apresenta um potencial superior à primeira, pois a colocação do laminado de CFRP dentro 

da estrutura de betão aumenta a área superficial de contacto, (i) aumentando consequentemente a 

resistência ao descolamento e arrancamento pela maior área em contacto com o adesivo, (ii) 

diminuindo a quantidade de CFRP necessária para obter a mesma resistência com a técnica EBR, (iii) 

aumentando a resistência ao fogo, pelo efeito isolante do betão, (iv) aumentando a protecção a actos 

de vandalismo e (v) diminuindo a superfície de betão para tratar. 

Porém, esta técnica também apresenta algumas desvantagens, principalmente no que se refere ao 

rendimento e execução de todo o processo. Pode-se assim destacar o facto de ser (i) um processo 

mais moroso e complexo, (ii) difícil de aplicar em estruturas com recobrimentos reduzidos e (iii) com 

risco de corte das armaduras na execução dos rasgos [9]. 

No que se refere ao comportamento a temperatura elevada e ao fogo, existe pouca informação. Porém, 

dos estudos já desenvolvidos (ref. 2.4), é permitido destacar duas conclusões: (i) o sistema NSM 

garante um melhor comportamento da ligação CFRP-betão a temperatura elevada, por comparação 

com o sistema EBR e (ii) maior eficácia estrutural no reforço de vigas de betão armado dos sistemas 

NSM com laminados CFRP por comparação com sistemas EBR [7]. 

2.2.6 Dimensionamento de laminados de CFRP utilizando NSM 

O dimensionamento de laminados de CFRP apresenta diferenças face ao dimensionamento de 

armaduras interiores ou chapas metálicas exteriores, devido às diferenças de comportamento do 

material CFRP. Deste modo, deve-se ter em conta os seguintes aspectos: (i) o comportamento elástico-



12 
 

linear até à rotura do CFRP, (ii) a exploração limitada das propriedades do material, devido a problemas 

de aderência com o substrato, e (iii) a grande redução da resistência, rigidez e propriedades adesivas 

para temperaturas moderadamente elevadas. Assim, é recomendado um aumento de resistência 

limitado, entre 40% a 60%, de modo a garantir a segurança em caso de acidente. Por outro lado, a 

extensão máxima é limitada a valores inferiores à extensão última, para ter em conta a rotura prematura 

por problemas de aderência [1]. 

Ao longo dos anos, com o aumento dos trabalhos de investigação sobre a utilização da técnica NSM, 

têm-se vindo a desenvolver documentos de apoio ao dimensionamento, destacando-se os seguintes 

documentos [23]: (i) CAN/CSA S6–06, Canadian Standards Association [24], (ii) ACI 440.2R-08 (2008) 

– Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete 

Structures, American Concrete Institute [25], (iii) HB 305-2008, Standards Australia [26] e (iv) versão 

em desenvolvimento da EN 1992-1-1 (Eurocode 2: Part 1-1) pelo TC250-SC2-WG1-TG1-N17 do 

European Committee of Standardisation (CEN) [27]. Por outro lado, também se deve destacar os 

seguintes documentos: (i) Fib Bulletin 14 (2001) – Externally Bonded FRP Reinforcement for RC 

Structures, International Federation for Structural Concrete [28]; e (ii) CNR-DT 200 R1 (2013) – Guide 

for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Existing 

Structures, Italian Advisory Committee on Technical Recommendations for Construction [29]. 

2.3 EFEITO DA TEMPERATURA NAS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 

O comportamento ao fogo é um assunto muito condicionante para materiais compósitos, pois estes são 

compostos orgânicos que apresentam condicionantes devido à sua estrutura molecular. Desta forma, 

a avaliação das suas propriedades com o aumento da temperatura é essencial para se poder aplicar 

este tipo de materiais em estruturas com segurança. 

No âmbito desta dissertação de mestrado, o estudo do efeito da temperatura nos diferentes materiais 

do sistema de reforço em isolado é uma temática de elevada relevância, pretendendo-se correlacionar 

o efeito da temperatura em cada componente individual com o comportamento do sistema de reforço 

por NSM. 

Deste modo, um elemento de betão reforçado com laminados de CFRP com recurso à técnica NSM 

deve ter em conta o comportamento dos seguintes três materiais: (i) betão, (ii) laminado de CFRP e (iii) 

adesivo. O foco desta secção é sintetizar a evolução das diferentes propriedades mecânicas para cada 

material, em especial as propriedades relevantes para o dimensionamento (módulo de elasticidade, 

resistência à tracção e ao corte). 

2.3.1 Betão 

O betão é um material que tem sido alvo de inúmeros estudos científicos, existindo, por isso, uma série 

de documentos que compilam os resultados desta investigação, como o Eurocódigo 2 parte 1 -2 [30]. 

Segundo Bazant e Kaplan [31], o efeito da temperatura no betão prende-se essencialmente com a 

evaporação de água de constituição e com mudanças na composição física e química, ocorrendo mais 

significativamente na pasta de cimento. Por outro lado, existe uma alteração da estrutura dos poros, 

causada pela pressão do vapor de água [7]. Todos estes processos têm repercussões na resistência à 
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tracção e à compressão e no módulo de elasticidade do betão. Apresenta-se na Figura 1 a variação 

das propriedades anteriormente referidas com a temperatura, segundo o Eurocódigo 2 Parte 1-2 [30]. 

  

Figura 1 - Propriedades mecânicas do betão (resistência à compressão, fc, resistência à tracção, fct, e módulo de 
elasticidade, Ec) em função da temperatura, segundo o Eurocódigo 2 Parte 1-2 [30]. 

2.3.2 Compósitos de CFRP 

Os compósitos de CFRP, sendo compostos por dois tipos de materiais, sofrem dois tipos de 

degradação quando expostos a temperatura elevada: (i) a resultante da degradação da matriz 

polimérica e (ii) a resultante da decomposição das fibras de carbono. Estas degradações ocorrem para 

gamas de temperatura diferentes. 

Como referido, no sistema “matriz + fibras”, a matriz é essencial para que o material compósito funcione 

como um todo. Deste modo, o comportamento do sistema vai ser condicionado pela matriz polimérica, 

cuja degradação ocorre para temperaturas muito menores do que para as fibras. 

O processo de degradação da matriz polimérica faz com que a matriz deixe de cumprir a sua função 

“agregadora” das fibras. A sua degradação começa para temperaturas não muito elevadas, sendo 

necessário destacar a temperatura para qual é atingida a transição vítrea, Tg (entre 50-120 ºC [7]). A 

Tg pode ser obtida por duas metodologias experimentais, DMA – dynamic mechanical analyses e DSC 

– differential scanning calorimetry [7]. Após atingir esta temperatura, a matriz, que apresenta um 

comportamento rígido e frágil a temperatura ambiente, começa a apresentar um comportamento 

viscoso, que afecta não só as propriedades mecânicas, mas também as propriedades termofísicas e 

de capacidade de ligação do compósito. No entanto, mesmo abaixo da temperatura de transição vítrea, 

já é possível observar alguma degradação das propriedades mecânicas do material, tal como é referido 

em Correia [32]; este facto decorre de o processo de transição vítrea ser um processo gradual, não se 

fixando numa só temperatura, mas sim num intervalo. Posteriormente, acima de 300-400 ºC ocorre 

outro processo de degradação da matriz, que corresponde à decomposição da sua matéria orgânica 

[33]. 

Para temperaturas acima de 600-800 ºC (podendo começar mesmo aos 500 º C), as fibras de carbono 

começam a oxidar, mantendo uma parte significativa das suas propriedades mecânicas até essa gama 
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de temperaturas. Quando aquelas temperaturas são atingidas, as propriedades mecânicas das fibras 

decrescem muito rapidamente. 

Bisby et al. [34] apresentaram um sumário dos trabalhos referentes à influência da temperatura nas 

propriedades mecânicas de uma vasta gama de FRPs. Concretamente para os CFRPs, os autores 

referem que a resistência das fibras de carbono com a temperatura é quase inalterada para 

temperaturas até cerca de 900ºC. Com o aumento da temperatura, existe um decréscimo da resistência 

e rigidez para todos os tipos de FRPs, sendo que a variabilidade de resultados observada se deve ao 

tipo de matriz, orientação das fibras e volume de fibras em cada ensaio. 

Firmo [7] realizou uma análise de diversas campanhas experimentais disponíveis na literatura (Cao et 

al. [35], Wang et al. [36], Chowghury et al. [37] e Yu e Kodur [38]), em que foram utilizados dois tipos 

de procedimentos: provetes aquecidos até uma temperatura pré-definida e carregados até à rotura 

(regime estacionário); ou provetes carregados até uma fracção da sua resistência a temperatura 

ambiente e depois aquecidos até à rotura (regime transiente). Deste modo, foi possível retirar as 

seguintes conclusões a partir dos resultados experimentais analisados: (i) a resistência à tracção e o 

módulo de elasticidade são bastante afectados com a temperatura, ocorrendo uma 1ª redução para a 

temperatura de transição vítrea, uma 2ª redução para a degradação/decomposição da matriz e uma 3ª 

redução para a oxidação das fibras (começando a 500 ºC); (ii) mesmo após a transição vítrea e a 

decomposição da matriz, as fibras conseguem reter uma fracção considerável das suas propriedades; 

e (iii) os dois procedimentos de ensaio (regime permanente ou transiente) fornecem resultados 

semelhantes. 

2.3.3 Adesivo 

No sistema de reforço, o adesivo é considerado o elemento condicionante, pois é o mais susceptível à 

degradação por aumento da temperatura e, sem este elemento, não é possível a transmissão de 

tensões do elemento de betão para o CFRP. No entanto, é difícil generalizar a influência da temperatura 

para estes materiais, visto que existe uma variedade elevada de tipos de adesivos, com características 

muito diferentes. Por outro lado, a maioria dos trabalhos de investigação anteriores, focaram-se no 

comportamento geral do sistema de reforço e não no adesivo. 

Uma vez que os adesivos comercialmente disponíveis para a aplicação de laminados pré-fabricados 

têm geralmente na sua base uma resina epoxídica, apresenta-se de seguida uma análise genérica da 

evolução das suas propriedades mecânicas com a temperatura. Tal como a matriz epoxídica presente 

nos compósitos FRP, o adesivo de colagem apresenta um comportamento semelhante, comportando-

se de forma diferente com o aumento da temperatura; destacando-se (i) fase vítrea, com um 

comportamento rígido; (ii) transição vítrea, com alteração para um comportamento viscoelástico e (iii) 

decomposição da resina. 

A mudança de comportamento sólido para viscoelástico para temperaturas superiores a Tg deve-se à 

quebra de ligações secundárias no material (cross-linked). No entanto, este processo é reversível (com 

aquecimento-arrefecimento), podendo inclusivamente levar à melhoria de propriedades mecânicas do 

adesivo através de um efeito de pós-cura térmica [39]. Leone et al. [40] verificou este mesmo facto, 
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tendo observado que a temperatura de transição vítrea do ensaiado adesivo aumentou de 62 ºC para 

82 ºC, depois de um ciclo de aquecimento-arrefecimento de -50 ºC a 200 ºC.  

No entanto, em aplicações reais, este processo não é normalmente aplicado em adesivos, por ser 

dispendioso, envolver mão-de-obra e equipamento especializados. Por outro lado, este processo é a 

razão pela qual as resinas epoxídicas das matrizes dos laminados pré-fabricados apresentarem uma 

Tg bastante superior às dos adesivos, já que as primeiras sofrem efeito de pós-cura no seu fabrico 

(efectuado a temperatura elevada [9]), enquanto as segundas são curadas a temperatura ambiente. 

Michels et al. [41] avaliaram a Tg de três adesivos epoxídicos comercialmente disponíveis (S&P Resin 

220, Sikadur30 e Sikadur 30 LP), variando as condições de cura do adesivo (ciclo de cura acelerada, 

25 min a 90 ºC) e idades de cura (3 e 28 dias) através de ensaios de DMA. Sem recurso a cura 

acelerada, os valores de Tg apresentados variam entre 40 ºC e 50 ºC, enquanto que para com cura 

acelerada os autores verificaram um aumento de 20 %, resultado do reforço das ligações moleculares. 

Por outro lado, o aumento do tempo de cura também beneficiou a temperatura de transição vítrea. 

Benedetti et al. [42] procuraram estudar a influência da temperatura no processo de cura de um adesivo, 

tendo como variáveis o tempo e temperatura (20 ºC, 30 ºC e 40 ºC). Deste estudo, verificaram que a 

temperatura de cura do adesivo é um factor essencial no seu processo de endurecimento. Para a maior 

temperatura de cura obteve-se também o maior módulo de elasticidade (8.9 GPa, 9.3 GPa e 9.5 GPa 

para 20 º C, 30 ºC e 40 ºC respectivamente). 

Um dos primeiros trabalhos sobre o comportamento de adesivos epoxídicos a temperatura elevada foi 

realizado por Bascom e Cottington [43], que estudaram o comportamento de um adesivo epoxídico 

(Tg = 68 ºC) até uma temperatura de 50 ºC. Neste estudo experimental, verificou-se um decréscimo de 

35 % da resistência à tracção à temperatura máxima ensaiada. 

Klamer [44] realizou ensaios à flexão e à compressão (em que nestes também se avaliou os efeitos de 

pós-cura térmica) num adesivo epoxídico (SikaDur-30, Tg = 62 ºC) a temperaturas compreendidas 

entre -20ºC e 80ºC, em que pretendeu avaliar a evolução da resistência à tracção e do módulo de 

elasticidade, respectivamente. Ao analisar os dados, observou uma redução de 80% da resistência 

para 80 ºC e uma redução drástica do módulo de elasticidade com a temperatura. Porém, nos provetes 

que sofreram pós-cura térmica, esse decréscimo ocorreu a temperaturas superiores. 

Posteriormente, Moussa et al. [39]  verificaram que para uma temperatura de 60 ºC, a resistência de 

um adesivo epoxídico (Tg = 46ºC, determinado pelo ensaio DSC) apresentou uma redução de 20%, 

comparativamente com o seu comportamento a temperatura ambiente. Estes ensaios foram realizados 

com ciclos de aquecimento-arrefecimento a temperaturas superiores à Tg. Os modelos propostos por 

Gibson [45] e Mahieux [46] (ref. 3.4.3) apresentaram um bom ajuste aos resultados experimentais. 

Roquette [9] focou-se na análise da evolução das propriedades mecânicas (resistência e rigidez) de 

um adesivo de colagem epoxídico com o aumento da temperatura, tendo realizado ensaios de corte e 

tracção. A autora observou uma redução considerável das suas propriedades, especialmente nos 

intervalos que incluem a Tg (para o adesivo utilizado, 47 ºC, estimada pelo ensaio de DMA). Também 

verificou uma evolução do comportamento do adesivo de uma resposta linear à temperatura ambiente 

para uma resposta não-linear para temperaturas mais elevadas (especialmente entre 50 ºC e 70 ºC). 

A capacidade de deformação última apresentou uma variação não monotónica com a temperatura. A 
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evolução da resistência e da rigidez apresentou um decréscimo constante, acompanhada de uma 

estabilização para valores reduzidos, após a temperatura de transição vítrea; no entanto, a rigidez 

apresentou uma degradação mais acentuada, sendo desprezável a sua contribuição a partir de 50 ºC. 

O modelo de Gibson [45] (ref. 3.4.3) forneceu um ajuste adequado aos resultados experimentais. 

As Figuras 2 e 3 reúnem os resultados anteriormente referidos para laminados de CFRP e adesivos 

epoxídicos, observando-se um decréscimo das propriedades com o aumento da temperatura. A Figura 

2 refere-se à resistência à tracção normalizada e a Figura 3 ao módulo de elasticidade com o aumento 

da temperatura. 

  

Figura 2 - Resistência à tracção normalizada em função da temperatura de laminados de CFRP e adesivos 
epoxídicos, E – regime estacinário e T – regime transiente (adaptado de [7]). 

  

Figura 3 – Módulo de elasticidade normalizado em função da temperatura de laminados de CFRP e adesivos 
epoxídicos, E – regime estacinário e T – regime transiente (adaptado de [7]). 

Como referido, o desenvolvimento de adesivos cimentícios tem sido uma das hipóteses seguidas por 

forma a garantir a minimizar o efeito da degradação das propriedades mecânicas dos adesivos com a 

sua exposição a temperaturas elevadas. No entanto, a investigação nesta área ainda se encontra numa 

fase inicial. Na revisão da literatura efectuada, não foram encontrados estudos que tenham abordado 

este tipo de adesivos em exclusivo, tendo os trabalhos focado o comportamento do sistema como um 

todo (secção 2.4.2) [18, 22]. Isto é, nesses trabalhos não foram avaliadas as propriedades dos adesivos 

cimentícios a temperatura elevada. 
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2.3.4 Modelos de degradação 

Paralelamente aos testes experimentais, foram propostos vários modelos analíticos por forma a prever 

o comportamento do material CFRP com a temperatura, sendo na maioria modelos semi-empíricos. 

Gibson et al. [45] propuseram um modelo geral, 

 𝑃(𝑇) = 𝑃𝑈 −  
𝑃𝑈 − 𝑃𝑅

2
 tanh{𝑘𝑚  (𝑇 − 𝑇𝑔,𝑚𝑒𝑐ℎ)} (1) 

em que P(T) é a propriedade mecânica à temperatura T, PU é a propriedade mecânica não-relaxada 

(antes de Tg), PR é a propriedade relaxada (depois de Tg, mas antes da decomposição da matriz), km e 

Tg,mech são parâmetros estimados a partir dos dados experimentais. 

Posteriormente, foram propostas outras equações por Wang et al. [36] (eq. 2), Yu e Kodur [38] e 

Mahieux et al. [46] (eq. 3); qualquer um dos modelos foi capaz de reproduzir as tendências observadas 

nos resultados experimentais. 

A expressão de Wang et al. [36] resultou de uma modelação inicial do comportamento de elementos 

metálicos, porém os autores referem ser adequado para simular o comportamento em tracção de 

laminados de CFRP, 

 𝑃(𝑇) = 𝑃𝑈 × [𝐴 −
(𝑇 − 𝐵)𝑛

𝐶
] (2) 

onde os coeficientes A, B, C e n resultam de ajustamento a partir de dados experimentais. 

De acordo com Mahieux et al. [46], as propriedades de resistência podem ser descritas na seguinte 

expressão: 

 𝑃(𝑇) = 𝑃𝑅 − (𝑃𝑈 − 𝑃𝑅 ) × 𝑒𝑥𝑝[(𝑇/𝑇0)𝑚] (3) 

Na qual T0 representa a temperatura de relaxação e m o expoente de Weilbull, ambos os parâmetros 

são ajustados aos dados experimentais. 

Por outro lado, Bisby [47] propôs o seguinte modelo de modo a prever o decréscimo das propriedades 

dos materiais FRP com a temperatura, 

 
𝑃(𝑇)

𝑃𝑈

= (
1 − 𝑎′

2
) tanh[−𝑏′(𝑇 − 𝑐′)] + (

1 + 𝑎′

2
) (4) 

 

em que a’ é o valor residual das propriedades mecânicas consideradas, b’ e c’ são parâmetros 

estimados a partir de dados experimentais.  

2.4 EFEITO DA TEMPERATURA NA ADERÊNCIA BETÃO-CFPR NO REFORÇO UTILIZANDO 

NSM 

O desempenho estrutural ao fogo é baseado no cumprimento de três critérios: (i) resistência – 

capacidade de manter as propriedades estruturais; (ii) estanquidade – capacidade de manter 

integridade, evitar emissão ou passagem de fumo, chamas ou gases combustíveis; e (iii) isolamento – 

capacidade de manter a superfície fria a temperaturas suficientemente reduzidas. O tempo de 

resistência ao fogo vai depender do cumprimento destes três critérios, devendo ser respeitados 

simultaneamente para um dado período de exposição (que depende do tipo de elemento e do tipo de 
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edifício/utilização) [8]. Como referido, o adesivo é um componente essencial na transmissão de tensões 

num sistema de reforço CFRP e, por isso, é necessário compreender a sua interacção com as 

interfaces dos restantes materiais com o aumento da temperatura. 

Deste modo, esta secção foca-se na análise do sistema de reforço a temperatura elevada, analisando-

se as características mecânicas do sistema e dando-se especial atenção à evolução da aderência nas 

interfaces do sistema. Em relação aos ensaios abordados, dá-se especial atenção aos ensaios de corte 

(junta simples e dupla) e referem-se alguns ensaios de vigas relevantes (ref. 2.4.3) para o estudo da 

aderência, sendo o foco na análise dos modos de rotura prematuros (ref. 2.4.1.). 

2.4.1 Modos de roturas 

A identificação dos modos de rotura é essencial no dimensionamento de sistemas de reforço à flexão 

com laminados de CFRP, para posterior definição da capacidade de carga. Segundo Juvandes [48], os 

modos de rotura podem ser divididos em; (i) esmagamento do betão (Fig. 4 a)); (ii) cedência da 

armadura (Fig. 4 b)); (iii) rotura por corte no betão (Fig. 4 c)); e (iv) rotura por tracção do laminado de 

CFRP, Fig. 4 d)) - e modos de rotura prematuros - “peeling off” (Fig. 4 e) a h)). Os modos de rotura 

prematuros são aqueles que levantam uma análise mais cuidada, pois implicam que a capacidade 

resistente do laminado não seja totalmente explorada. 

 

Figura 4 – Modos de rotura de vigas reforçadas à flexão - a) esmagamento do betão; b) rotura da armadura 
ordinária; c) rotura por corte; d) rotura do CFRP; e) destacamento do CFRP na zona de ancoragem; f) 

destacamento do CFRP na zona de flexão e corte; g) destacamento do CFRP na zona de flexão máxima; h) 
destacamento do CFRP por delaminação do betão (adaptado de [10]). 

Como discutido na secção anterior, o adesivo é o grande condicionante do sistema de reforço quando 

exposto a temperaturas elevadas; nestas circunstâncias, é expectável que os modos de rotura sejam 

essencialmente devidos a este material (modos de rotura prematuros). Deste modo, Juvandes [48] 

destacou dois tipos de esforços que solicitam o adesivo: (i) esforços de corte, devido à variação do 

momento flector ao longo da secção; e (ii) esforços de tracção de destacamento do reforço (peeling-

off). Experimentalmente os esforços de corte podem ser avaliados através de ensaios de flexão a vigas 

e corte, enquanto os esforços de tracção através de ensaios pull-off.  

Na maioria da literatura analisada, quando são utilizados adesivos orgânicos, os modos de rotura a 

temperaturas elevadas ocorrem normalmente na interface adesivo-CFRP, no entanto existem algumas 

excepções associadas à utilização de outros tipos de adesivos.  
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2.4.2 Mecanismo de aderência 

2.4.2.1 Mecanismo de aderência a temperatura ambiente - ensaios de corte 

A técnica NSM para reforço à flexão foi desenvolvida de forma a explorar melhor as características do 

CFRP, melhorando o comportamento a um possível descolamento prematuro da ligação. Desta forma, 

em comparação com a técnica EBR, a técnica NSM permite uma maior superfície de aderência entre 

ambas as interfaces (betão-adesivo e adesivo-CFRP), estando o compósito totalmente envolvido pelo 

adesivo. Desde o seu desenvolvimento e implementação, têm sido realizados vários estudos, para 

avaliar o comportamento da ligação betão-CFRP, através da variação de parâmetros pré-estabelecidos 

(condições de ensaio e parâmetros avaliados presentes na Tabela 5). Esta avaliação tem sido 

efectuada de duas formas distintas: (i) através de ensaios de corte (cf. Figura 5) e (ii) ensaios de flexão 

em vigas de betão armado [23].  

Seracino et al. [49] realizaram ensaios de junta simples em provetes – prismas de 180 x 300 x 350 mm3 

- reforçados com laminados de CFRP e laminados metálicos colados com um adesivo epoxídico, tendo 

como variáveis a secção do laminado, a resistência do betão e o comprimento da ligação. Concluíram 

que a força máxima não aumenta significativamente após ser atingido o comprimento de ligação 

efectivo, a força máxima aumenta com a resistência do betão à compressão e a área superficial do 

laminado influencia positivamente a força máxima. As duas tipologias de laminados permitiram verificar 

que, para secções semelhantes, os laminados de CFRP atingiram tensões de rotura superiores, porém 

os laminados metálicos apresentaram um comportamento de ligação significativamente mais dúctil.  

Lee et al. [50] realizaram ensaios de junta simples com um comprimento de ligação de 230 mm de 

modo a caracterizar a ligação através da técnica NSM. Variaram o tipo, geometria (laminados e varões 

- circulares e rectangulares), secção (diâmetro e espessura) e o acabamento superfície (lisa, rugosa, 

areada e nervurada) do FRP, as dimensões do rasgo e o tipo de adesivo (adesivo de base acrílica e 

seis variedades de adesivos epoxídicos). Concluíram que (i) a rugosidade na superfície do FRP 

Figura 5 - Tipologias de ensaios de corte, sendo a) e b) ensaios de junta simples, e c) e d) ensaios de junta 
dupla; para cada tipologia são representadas duas formas de apoio, transmitindo tensões de compressão ou 

tracção (adaptado de Coelho [27]). 
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melhora as condições de ligação (“interlocking” mecânico e força friccional), (ii) a secção em laminado 

maximiza a resistência do FRP, (iii) aumentar a dimensão dos rasgos mostrou ser eficiente na maioria 

dos casos, não tendo influencia no modo de rotura, e (iv) adesivos com melhores propriedades de 

ligação forneceram maior resistência. 

Sharaky et al. [20] realizaram ensaios de junta simples utilizando provetes em forma de “U”, variando o 

diâmetro (d = 8 mm e d = 9 mm) e a superfície (lisa e rugosa) dos varões de CFRP, o adesivo (adesivos 

epoxídicos, fornecidos por BASF e Roberlo), a tipologia e dimensão do rasgo (16 x 12 mm2 e 16 x 16 

mm2, para rectangulares, e 16 x 12-20 mm2, para trapezoidais) e o comprimento colado (192 mm e 240 

mm). A utilização de uma geometria trapezoidal nos rasgos mostrou-se ineficiente, na medida em que 

apresentou cargas últimas menores que as rectangulares (36,38 kN e 39,97 kN, respectivamente), 

apresentando um deslocamento de pico menor. Os autores verificaram que o aumento do diâmetro do 

varão, em 13.1 %, e da largura do rasgo, em 33.3 %, levaram a aumentos das cargas últimas (22.0 % 

e 8.9 %, respectivamente) e que varões com superfície lisa determinaram que o modo de rotura fosse 

sempre na interface adesivo-varão. Por outro lado, o aumento do comprimento da ligação, em 25 %, 

levou a um aumento de 17.2 % da carga de rotura. Por fim, as propriedades do adesivo influenciaram 

significativamente na resposta da ligação em termos de carga de rotura (aumento de 23.0 % com o 

adesivo da Roberlo) e ductilidade. 

Khshain et al. [51] realizaram ensaios de junta simples com comprimentos de ligação de 180 mm 

(adesivo epoxídico), tendo analisado as seguintes variáveis: (i) a secção do laminado de CFRP; (ii) 

diferentes superfícies do laminado (rugosa e lisa). Por um lado, observaram que para laminados com 

a mesma dimensão, a superfície rugosa apresenta maior resistência de ligação e maior força de corte, 

devido ao aumento da força friccional e “interlocking” mecânico na interface laminado-adesivo. Por 

outro lado, verificaram que, para a mesma superfície, o laminado de maior dimensão apresenta maior 

resistência de ligação e força de corte, devido ao aumento do efeito de confinamento no betão. 

Peng et al. [52] efectuaram ensaios de junta simples com um adesivo epoxídico (Sikadur-30) variando 

os seguintes parâmetros: (i) secção do laminado (16 x 2 mm2 e 16 x 4.5 mm2); (ii) resistência à 

compressão do betão (15 MPa, 40 MPa e 60 MPa); (iii) comprimento colado (80 mm, 120 mm, 160 mm, 

200 mm, 250 mm, 320 mm, 400 mm e 450 mm); (iv) aplicação de excentricidade nos ensaios de corte. 

A partir dos resultados verificaram que a resistência da ligação aumenta significativamente com o 

aumento da secção do laminado e resistência à compressão do betão. A variação da resistência do 

betão de 15 MPa para 60 MPa demonstra um aumento de 29.4 % da capacidade da ligação, 

acompanhado da mudança da rotura para o laminado de CFRP (secções de 20mm de espessura). O 

aumento do comprimento colado verificou aumentos da resistência da ligação até ser atingida a 

resistência máxima do laminado, comprimento efectivo da ligação. Por outro lado, verificaram que a 

capacidade da ligação diminui com a aproximação do rasgo da extremidade do provete. 

Mais recentemente, Cruz et al. [53] realizaram ensaios de junta simples para diferentes adesivos de 

várias rigidez (adesivos epoxídicos com modulo de elasticidade de 11.67 GPa, 7.57 GPa e 0.012 GPa) 

e secções de laminados (10 x 1.4 mm2 e 20 x 1.4 mm2, estando associadas dimensões de rasgos de 

15 x 5 mm2 e 25 x 5 mm2 respectivamente), variando o comprimento colado da ligação (60 mm, 50 mm, 

80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm e 300 mm). Concluíram que quanto maior a secção do laminado, 
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maior é a força de ensaio, porém as tensões na ligação não foram significativamente afectadas pela 

secção. Em relação às restantes variáveis, verificaram que a força de ensaio tende a aumentar com o 

aumento do comprimento colado e para adesivos mais rígidos, enquanto as tensões médias no adesivo 

tendem a decrescer quanto menor a rigidez.  

Al-Mahmoud et al. [54] variaram determinados parâmetros, como a dimensão do rasgo, o acabamento 

da superfície do rasgo, a resistência à compressão do betão e a tipologia do adesivo (epoxídico e 

argamassa pré-misturada) e, posteriormente, realizaram ensaios de junta simples a provetes de betão 

reforçados com varões de CFRP. A partir dos resultados obtidos concluíram que; (i) o adesivo epoxídico 

forneceu sempre a maior força de corte; (ii) nos casos em que variaram as dimensões do rasgo, o 

aumento da profundidade tem um efeito positivo (devido ao confinamento do betão) e o aumento da 

espessura tem um efeito negativo (comparando dimensões de 20 x 20 mm2 e 20 x 50 mm2); iii) o 

aumento da resistência à compressão do betão traduz-se em maior força de rotura (somente em um 

dos provetes não se verificou este fenómeno). 

Soliman et al. [19] realizaram ensaios de junta simples em provetes de betão reforçados com duas 

tipologias de varões - GFRP e CFRP - e dois adesivos - um epoxídico (HIT RE500, adesivo epoxídico 

de alta resistência) e outro híbrido (HIT HY150, adesivo hibrido de resina acrílica e cimento). 

Concluíram que (i) diferentes comprimentos de ligação (6x, 12x, 18x, 24x, 36x e 48x  o diâmetro do 

varão) não geraram maior tensão na ligação e aumentaram a carga de rotura; (ii) o aumento dos rasgos 

no betão (1.5d x 1.5d e 2.0d x 2.0d, sendo d o diâmetro do varão) não influencia significativamente o 

comportamento com o adesivo epoxídico, enquanto no caso do adesivo cimentício a carga de colapso 

diminuiu (devido à retracção da argamassa de cimento ter maior expressão em rasgos maiores); e (iii) 

a carga de rotura do adesivo cimentício foi 40-56 % do adesivo epoxídico.  

Al-Abdwais e Al-Mahaidi [17] estudaram o desempenho da ligação fornecida por um adesivo de base 

cimentícia, através de ensaios de juntas simples carregadas até à rotura. Com base nos resultados 

obtidos, concluíram que (i) com o aumento do comprimento de ligação, a média das tensões tangenciais 

da ligação diminui, (ii) todos os provetes apresentaram um comportamento dúctil após a carga de pico 

(média da tensão de ligação de 4.9 MPa) e (iii) para os materiais e geometria utilizados, obtiveram um 

comprimento de ligação efectivo de 200 mm, verificando-se um decréscimo da carga de pico para 

comprimentos maiores. Posteriormente, Al-Abdwais e Al-Mahaidi [18] desenvolveram um adesivo de 

base cimentícia e calibraram a fórmula por forma a ser aplicado no reforço por NSM com laminados de 

CFRP. Al-Abdwais e Al-Mahaidi [55] realizaram ensaios de aderência a esse mesmo adesivo, um 

estudo semelhante ao referido em primeiro lugar, com a diferença de ter sido utilizado um sistema de 

três laminados para o reforço. As conclusões retiradas foram concordantes com as dos ensaios 

anteriores, tendo-se determinado um comprimento de ligação efectivo de 100 mm. 

Mohammed et al. [56] realizaram ensaios de junta simples para três tipologias de adesivos, adesivo 

epoxídico (Mbrace laminate adhesive, denominação comercial), adesivo de cimentícia desenvolvido 

por Al-Abdwais e Al-Mahaidi [18] e adesivo não polimérico de base cimentícia (IHSSC-CA [22]), tendo 

ensaiado provetes com 180 mm de comprimento de ligação. Os resultados obtidos permitiram 

comparar a aplicabilidade dos adesivos e caracterizar a ligação correspondente. Em relação ao primeiro 

aspecto, concluíram que o adesivo IHSSC-CA facilita a aplicação em sistemas NSM, pelo facto de ser 
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autocompactável, fluido e ter uma boa trabalhabilidade. Por outro lado, o adesivo IHSSC-CA 

apresentou uma tensão de ligação elevada, sendo da mesma ordem de grandeza que a do adesivo 

epoxídico; após o carregamento de pico, ambos os sistemas com adesivos cimentícios apresentaram 

um comportamento dúctil. 

No seguimento do trabalho anterior, Al-Saadi [57] realizou ensaios iguais tendo colocado 

extensómetros no comprimento colado numa nova série. Destes ensaios, concluiu que os 

extensómetros no comprimento colado reduziam significativamente a resistência da ligação (32 %, 26 

% e 14 % para adesivo epoxídico, IHSSC-CA e de base cimentícia respectivamente), porém os dados 

recolhidos permitiram traçar curvas locais de tensão-deslizamento.  

2.4.2.2 Efeito da temperatura no mecanismo de aderência  

O estudo da evolução das características de aderência com a temperatura é uma temática que ainda 

carece muito de informação para a técnica NSM. No entanto, já existe uma série de investigações que 

permitem tirar conclusões acerca desta temática para adesivos epoxídicos e cimentícios, dando-se foco 

a ensaios de corte e referindo-se alguns trabalhos importantes com ensaios a vigas. 

Palmieri et al. [58] realizaram ensaios de junta dupla em que foram aquecidos, durante 12 horas, 

provetes reforçados pela técnica NSM (utilizando um adesivo epoxídico, Tg = 65 ºC) a temperaturas 

diferentes, entre 20 ºC a 100 ºC, e carregados até à rotura. Os autores verificaram que para 

temperaturas inferiores a Tg a resistência da ligação aumenta, enquanto que para temperaturas iguais 

ou superiores diminui, tendo observado uma retenção da resistência de 41%-48% para a temperatura 

máxima ensaiada. 

Yu e Kodur [59], através de ensaios de corte – junta simples - em blocos de betão com adesivos 

epoxídicos com temperaturas de transição vítrea diferentes (82 ºC e 120 ºC) e recorrendo a laminados 

e varões de CFRP, ao contrário de Palmeiri et al. [58], verificaram uma redução constante e contínua 

da resistência de ligação. Por outro lado, como esperado o adesivo com maior Tg apresentou uma 

maior retenção da resistência de ligação. No entanto, para os ensaios com laminado de CFRP o 

adesivo verificou uma perda percentual maior da resistência, enquanto que para os varões verificaram 

precisamente a tendência contrária. 

Burke et al. [60] realizaram ensaios a 100 ºC e 200 ºC em vigas de betão armado reforçadas pelas 

técnicas EBR e NSM com um adesivo epoxídico (Tg de 49 ºC, determinado por DMA) e reforçadas pela 

técnica NSM com um adesivo cimentício. Os resultados obtidos foram totalmente divergentes dos 

trabalhos anteriormente referidos: os maiores tempos de resistência corresponderam às vigas 

reforçadas pela técnica EBR e, comparando os dois adesivos utilizados nas vigas reforçadas pela 

técnica NSM, o adesivo epoxídico foi o que resistiu mais tempo para ambas as temperaturas.  

Firmo et al. [61] realizaram ensaios de junta dupla a temperaturas compreendidas entre 20 ºC e 150 ºC, 

com recurso a adesivos com características diferentes: uma resina epoxídica (Tg de 47 ºC, por DMA) e 

uma argamassa com ligantes cimentícios e epoxídicos (Tg de 44 ºC, DMA). Para ambos os adesivos, 

com o aumento da temperatura, os autores verificaram existência de uma redução consistente da 

resistência da ligação, uma distribuição mais linear das tensões segundo o comprimento da ligação e 

uma menor rigidez e tensão de corte máxima. No entanto, para o adesivo híbrido esta degradação 
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começa para temperaturas baixas e torna-se mais pronunciada, esta diferença é associada ao elevado 

poder de aderência do adesivo epoxídico (sabendo que a Tg dos dois é da mesma ordem de grandeza). 

Por outro lado, os autores verificaram que o comprimento de ligação efectivo não foi atingido para o 

adesivo híbrido, em nenhuma das temperaturas ensaiadas, enquanto que para o adesivo epoxídico a 

temperaturas elevadas.  

Al-Abdwais et al. [62], realizaram ensaios de corte de junta simples, recorrendo a dois tipos de adesivos 

– epoxídico e cimentício - e um sistema de três laminados de CFRP, com diferentes comprimentos de 

ligação. Inicialmente, foram realizados ensaios a temperatura ambiente, de modo a determinar a carga 

de serviço a temperaturas elevadas (caso de incêndio) e, posteriormente, os provetes foram aquecidos 

até à rotura para as cargas anteriormente calculadas. Os autores verificaram que o adesivo cimentício 

desenvolvido, a temperaturas elevadas, apresentou um desempenho 1.8 vezes mais elevado do que o 

adesivo epoxídico (Tg de 40 ºC, retirado a partir de [63]): o adesivo cimentício apresentou uma 

temperatura de rotura entre 235 ºC e 255 ºC e o adesivo epoxídico de 140 ºC. 

Lee et al. [64] utilizaram varões circulares (diâmetro de 10 mm) e um comprimento de ligação de 100 

mm para avaliarem a aderência (ensaios de junta simples, provetes com formato em “U”) do sistema 

NSM sujeitos a ciclos de temperatura (-15 ºC a 55 ºC, espaçados de 12 horas). As variáveis introduzidas 

nos ensaios foram o número de ciclos a que os provetes foram sujeitos – sem ciclos, três ciclos e cem 

ciclos – e o tipo de adesivo – epoxídico (Tg = 65 ºC), híbrido e cimentício. Verificaram que o adesivo 

híbrido provou ser eficaz em termos de trabalhabilidade e de desempenho de ligação, tendo concluído 

o seguinte: (i) os ciclos de temperatura demonstraram influência nas tensões de rotura dos sistemas 

(15.5 MPa para sem ciclos, 13.7 MPa para 3 ciclos e 12.5 MPa para 100 ciclos); (ii) o modo de rotura 

de todos os ensaios a temperatura ambiente (sem ciclos de temperatura) foram pela interface varão-

adesivo, pela existência de uma  maior tensão na interface betão-adesivo, enquanto que o adesivo para 

todos os ensaios com ciclos de temperatura apresentou uma rotura pela interface betão-adesivo, devido 

à existência de temperaturas próximas à Tg. 

Mais recentemente, Emara et al. [65] pretenderam avaliar a influencia de cargas constantes (50 % e 25 

% de Fu) na aderência de sistemas de NSM (adesivo epoxídico – S&P220  – e laminados de CFRP – 

fornecidos por S&P) , variando as condições ambientais a que estão expostas (temperatura e 

humidade) e o comprimento de ligação (menor, igual e superior ao comprimento efectivo, 60 mm, 90 

mm e 120 mm respectivamente). Numa primeira fase realizaram ensaios de junta simples de modo a 

calcularem as cargas de rotura para diferentes comprimentos de ligação, 25 kN para o comprimento de 

60 mm e 30 kN para os comprimentos de 90 mm e 120 mm. Seguidamente, foram realizados os ensaios 

a longo prazo e condições ambientais constantes. Os resultados obtidos mostraram que é ineficiente 

para qualquer condição de exposição comprimentos de ligação superiores aos efectivos determinados. 

As alterações de humidade só evidenciaram alterações significativas para temperaturas de 40 ºC e 

para as condições de exposição mais rigorosas (40 ºC de temperatura e 90 % de humidade relativa). 

Para as condições ambientais anteriores e uma carga de 50 % Fu, ocorreu uma rotura prematura (40, 

30 e 130 h para comprimentos colados de 60, 90 e 120 mm respectivamente), resultando o caso mais 

desfavorável. 
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2.4.2.3 Sumário 

Ensaios a temperatura ambiente 

A partir da análise dos resultados de ensaios a temperatura ambiente apresentados por diferentes 

autores até à data, pode-se sintetizar a influência no comportamento da ligação a partir de três 

parâmetros principais, o CFRP, o betão e a ligação entre os dois materiais. 

O CFRP tem grande influência na transmissão de tensões do laminado para o adesivo. Deste modo, 

tal como esperado vai ter grande preponderância na interface adesivo-CFPR, podendo destacar-se os 

seguintes três parâmetros na análise; (i) secção; (ii) geometria e (iii) superfície do laminado 

(i) O aumento da secção do CFRP influencia positivamente a máxima força e extensão e 

negativamente as tensões tangenciais na interface adesivo-CFRP, devido ao aumento da área de 

contacto entre o adesivo e o CFRP [50–53, 66]; 

(ii) A geometria adoptada pode incluir formas circulares, rectangulares (laminados quando espessuras 

muito reduzidas) e quadradas, Lee et al. [50] verificaram que das secções testadas as 

rectangulares são as mais eficazes no que respeita ao comportamento da ligação (aumento da 

força de corte e maximização da utilização do CFRP); 

(iii) A superfície influencia o comportamento da ligação, verificando-se um aumento da força máxima 

com o aumento da rugosidade da superfície; por outro lado, as superfícies mais lisas são mais 

propensas a roturas na interface CFRP-adesivo, essencialmente por deslizamento prematuro [20, 

50, 51, 66]. 

Por outro lado, o betão vai ter uma grande influência no comportamento da ligação, visto que a 

transmissão das tensões vai depender; da (i) resistência do betão à compressão, da (ii) geometria do 

rasgo, das (iii) dimensões do rasgo; e da (iv) superfície do rasgo. Estes parâmetros são especialmente 

condicionantes quando o modo de rotura ocorre pelo próprio elemento de betão ou pela interface 

adesivo-betão, determinando as forças de corte máximas obtidas.  

(i) A maioria dos autores indicam que o aumento da resistência do betão à compressão leva a um 

aumento da resistência da ligação [49, 52, 54, 66], cerca de 29 % segundo Peng et al. [52] para 

15-60 MPa, estando muito dependente do modo de rotura associado; 

(ii) Em toda a bibliografia analisada foi possível destacar três geometrias possíveis, rectangular, 

quadrada e trapezoidal. No entanto, Sharaky et al. [20] verificou que a última geometria era 

ineficiente em sistemas NSM; 

(iii) O aumento da dimensão do rasgo implica uma maior impregnação do adesivo, melhorando a 

resistência da ligação nas interfaces [50]. Deste modo, é expectável que o aumento da secção do 

rasgo implica um aumento da força de corte [19, 20, 50, 54], principalmente em modos de rotura 

que envolvam o betão. No entanto, Al-Mahmoud et al. [54] verificaram que o aumento da espessura 

do rasgo traz uma diminuição da resistência da ligação, enquanto Soliman et al. [19] referiram que 

o aumento da secção em adesivos cimenticios diminui a força de corte (recomendando uma 

dimensão de 1.5x o diâmetro do varão para controlar o efeito da retracção); 
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(iv) A alteração da superfície do rasgo com recurso a jacto de areia, segundo Al-Mahmoud et al. [54], 

levou a um aumento de 15% da força de corte máxima aplicada quando aplicada a um adesivo 

cimentício. 

A interface colada permite a distribuição das tensões de um material para outro, sendo necessário ter 

em conta (i) o comprimento colado e (ii) as propriedades do adesivo. 

(i) O comprimento de ligação é determinante na distribuição de tensões ao longo da ligação, 

verificando-se que o aumento do comprimento colado aumenta a força de corte e extensões 

máximas e diminui as tensões da ligação (cf. Figura 6). A determinação do comprimento efectivo 

vai depender das propriedades do adesivo utilizado, sendo que para um adesivo epoxídico é inferior 

a 200mm; 

(ii) O tipo de adesivo e as propriedades mecânicas influenciam bastante o comportamento da ligação, 

em termos de resistência e ductilidade. Os adesivos com componente cimentícia na sua mistura 

apresentam um comportamento dúctil [18, 19, 56], enquanto os adesivos maioritariamente 

epoxídicos apresentam maiores forças de corte [19, 54], demonstrando serem os mais eficientes 

no reforço a temperatura ambiente (cf. Figura 6). No entanto, Mohammed et al. [56] desenvolveu 

um adesivo que permite obter resistências da mesma ordem de grandeza dos epoxídicos, 34.5 kN 

para 41.1 kN (4.80 MPa para 5.70 MPa). 
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base cimentícia.  
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Ensaios a temperatura elevada 

Os resultados dos autores referidos anteriormente (ref. 2.4.2.2) demonstram uma degradação do 

comportamento da ligação CFRP-betão com o aumento da temperatura, tal como é possível observar 

na Figura 7. No entanto, Palmieri et al. [58] verificaram que para uma temperatura inferior à Tg existiu 

um aumento significativo da resistência residual da ligação; este processo pode ser explicado por um 

efeito de pós-cura térmica não intencional (provocado pelo aquecimento durante o ensaio). Por outro 

lado, a alternativa de adesivo analisada por Firmo et al. [61] face aos adesivos epoxídicos 

convencionais demonstrou ser ineficaz, quer em termos de retenção das suas propriedades com o 

aumento da temperatura, quer pela capacidade de retenção das tensões exigidas, tendo-se mostrado 

muito inferior aos adesivos convencionais epoxídicos. 

 

A exposição a condições de temperatura e humidade variáveis são uma realidade de qualquer obra de 

engenharia civil. Deste modo, Lee et al [64] verificaram que a exposição a ciclos de temperatura, 

mesmo que inferiores à Tg, prejudicam a resistência da ligação, enquanto Emara et al. [65] verificaram 

que a influência da humidade no comportamento da ligação pode ser desprezável.  

Por fim, nas Tabelas 5 e 6, apresenta-se um resumo dos ensaios realizados para a avaliação da 

aderência abordados anteriormente, bem como todos os parâmetros referentes a esses estudos. 

2.4.3 Modelos numéricos de previsão 

Os modelos numéricos pretendem prever o comportamento do sistema de reforço no seu conjunto, 

considerando, para esse efeito, a evolução da degradação das propriedades mecânicas dos seus 

materiais quando expostos ao fogo. Uma das grandes dificuldades passa pela devida modelação do 

comportamento do adesivo a temperaturas elevadas e pelo desconhecimento da evolução do 

comportamento mecânico das interfaces do adesivo (betão-adesivo e adesivo-CFRP) a temperatura 

elevada.  

  

Figura 7 - Variação da resistência da ligação com a temperatura, normalizada à temperatura ambiente, de (a) 
laminados e (b) varões de CFRP colados com adesivos epoxídicos (adaptado de [7]) e de laminados de CFRP 

colados com adesivo cimentício [70]. 
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Tabela 5 - Sumário dos testes sobre a interface da ligação CFRP-betão a temperatura ambiente. 

Autores 
Técnica de 

reforço 

Tipo de 

CFRP 
Tipo de adesivo Ensaios Parâmetros avaliados 

Seracino et al. [49] NSM Laminados Epoxídico Junta simples Secção do laminado (associada à dimensão do rasgo), 

resistência do betão e comprimento da ligação 

Lee et al. [50] NSM Laminados 

e varões 

Epoxídico e acrílico Junta simples Secção e acabamento do FRP, adesivo e dimensão do 

rasgo 

Sharaky et al.[20] NSM Varões  Epoxídico Junta simples  
 

Diâmetro e superfície do varão, características do adesivo, 

dimensão e geometria do rasgo e comprimento de ligação 

Khshain et al. [51] NSM Laminados Epoxídico Junta simples Superfície e secção do CFRP 

Peng et al. [52] NSM   Junta simples  
 

Secção do CFRP, resistência do betão, tipo de adesivo e 

comprimento de ligação 

Cruz et al. [53] NSM Laminados Epoxídicos e 

cimentício 

Junta simples  
 

Secção do laminado (associada à dimensão do rasgo), 

adesivos com rigidezes diferentes e comprimento colado 

Al-Mahmoud et al. [54] NSM Varões Epoxídico Junta simples Dimensão e superfície do rasgo, resistência do betão e 

adesivo 

Soliman et al. [19] NSM Varões Epoxídico e 

cimentício 

Junta simples Diâmetro do varão (associado à dimensão do rasgo), tipo 

de adesivo e FRP e comprimento de ligação 

Al-Abdwais e Al-Mahaidi 

[17] e [55] 

NSM Laminados Cimentício Junta simples Comprimento de ligação  

Mohammed et al. [67] NSM Laminados Cimentício, híbrido 

e epoxídico 

Junta simples Adesivo 
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Tabela 6 – Sumário dos testes anteriores na interface de ligação CFRP-betão a temperatura elevada  

a temperatura de transição vítrea referente ao primário epoxídico utilizado na formulação do adesivo híbrido. 

Autores 
Técnica de 

Reforço 
Tipo de CFRP 

Ensaios 
Tipo de Adesivo 

Temperatura de Transição 

Vítrea Temperaturas [ºC] 

 Tg [ºC] Método 

Palmieri et al. [58] NSM varões e 

laminados 

junta dupla Epoxídico 65 - 20 – 100 

Yu e Kodur [59] NSM laminados e 

varões 

Junta 

simples 

Epoxídico 82 e 120 - 100 – 400 

Burke et al. [60] NSM e EBR laminados e 

folhas 

teste de 

vigas 

Epoxídico 49 DMA 100 e 200 

Cimentício - - 

Firmo et al. [61] NSM laminados junta dupla Epoxídico 47 DMA 20 – 150 

 Calda de cimento-

epoxídica 

44 DMA 

Al-Abdwais et al. [62] NSM laminado junta 

simples 

Cimentício - - até 230-235 

 Epoxídico 40 - até140 

Lee et al. [64] NSM laminado junta 

simples 

Epoxídico 65 DSC -15 – 65  

Híbrido 50a DSC 

Cimentício - - 

Emara et al. [65] NSM laminado junta 

simples 

Epoxídico - - 20 e 40 (humidade 

relativa de 55% e 

90%) 
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A titulo ilustrativo, Kodur e Ahmed [68] e Liu et al. [69] desenvolveram um modelo de elementos finitos 

de modo a estudar a resposta térmica e estrutural de vigas de betão armado. Porém, em ambos os 

casos, foi assumida uma ligação perfeita na interface CFRP-betão, apesar de vários estudos 

demonstrarem que tal não se verifica [70]. 

Dai et al. [70] desenvolveram o primeiro modelo de elementos finitos 3D em que foi simulado o 

comportamento térmico e estrutural de sistemas de EBR-FRP isolados em vigas expostas ao fogo, 

tendo em conta a degradação da armadura, do reforço exterior em FRP e da ligação conferida pelo 

adesivo. O modelo considera a dependência da temperatura das propriedades termofísicas e 

mecânicas de todos os materiais constituintes. Por fim, os autores concluíram que a resistência ao fogo 

de sistemas de reforço EBR de vigas pode ser sobrestimado se não forem consideradas as relações 

de tensão vs. escorregamento da interface e sua dependência da temperatura. 

Firmo et al. [71] desenvolveram um modelo 3D de elementos finitos de vigas reforçados com laminados 

de CFRP com recurso às técnicas EBR e NSM, tendo o objectivo de auxiliar no dimensionamento de 

estruturas deste tipo contra o fogo (para definir as espessuras de isolamento). O comportamento da 

ligação CFRP-betão foi simulado por uma lei constitutiva global bilinear com um ramo ascendente linear 

e um ramo descendente (amolecimento), para cada temperatura, a partir de três parâmetros: (i) rigidez, 

k; (ii) máxima tensão de corte, tLM; e (iii) escorregamento último, SL0 (cf. Figura 8). Estes parâmetros 

foram determinados previamente por Arruda et al. [72], que definiram leis de tensão de corte vs. 

escorregamento até temperaturas de 150 ºC para sistemas NSM e EBR. O modelo foi posteriormente 

validado a partir dos valores obtidos em campanhas experimentais ([73] e [74]). 

Figura 8 - Modelação da ligação CFRP-betão segundo uma relação bilinear tensão de corte vs. escorregamento: 

a) parâmetros gerais (rigidez, K; tensão máxima de corte, 𝜏LM; e escorregamento último, SL0); b) curvas para o 

sistema de reforço EBR; c) curvas para o sistema de reforço NSM (adaptado de [74]). 
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Mais recentemente, Roquette [9] analisou o comportamento mecânico da ligação betão-adesivo 

epoxídico-CFRP a diferentes temperaturas em ensaios de junta dupla para EBR e NSM, tendo avaliado 

duas estratégias diferentes: (i) a simulação explícita da camada de adesivo e a consideração da 

degradação das propriedades dos materiais com a temperatura e, de forma simplificada, de uma 

ligação perfeita entre os materiais (“modelo adesivo”); e (ii) a simulação da ligação betão-CFRP através 

de leis globais de tensão de corte vs. escorregamento em função da temperatura (“modelo interface”). 

Ambos os modelos foram verificados através do trabalho experimental realizado por Firmo [8]. Deste 

modo, a autora concluiu que o aumento do escorregamento da ligação CFRP-betão com a temperatura 

devido à distorção do adesivo é relevante até 55 ºC e que, para temperaturas superiores, esse efeito 

perde expressão face aos deslizamentos nas interfaces. Por outro lado, ambos os modelos permitiram 

simular a resposta não linear a temperatura ambiente, verificando-se um pico de extensões no final do 

comprimento de ligação. Embora fornecendo resultados quantitativos diferentes, ambos os modelos 

previram a linearização das extensões ao longo do comprimento de ligação com o aumento da 

temperatura e forneceram estimativas da redução do valor de extensão máxima com o aumento de 

temperatura. Como esperado (pelo facto de ter sido desenvolvido com base numa análise inversa), o 

“modelo interface” demonstrou uma melhor aproximação aos dados experimentais. 

Deve-se destacar a lacuna na literatura relativa ao número reduzido de modelos referentes ao 

comportamento de sistemas de reforço FRP com adesivos cimentícios a temperaturas elevadas. Al-

Saadi e Al-Mahaidi [75] e [76] desenvolveram um modelo de elementos finitos (através do software 

ATENA) de modo a simular o comportamento da ligação entre um laminado de CFRP (aplicado pela 

técnica NSM) e o substrato de betão, em que foi utilizado um adesivo cimentício e um adesivo 

epoxídico, respectivamente. Os modelos desenvolvidos apresentaram uma boa concordância com os 

resultados obtidos experimentalmente pelos mesmos autores, tendo sido seguidas as seguintes opções 

de modelação: modelo elasto-plástico com fractura e modelo elástico linear para o adesivo cimentício 

e para o adesivo epoxídico, respectivamente; modelo elasto-plástico com fractura para o betão; e 

critério de Mohr-Coulomb para a interface betão adesivo. 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revisão da literatura apresentada anteriormente permite identificar uma lacuna na informação 

disponível sobre os seguintes pontos: (i) evolução das propriedades físicas e mecânicas dos adesivos 

com a temperatura, em especial no que se refere à comparação entre adesivos cimentícios e 

epoxídicos; (ii) necessidade de mais estudos sobre a influência do adesivo na técnica de reforço por 

NSM; e (iii) modelação de sistemas de reforço com NSM recorrendo a adesivos cimentícios com o 

aumento da temperatura. 

Neste contexto, com base nas necessidades de investigação identificadas, foram definidos os 

seguintes objectivos gerais para a dissertação a desenvolver: 

• Selecção de um adesivo de base cimentícia ou de base polimérica com características melhoradas 

ao fogo com potencial de ser aplicado em sistemas de NSM; 
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• Avaliação experimental do comportamento a temperatura elevada através de ensaios de aderência 

de sistemas de reforço por NSM, utilizando duas tipologias de adesivos – um adesivo convencional 

e outro inovador e melhorado para efeitos comparativos das alterações de desempenho da ligação; 

• Desenvolvimento de leis de aderência que permitam simular o comportamento da interface entre o 

laminado de CFRP e o adesivo; 

• Desenvolvimento de um modelo numérico para simulação da aderência a temperatura elevada 

para adesivos epoxídicos e cimentícios. 
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 DESCRIÇÃO DA CAMPANHA EXPERIMENTAL SOBRE A ADERÊNCIA 

ENTRE A TEMPERATURA ELEVADA ENTRE BETÃO E LAMINADOS DE 

CFRP-NSM 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No presente capítulo descreve-se a campanha experimental realizada no âmbito da presente 

dissertação. Numa primeira fase, são apresentados os principais objectivos e é descrito sumariamente 

o programa experimental (secção 3.2). Seguidamente, a campanha experimental é descrita 

detalhadamente, começando pela descrição dos adesivos utilizados e respectivos ensaios de 

caracterização (secção 3.3.1), seguindo-se a descrição dos ensaios de aderência betão-CFRP, 

referindo os materiais, a instrumentação e o procedimento adoptado (secção 3.3.2 a 3.3.5). 

3.2 OBJETIVOS DO PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Após uma análise cuidada da informação disponível na literatura sobre o efeito da temperatura na 

aderência betão-CFRP, foi possível destacar os seguintes aspectos: (i) o número ainda limitado de 

estudos sobre a influência da temperatura na aderência entre o betão e laminados de CFRP instalados 

de acordo com a técnica de reforço por NSM; (ii) a necessidade de identificar uma alternativa aos 

adesivos epoxídicos convencionais, em particular aos adesivos de base cimentícia ou mesmo de base 

epoxídica, com características melhoradas a temperaturas elevadas/fogo; (iii) a necessidade de 

caracterizar as propriedades desses adesivos alternativos (resistência à tracção e corte, rigidez, etc.), 

bem como a sua aplicabilidade (viscosidade, tempo de aplicação, etc.); (iv) avaliação do 

comportamento da ligação betão-CFRP utilizando esses adesivos alternativos, a temperatura ambiente 

e temperaturas elevadas, comparando-o com o comportamento obtido com adesivos epoxídicos 

convencionais - estes aspectos constituíram a motivação da presente campanha experimental. 

Após consulta de diversas fichas de fabricantes, a escolha do adesivo alternativo recaiu num produto 

comercialmente disponível (HIT-HY200-A) à base de metacrilado, e que, de acordo com o fabricante, 

possui características mecânicas melhoradas a temperatura elevada. Numa primeira fase, realizaram-

se ensaios de caracterização do adesivo (DMA, corte e tracção) a diferentes temperaturas. 

Seguidamente, realizaram-se ensaios de corte de junta simples a diferentes temperaturas em provetes 

de betão reforçados com laminados de CFRP instalados de acordo com a técnica de reforço NSM; 

nestes ensaios foram utilizados 2 adesivos de colagem: (i) um adesivo epoxídico convencional e (ii) o 

adesivo alternativo à base de metacrilato. Importa referir que a realização de ensaios de junta simples 

em detrimento de junta dupla (mais frequentemente utilizados), deveu-se simplesmente a 

condicionantes dimensionais do forno presente no Laboratório de Estruturas e Resistência de Materiais 

(LERM). No entanto, as condicionantes associadas à utilização de um ensaio de junta simples foram 

contornadas através da utilização de uma geometria de provetes em “U” (ref. 3.3.4). Esta geometria 

para além de eliminar os problemas dimensionais do forno, permite diminuir os efeitos de 

excentricidades na aplicação de carga. 
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3.3 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS ADESIVOS 

3.3.1 Descrição dos adesivos 

O adesivo epoxídico utilizado na campanha experimental, fornecido pela empresa S&P Clever 

Reinforcement Ibérica, foi especificamente desenvolvido para colagem de laminados de CFRP, tendo 

a denominação comercial de S&P Resin 220 epoxy adhesive. O adesivo é fornecido em dois 

componentes com densidades iguais (ρ = 1750 kg/m3), A e B, misturados na proporção 4:1 (em peso).  

Num estudo anterior, Firmo [8] determinou que a temperatura de transição vítrea (Tg) do adesivo 

epoxídico é de 47 ºC, obtida através de ensaios de  DMA – dynamic mechanical analyses – a uma taxa 

de aquecimento de 1 ºC/min; nesse estudo, a Tg foi definida através da identificação do início do 

decaimento do módulo de armazenamento (E´). No âmbito da presente campanha experimental, foram 

realizados novamente ensaios de DMA, por se terem levantado questões da manutenção da mesma 

composição do adesivo (o lote do adesivo usado na presente campanha experimental é distinto do 

usado em [8]). A partir dos resultados obtidos (cf. Figura 9), concluiu-se que a temperatura de transição 

vítrea não sofreu alterações significativas, tendo-se obtido um valor de 48 ºC.  

Pelo mesmo autor [8], foram realizados ensaios de DSC – diferencial scanning calorimetry – e TGA – 

thermogravimetric analysis -, segundo a norma ISO 11357 [77], fornecendo a variação da massa e 

energia com o aumento da temperatura (desde a temperatura ambiente, cerca de 25 ºC, a 800 ºC, a 

uma taxa de 10 ºC/min). A partir dos resultados obtidos, Firmo [8] definiu-se a temperatura de 

decomposição (Td) como 380 ºC. 

O adesivo alternativo escolhido foi o HIT-HY200-A (daqui em diante denominado por adesivo de 

metacrilato), fornecido pela empresa HILTI Corporation e desenvolvido para ancoragens metálicas em 

elementos de betão armado; de acordo com o fabricante a constituição química tem por base uma 

cadeia polimérica de metacrilato, incorporando adições que melhoram o seu comportamento a 

temperaturas elevadas. Este adesivo é fornecido em duas componentes, misturadas numa pistola 

específica fornecida pela mesma empresa. 

Figura 9 - Curvas representativas dos ensaios de DMA para o adesivo epoxídico e de 
metacrilato. 
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Tal como o adesivo epoxídico, o adesivo de metacrilato foi sujeito a ensaios de DMA às mesmas 

condições. Os resultados obtidos não foram conclusivos, não sendo possível definir uma temperatura 

de transição vítrea com base no andamento do E’; porém, tal como se observa na Figura. 9, a redução 

com a temperatura do E’ no adesivo de metacrilato é mais progressiva do que a do adesivo epoxídico, 

o que indica a menor susceptibilidade à temperatura do primeiro adesivo. 

3.3.2 Ensaios de tracção e corte 

3.3.2.1 Série de ensaios 

No âmbito da presente dissertação apenas foram realizados ensaios de caracterização do adesivo de 

metacrilato; o adesivo epoxídico foi caracterizado num estudo paralelo por Roquette [9]; importa referir 

que a geometria, equipamentos, instrumentação e procedimentos (descritos nas secções seguintes) 

foram os mesmos utilizados nas duas campanhas experimentais. 

Os ensaios descritos a seguir tiveram como objectivo o estudo do comportamento ao corte e à tracção 

do adesivo de base metacrilato para diferentes valores de temperatura. Em ambos os tipos de ensaio, 

foram analisadas três temperaturas (20 ºC, 60 ºC e 120 ºC), quantificando-se a resistência e a rigidez 

a essas solicitações. Para as duas tipologias de ensaio, optou-se por realizar somente um ensaio válido 

a temperatura elevada (60 ºC e 120 ºC), enquanto que para temperatura ambiente (20 ºC) realizaram-

se dois ensaios válidos; considerou-se que este número de provetes, embora reduzido, seria suficiente 

para concluir sobre a viabilidade (em termos de propriedades mecânicas) em utilizar este tipo de 

adesivo para a colagem de laminados de CFRP ao betão. A nomenclatura adoptada foi “TxH_y_z”, em 

que “x” identifica a temperatura (20 ºC, 60 ºC ou 120 ºC), “y” o tipo de ensaio (tracção ou corte) e “z” o 

número do provete (1 ou 2). 

3.3.2.2 Geometria e preparação dos provetes 

Os provetes para os ensaios de tracção foram moldados a temperatura ambiente com recurso a moldes 

de polietileno com as dimensões gerais de 170 x 20 x 4 mm3 (cf. Figura 10), seguindo as 

recomendações da norma ISO 527-1 [78]. A cura decorreu na câmara de cura seca do Laboratório de 

Construção, a 20 ºC, durante um período de, no mínimo, 14 dias. Importa salientar que segundo 

Benedetti et al. [42] para tempos de cura superiores a 72h não se verificam acréscimos de resistência 

e rigidez significativos em adesivos epoxídicos. 

Antes dos ensaios marcaram-se quatro pontos de leitura em linha recta (cf. Figura 10) na superfície 

dos provetes. A marcação dos pontos está associada à instrumentação utilizada por vídeo-

extensometria (ref. 3.3.2.3), permitindo a medição das deformações. 

Os provetes para os ensaios de corte foram moldados a temperatura ambiente, a partir de moldes de 

polietileno com as dimensões gerais 75 x 20 x 8 mm3 e geometria definida segundo ASTM D 5379/D 

5379M – 05 [79] (cf. Figura 11). Após desmoldagem, executou-se um furo na direcção longitudinal1 do 

provete (numa das extremidades, suficientemente afastada da zona de tensões máximas) através de 

uma broca de 2.5 mm de diâmetro, com o intuito de colocar o termopar (do tipo k) para medição da 

                                                             
1 Ensaios anteriores realizados pelo mesmo grupo de investigação revelaram que a realização do furo não 

obteve influência na resistência e rigidez obtidas. 
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temperatura no adesivo. Posteriormente, marcaram-se oito pontos de leitura (cf. Figura 11) para 

medição das deformações com recurso a vídeo-extensometria. 

 

3.3.2.3 Esquema de ensaios, instrumentação e procedimento 

Em ambos os ensaios de caracterização (tracção e corte) foram utilizados os seguintes equipamentos: 

(i) máquina universal de ensaios; (ii) acessório específico para fixação dos provetes (iii) vídeo-

extensómetro; e (iv) câmara térmica. 

A máquina universal de ensaios, da marca Instron, pode exercer compressão ou tracção até uma 

capacidade máxima de 250 kN. O acessório para o ensaio de tracção é composto por duas garras que 

seguram o provete sendo necessário o seu alinhamento com recurso a um nível com laser (cf. Figura 

13), enquanto o acessório utilizado para o ensaio de corte assemelha-se a uma caixa metálica com 

120 x 120 mm2 (dimensões exteriores), onde posteriormente é colocado o provete (cf. Figura 15).  

O vídeo-extensómetro utilizado para a medição das deformações dos provetes é composto por três 

componentes; (i) uma câmara de alta definição, Sony XCG-5005E; (ii) uma objectiva Fujinon, modelo 

Fujifilm HF50SA-1; e (iii) um tripé que permite estabilizar e alinhar a câmara com os provetes, sendo 

assegurada a sua perpendicularidade à superfície dos mesmos. Os dados do vídeo-extensómetro são 

registados através de um data logger, National Instruments, e o software LabView. A vídeo-

extensometria funciona a partir da captação das posições (nos eixos horizontal e vertical) de cada ponto 

marcado nos provetes, necessitando somente de um input de escala. A grande vantagem desta 

metodologia é o facto de permitir a medição de deformações sem que haja interferência directa no 

ensaio (o que não acontece quando se utilizam os extensómetros eléctricos convencionais colados à 

superfície dos provetes, e cuja temperatura máxima de funcionamento é bastante limitada). 

Figura 10 – Representação esquemática do provete do ensaio de tracção (dimensões em milímetros). 

Figura 11 - Representação do provete dos ensaios de corte (dimensões em milímetros). 
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A câmara térmica (marca Tinius Olsen) foi utilizada nos ensaios a temperaturas elevadas, apresentando 

as seguintes dimensões internas 605 x 250 x 250 mm3. A grande vantagem deste aparelho é o facto 

de ser adaptável à máquina universal e por ter um envidraçado na sua parte frontal que possibilita o 

uso da vídeo-extensometria. De modo a controlar a temperatura da câmara térmica com maior precisão, 

foi colocado um termopar no seu interior (para além dos termopares do adesivo). Todos os termopares 

utilizados nos ensaios foram ligados a um data logger, HBM MX 1609, que, por sua vez, foi ligado a um 

computador que registou as temperaturas. 

Nos ensaios de tracção o procedimento experimental (cf. Figura 12 e 13) consistiu em duas fases: (i) 

uma fase em que o provete foi aquecido até à temperatura objectivo; e (ii) uma fase de carregamento, 

em que foi aplicada uma força de tracção no provete em controlo de deslocamento. A metodologia 

utilizada é baseada na norma EN ISO 527 – Plastics – Determination of tensile properties – parts 1 and 

2 [78, 80]. 

Na fase de aquecimento, programou-se a temperatura da câmara térmica para 10 ºC a cima da 

temperatura desejada no adesivo, alcançando a temperatura mais rapidamente, ajustando-se 

posteriormente para a temperatura desejada quando o adesivo estivesse a 1 ºC da mesma. Deve-se 

referir que pela espessura reduzida dos provetes de tracção, optou-se por medir a temperatura num 

provete de “sacrifício” (dummy) que foi furado para colocação de um termopar do tipo K no seu interior. 

Entre cada ensaio foi necessário arrefecer a câmara térmica e os acessórios até à temperatura 

ambiente, de modo a estabelecer condições de aquecimento iguais em todos os ensaios. 

 
 

B 
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Figura 12 – Esquema de ensaio dos ensaios de 
tracção: A- garra da máquina de ensaio; B – vídeo-
extensómetro; C – foco de luz; D – câmara térmica;   

E – armação metálica de suporte da câmara térmica. 

Figura 13 – Esquema dos ensaios de tracção 
pormenorizado: A – regulador de aperto das 
garras; B – garras do acessório de ensaio de 

tracção; C – provete de ensaio; D – provete de 
medição de temperatura. 
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Relativamente à segunda fase, que se iniciou após estabilização das temperaturas, esta consistiu na 

aplicação de carga em controlo de deslocamento a uma velocidade de 0.5 mm/min. A velocidade 

escolhida teve como objectivo cumprir com os limites de duração total sugeridos na norma, i.e., entre 

1 e 10 minutos. O vídeo-extensómetro foi calibrado por forma a fornecer leituras a uma frequência de 

5 Hz. 

Tal como o ensaio de tracção, o procedimento experimental utilizado nos ensaios de corte (cf. Figura 

14 e 15) consistiu em duas fases; (i) a fase de aquecimento; e (ii) uma fase de carregamento, em que 

foi aplicado um esforço de corte no provete. A metodologia utilizada é baseda na norma ASTM D 5379/D 

5379M1 – 05 – Standard Test Method for Shear Properties of Composite Materials by the V-Notched 

Beam Method [79]. 

Relativamente à primeira fase, o procedimento foi muito semelhante ao anteriormente descrito, com 

excepção do controlo da temperatura no adesivo, que foi executado directamente no provete de ensaio 

(tal como referido na subsecção anterior para ensaios de corte). 

Na fase de carregamento, o procedimento foi igual ao do ensaio de tracção com a diferença da 

aplicação de uma força de compressão (a velocidade de 0.5mm/min) no acessório de ensaio, 

solicitando o provete ao corte.  

 

 

Figura 14 - Esquema de ensaio de corte; A – garra 
da máquina universal; B -adaptador do acessório de 

ensaio; C – acessório de ensaio; D – estrutura de 
suporte da câmara térmica; E – câmara térmica; e F 

– vídeoextensómetro. 

Figura 15 - Acessório de ensaio para ensaio de corte. 
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3.4 ENSAIOS DE ADERÊNCIA BETÃO-CFRP 

3.4.1 Séries de ensaios 

Na presente campanha experimental foram realizados ensaios de corte de junta simples em provetes 

de betão reforçados com laminados de CFRP-NSM às seguintes temperaturas: 20 ºC, 50 ºC, 70 ºC,   

90 ºC, 130 ºC, 170 ºC, 220 ºC e 270 ºC. Estes valores de temperatura foram escolhidos por forma a 

caracterizar o comportamento da ligação betão-CFRP a temperaturas inferiores (20 ºC), 

aproximadamente iguais (50 ºC), superiores (70 ºC, 90 ºC, 130 ºC) e muito superiores (170 ºC, 220 ºC 

e 270 ºC) à temperatura de transição vítrea (Tg) do adesivo de colagem epoxídico (48 ºC). 

Tabela 7 - Quadro resumo dos ensaios de aderência realizados. 

Na série em que se utilizou o adesivo epoxídico, foram ensaiados cinco provetes para cada 

temperatura: 2 deles com extensómetros eléctricos ao longo do comprimento colado e 3 sem 

extensómetros – esta opção está relacionada com as dúvidas, suscitadas anteriormente, sobre o facto 

de a presença de extensómetros no comprimento colado poder afectar negativamente a resistência da 

ligação. Por este motivo, e com base nos resultados obtidos nesta campanha (explicados adiante, ref. 

Séries 
Tipo de 
Adesivo 

Temperatura 
[ºC] 

Extensometria 
Número de 
provetes 

T20E 

Epoxídico 

20 

sem extensómetros no comprimento 
de ligação 

3 

T20E_ext 
com extensómetros no comprimento 
de ligação 

2 

T50E 
50 

sem extensómetros no comprimento 
de ligação 

3 

T50E_ext 
com extensómetros no comprimento 
de ligação 

2 

T70E 
70 

sem extensómetros no comprimento 
de ligação 

3 

T70E_ext 
com extensómetros no comprimento 
de ligação 

2 

T90E 
90 

sem extensómetros no comprimento 
de ligação 

3 

T90E_ext 
com extensómetros no comprimento 
de ligação 

2 

T130E 
130 

sem extensómetros no comprimento 
de ligação 

3 

T130E_ext 
com extensómetros no comprimento 
de ligação 

2 

T170E 
170 

sem extensómetros no comprimento 
de ligação 

3 

T170E_ext 
com extensómetros no comprimento 
de ligação 

2 

T220E 220 sem extensómetros no comprimento 
de ligação 

3 

T270E 270 2 

T20M 
Metacrilato 

20 sem extensómetros no comprimento 
de ligação 

1 

T120M 120 1 
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4.2), para a determinação da resistência da ligação apenas foram considerados os valores obtidos nos 

provetes sem extensómetros no comprimento colado. No caso dos provetes ensaiados a 220 ºC e 270 

ºC, apenas foram ensaios 3 provetes, sem extensómetros. A nomenclatura adotada foi “TxE_ext_z”, 

em que “x” é a temperatura (20 ºC, 50 ºC, 70 ºC, 90 ºC, 130 ºC, 170 ºC, 220 ºC e 270 ºC), “ext” identifica 

os provetes com extensómetros aplicados no comprimento colado e “z” o número do provete (1 a 3). 

No caso dos provetes com adesivo de base metacrilato, tinha sido previsto efectuar o mesmo número 

de ensaios descritos acima; porém, os resultados obtidos demonstraram características de aderência 

claramente insuficientes (ref. 4.2). Assim, foram realizados apenas dois ensaios, um para 20ºC e outro 

para 120ºC, em ambos sem recorrer ao uso de qualquer extensómetro. A nomenclatura adoptada foi 

“TxM”, em que “x” é a temperatura (20 ºC ou 120 ºC). 

A Tabela 7 apresenta a compilação de todos os ensaios de aderência realizados nesta campanha 

experimental, bem como as variáveis utilizadas e o número de provetes para cada espécie. 

3.4.2 Materiais 

Os provetes utlizados nos ensaios de aderência são constituídos por três materiais, i) betão, ii) laminado 

de CFRP e iii) adesivo de colagem (epoxídico e metacrilato). Seguidamente, apresentam-se as 

características e propriedades destes materiais a temperatura ambiente, com excepção dos adesivos, 

que foram descritos na secção 3.3.1.  

Os prismas de betão utilizados neste estudo experimental são constituídos por betão pronto, fornecido 

pela empresa Unibetão, com agregados calcários (dimensão máxima de 22 mm) e cimento Portland do 

tipo CEM II/A-L 42,5R, segundo a norma EN 197-1 [81], e classe de resistência C25/30. 

Foram realizados ensaios em cubos e cilindros para determinar a resistência à compressão e tracção, 

respectivamente, após 28 dias de cura numa câmara húmida (humidade relativa de 100% e 

temperatura de 20ºC) e numa data representativa da idade dos provetes de aderência (140 dias). 

Os ensaios de compressão realizaram-se de acordo com a norma NP EN 12390-3 [82], consistindo no 

ensaio de 4 provetes cúbicos (15 cm de aresta) numa prensa hidráulica a uma taxa de aplicação de 

carga de 11.3 kN/s. Por outro lado, a resistência à tracção foi obtida através do ensaio de compressão 

diametral, de acordo com a norma NP EN 12390-6 [83]. Para tal foram testados 5 provetes cilíndricos 

(15 cm de diâmetro e 30 cm de altura), recorrendo a uma prensa hidráulica com taxa de aplicação de 

carga de 1.3 kN/s. A resistência à tracção foi obtida através da Eq. 5, sendo F a força radial máxima, L 

a altura dos provetes e d o diâmetro dos provetes 

 
𝑓𝑐𝑡 =

2 ×  𝐹

𝜋 ×  𝐿 × 𝑑
 

 

(5) 

As propriedades mecânicas do betão determinadas aos 28 dias e à idade de ensaio (140 dias) foram 

as seguintes, respectivamente; (i) resistência média à compressão de 24.8 MPa e 28.7 MPa; (ii) 

resistência média tracção de 2.1 MPa e 1.7 MPa; (iii) módulo de elasticidade de 26.0 MPa e 27.2 GPa.  

Os laminados de CFRP utilizados nos ensaios de aderência, denominados por S&P Laminates CFK 

150/2000 e comercializados pela empresa S&P Clever Reinforcement Ibérica, apresentam uma secção 
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de 10 mm x 1.4 mm [largura x espessura]. Os laminados são constituídos por fibras de carbono 

unidireccionais (cerca de 70 % do peso do laminado) embebidas numa matriz epoxídica.  

Os valores médios das propriedades de tracção dos laminados, segundo a norma ISO 527-5 [84] são 

(i) resistência à tracção dos laminados de 2850 MPa, (ii) módulo de elasticidade de 168 GPa e (iii) 

extensão última de 16 ‰. [8]. Segundo Firmo [8], a Tg do laminado é de 83 ºC, obtida através da análise 

DMA – dynamic mechanical analyses – a uma taxa de aquecimento de 1 ºC/min e definida através do 

início do decaimento do módulo de armazenamento. O mesmo autor realizou ensaios de DSC – 

differential scanning calorimetry – e TGA – thermogravimetric analysis -, segundo a ISO 11357 [77], 

fornecendo a variação da massa e energia com o aumento da temperatura (desde a temperatura 

ambiente, cerca de 25 ºC, a 800 ºC a uma taxa de 10 ºC/min); com base nesses resultados definiu-se 

a temperatura de decomposição (Td) de 380 ºC. 

3.4.3 Geometria, esquema de ensaio e preparação dos provetes 

Os provetes de betão foram dimensionados com uma secção em “U” com dimensão exterior de            

200 mm x 160 mm [largura x altura] e interior de 50 mm x 95 mm [largura x altura] e com comprimento 

de 250 mm (cf. Figura 16). A geometria em forma de “U” dos provetes de betão deveu-se 

essencialmente a constrangimentos dimensionais da câmara térmica, impedindo a utilização de uma 

secção rectangular. Além disso, como se explica adiante, esta geometria também permite minimizar os 

efeitos da excentricidade na aplicação da carga. De modo a fixar os provetes à máquina de aplicação 

de carga, foram colocadas duas chapas ligadas entre si por quatro varões roscados de aço, sendo que 

a chapa superior contém um sistema de conexão ao sistema de aplicação de carga. Este sistema 

permite assegurar a verticalidade e o alinhamento da aplicação da carga. Os varões de aço foram 

colocados em negativos de PVC previamente colocados na betonagem dos provetes (cf. Figura 16 – 

(1)). Para instalação do reforço de CFRP foram executados rasgos de 15 mm de profundidade e 5 mm 

de espessura com uma serra de corte diamantada, de acordo com as recomendações do ACI 440.2R-

08 [25] (cf. Figura 16 – (1)). Foi adoptado um comprimento de colagem do reforço de 200 mm, 

ligeiramente superior ao comprimento de amarração sugerido no ACI 440.2R-08 [25] (comprimento 

recomendado de 159 mm a temperatura ambiente). O sobredimensionamento desta dimensão 

(segundo ACI 440.2R-08 [25]), deveu-se simplesmente ao facto de se esperar comprimentos de 

amarração superiores a temperaturas superiores à ambiente. Na extremidade carregada do provete, 

optou-se por definir um comprimento de 40 mm sem adesivo, de modo a evitar uma rotura prematura 

do betão devido à concentração de tensões na extremidade (cf. Figura 16 – (2)). 

Os laminados utilizados tinham um comprimento total de 700 mm, esta dimensão deveu-se 

essencialmente às dimensões da câmara térmica. Ao longo dos laminados foram colocados 

extensómetros, com os objectivos de i) medir a extensão máxima no laminado (fora da zona colada) e 

ii) avaliar o efeito da temperatura no andamento das extensões ao longo do comprimento colado. O 

posicionamento dos extensómetros é indicado na Figura 16. No comprimento colado teve-se o cuidado 

de intercalar a colagem dos extensómetros em faces diferentes do laminado, de modo a perturbar o 

mínimo possível as condições de aderência entre o adesivo e o laminado.  
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A instalação dos laminados de CFRP pela técnica NSM iniciou-se com o preenchimento dos rasgos 

com adesivo de colagem; esta operação envolveu a utilização de espaçadores, por forma a ser possível 

a colocação do laminado no centro do rasgo. Após a colocação dos laminados nos rasgos, colocaram-

se dois termopares (do tipo k) no topo e no fundo do rasgo, para posterior controlo da temperatura. A 

cura dos provetes foi efectuada na câmara de fluência, presente no Laboratório de Construção, com 

ambiente controlado de 20 ºC e 56 % de humidade relativa durante 15 dias (período mínimo). 

 

 

 

 

 

(1) (2) 

Figura 16 - Representação esquemática da geometria dos provetes de ensaio, (1) esquema com 
dimensões da forma em “U” e pormenorização do rasgo e (2) secção transversal com as dimensões 

definidas, pormenorização e posicionamento dos extensómetros na ligação e identificação da posição do 
extensómetro fora da ligação. Dimensões em cm.   
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Na extremidade dos laminados foram coladas duas chapas metálicas de 65 mm de comprimento, de 

forma a impedirem o esmagamento das extremidades aquando do aperto das fixações da máquina de 

ensaio (cf. Figura 16 – (2)). 

Em resumo, o procedimento de preparação dos provetes consistiu nos seguintes passos: (i) execução 

dos rasgos através da utilização de uma serra diamantada (cf. Figura 17 - 1.); (ii) limpeza dos rasgas, 

removendo as partículas provenientes do corte e colocação dos espaçadores (cf. Figura 17 - 2.); (iii) 

limpeza dos laminados de CFRP com acetona e colocação dos extensómetros quando necessário; (iv) 

preparação e colocação do adesivo no rasgo, posicionamento dos laminados no centro e fundo do 

rasgo e colocação de dois termopares (cf. Figura 17 - 3.); (v) colocação do provete na câmara de 

fluência (cf. Figura 17 – 4.) (vi) colocação das chapas na extremidade do laminado de CFRP (cf. Figura 

17 - 5.); (vii) marcação dos alvos para a medição com o vídeo-extensómetro. 

3.4.4 Instrumentação e procedimento 

A instrumentação utilizada nos ensaios de aderência teve como objectivo a medição das seguintes 

grandezas: (i) temperaturas do ar no interior da câmara térmica e no adesivo de colagem (no fundo e 

topo do rasgo); (ii) força aplicada e deslocamento da máquina de ensaios; (iii) escorregamento do 

comprimento de ligação (ponta carregada e livre); (iv) extensões nos laminados (máxima e ao longo do 

comprimento de colagem). 

   

 

 

 

Espaçadores  

1. 2. 3. 

4. 5. 

Figura 17 - Representação dos passos para a preparação dos provetes de ensaio; 1. – utilização de uma 
serra de corte para execução dos rasgos; 2. – preparação dos rasgos para a colocação do adesivo e 

seguidamente o laminado; 3. – colocação dos extensómetros ainda com o adesivo na fase de 
endurecimento; 4. – colocação dos provetes na câmara de fluência em condições controladas; 5. – 

colocação de chapas metálicas na extremidade do laminado com recurso a perfis metálicos de modo a não 
causar deformações iniciais. 
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Para a aplicação de carga foi utilizada uma máquina universal – Instron (já descrita, ref. 3.3.2.3) - com 

auxílio de uma câmara térmica (ref. 3.3.2.3) nos ensaios a temperaturas superiores a 20ºC (cf. Figura 

18). O controlo dos deslocamentos/escorregamentos do laminado em relação ao betão foi efectuado 

através da captação óptica do vídeo-extensómetro (ref. 3.3.2.3), recorrendo-se, para tal, ao mesmo 

equipamento descrito na secção 3.3.2. Como referido, este equipamento necessita do auxílio de 

pontos/alvos nos provetes para controlar os deslocamentos ao longo do ensaio. Para tal, foram feitas 

marcações nas extremidades livre e carregada da ligação colada, em particular no betão e no laminado 

de CFRP (cf. Figura 19). Para temperaturas entre 20ºC e 70ºC foi possível utilizar extensómetros 

convencionais (denominação comercial, BFLAB-5-3-3LJC-F), enquanto que para as restantes 

temperaturas foi necessário a utilização de extensómetros próprios para temperaturas elevadas 

(denominação comercial, BFLAB-5-3). A leitura dos valores dos extensómetros foi obtida recorrendo a 

data loggers, HBM MX 840. O controlo das temperaturas na câmara térmica e no adesivo foram 

efectuadas através de termopares, do tipo k, e as leituras foram registadas através de um data logger, 

HBM MX 1609. 

A preparação dos ensaios pode descrever-se pelo seguinte procedimento pré-experimental; (i) 

colocação de duas chapas, na parte superior (com uma pormenorização de encaixe com varões 

roscados, cf. Figura 20 – (1)) e inferior do provete fixadas com quatro varões roscados (cf. Figura 20 – 

(2)); (ii) colocação e fixação do provete na câmara térmica, através de encaixe de num varão roscado 

de 24 mm de diâmetro; (iii) isolamento dos orifícios da câmara térmica com recurso a lã-de-rocha; e (iv) 

ligação de toda a instrumentação necessária ao ensaio. 

(1) (2) 

Figura 18 - Setup dos ensaios de aderência para (1) temperatura ambiente e (2) temperatura elevada 
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Tal como os ensaios de tracção e corte dos adesivos (ref. 3.3.2), o procedimento dos ensaios de 

aderência dividiram-se em duas fases; (i) fase de aquecimento; e (ii) fase de carregamento. Na primeira 

fase, a câmara térmica foi programada para um aquecimento 10 ºC superior à temperatura definida 

(taxa de 0.8ºC/min, temperatura controlada pelo termopar colocado no adesivo no fundo do rasgo), 

ajustando-se posteriormente para a temperatura desejada quando o adesivo estivesse a 1 ºC da 

mesma. Na fase de carregamento, a temperatura da câmara térmica mantém-se constante, iniciando-

se a aplicação de força em controlo de deslocamento a uma taxa de 0.6 mm/min até à rotura.   

(1) (2) 

  

 
Figura 20 - Pormenorização dos elementos de suporte dos ensaios de aderência, (1) representação 

esquemática da chapa superior e método de encaixe e (2) pormenorização da chapa inferior 

(1) (2) 

  

 
Figura 19 – Esquema de colocação dos alvos do vídeo-extensómetro; (1) 
pormenorização da ponta livre; (2) pormenorização da ponta carregada. 
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 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

4.1 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS ADESIVOS 

Os resultados dos ensaios de tracção permitiram quantificar o andamento da resistência (cf. Figura 21 

e Tabela 8) e do módulo de elasticidade do adesivo de metacrilato (cf. Figura 22 e Tabela 9) em função 

da temperatura. Apesar dos resultados demonstrarem o seu reduzido desempenho a temperatura 

ambiente em comparação com o adesivo epoxídico, cerca de 51 % da resistência do adesivo epoxídico, 

                                                             
2 Desprezou-se um dos valores obtidos por apresentar erros na leitura das deformações, resultando um valor 

superior à temperatura ambiente a 60 ºC. 

Tabela 8 - Comparação da resistência dos ensaios de tracção do adesivo epoxídico e metacrilato. 

Temperatura 
[°C] 

Tensão resistente 
média [MPa] Rácio 

[metacrilato/epoxídico] 
epoxídico metacrilato 

20 16.60 8.46 0.51 

60 - 5.42 - 

120 1.59 3.98 2.50 
 

Tabela 9 - Comparação do módulo de elasticidade dos ensaios de tracção do adesivo epoxídico e metacrilato. 

Temperatura 
[°C] 

Módulo de 
elasticidade médio 

[GPa] 
Rácio 

[metacrilato/epoxídico] 

epoxídico metacrilato 

20 8.21 18.83 2.30 

60 - 4.812 - 

120 0.07 1.80 27.64 

 

  

Figura 21 - Resistência à tracção normalizada (por 
comparação com a resistência à temperatura 

ambiente) em função da temperatura para o adesivo 
epoxídico e metacrilato. 

Figura 22 - Evolução do módulo de elasticidade 
normalizado (por comparação com o módulo à 

temperatura ambiente) em função da temperatura para 
o adesivo epoxídico e metacrilato. 
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o adesivo de metacrilato apresentou resistência e rigidez à tracção superiores a temperaturas elevadas 

(cf. Figura 21 e Tabela 8). Para temperaturas superiores ou iguais a 50 ºC, o adesivo de metacrilato 

tem sempre um melhor desempenho que o adesivo epoxídico, quer em termos de valores absolutos de 

resistência, (250 % do adesivo epoxídico a 120 ºC), quer em termos de retensão das suas propriedades 

a temperatura ambiente, com uma redução de aproximadamente 53 % a 120 ºC, comparativamente à 

redução de 90 % do adesivo epoxídico. Relativamente ao módulo de elasticidade, enquanto que no 

adesivo epoxídico a partir de 50 ºC o módulo de elasticidade apresenta diminuições de quase 100%  

 (97.7 %, 99.0 %, 98.9 % e 99.2 % a 50 ºC, 70 ºC, 90 ºC e 120 ºC respectivamente), o adesivo 

metacrilarto apresenta uma diminuição reduzida de 74.5 % a 60 ºC e de 90.5 % a 120 ºC (cf. Figura 22  

e Tabela 9). 

  

Tabela 10 -Comparação da resistência dos ensaios de corte do adesivo epoxídico e metacrilato. 

Temperatura 
[°C] 

Tensão resistente 
média [MPa] Rácio 

[metacrilato/epoxídico] 
epoxídico metacrilato 

20 25.07 12.90 0.51 

60 - 8.38 - 

120 2.05 5.15 2.52 

 

Tabela 11 - Comparação do módulo de distorção dos ensaios de corte do adesivo epoxídico e metacrilato. 

Temperatura 
[°C] 

Módulo de distorção 
médio [MPa] Rácio 

[metacrilato/epoxídico] 
epoxídico metacrilato 

20 4611.1 784.24 0.17 

60 - 328.56 - 

120 36.63 - - 

 

 

Figura 23 - Resistência ao corte normalizada (por 
comparação com a resistência à temperatura 

ambiente) em função da temperatura para o adesivo 
epoxídico e metacrilato. 

 

Figura 24 - Evolução do módulo de distorção 
normalizado (por comparação com o módulo à 

temperatura ambiente) em função da temperatura 
para o adesivo epoxídico e metacrilato. 
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Os ensaios de corte confirmaram o pior desempenho a temperatura ambiente do adesivo de metacrilato 

em comparação ao epoxídico (51 % da resistência do adesivo epoxídico), enquanto que a 120 ºC a 

resistência ao corte do primeiro adesivo foi cerca de 252 % (cf. Tabela 8). Também em termos de 

retenção de resistência ao corte em relação ao valor a temperatura ambiente o adesivo metacrilato 

apresentou uma diminuição de 60.1 % a 120 ºC, comparativamente com a diminuição de 91.78 % do 

adesivo epoxídico à mesma temperatura (cf. Figura 23 e Tabela 10). O módulo de distorção do adesivo 

metacrilato apresentou uma retenção de 41.9% a 60 ºC3, muito superior à observada no adesivo 

epoxídico (1.2 % a 50 ºC). Tal como para o módulo de elasticidade, o módulo de distorção do adesivo 

epoxídico apresenta, para temperaturas superiores a 50 ºC, uma degradação muito acentuada, muito 

próxima de 100 % (cf. Figura 24 e Tabela 11). Deste modo, tal como os ensaios de tracção, os ensaios 

de corte indicam que o adesivo metacrilato apresenta um melhor desempenho a temperatura elevada 

do que o adesivo epoxídico. 

Por fim, a Figura 25 compara , para ambos os adesivos, os resultados de ambos os ensaios entre si e 

com o andamento da curva do módulo de armazenamento obtida nos ensaios de DMA. No caso do 

adesivo epoxídico, o cruzamento dos dados permitiu observar, como esperado, que a temperatura de 

transição vítrea indica o ponto em que a redução de resistência e rigidez é mais acentuada. No caso 

do adesivo metacrilato, não existe um ponto que delimite essa transição brusca; este adesivo não 

demonstra o comportamento típico de um material polimérico. Porém, os resultados de resistência e 

rigidez acompanham, em geral, o andamento da curva do módulo de armazenamento. 

(1)  (2) 

  
Figura 25 - Cruzamento da informação dos resultados de resistência e rigidez dos ensaios de tracção e corte 

com os dados dos ensaios de DMA para adesivo (1) metacrilato e (2) epoxídico. 

Os resultados dos ensaios de caracterização do adesivo metacrilato demonstraram que a resistência à 

tracção e ao corte deste adesivo a temperatura ambiente são bastante inferiores à do adesivo 

epoxídico, cerca de 51 %, ambos os casos (cf. tabela 8 e 10). Porém, observou-se que, a temperatura 

elevada (120 ºC), o adesivo metacrilato apresenta resistências bastante superiores às do adesivo 

epoxídico (250 % e 252 % de tracção e corte, respectivamente), confirmando a menor susceptibilidade 

deste adesivo à temperatura. Estes resultados mostram que apesar de o desempenho a temperatura 

ambiente do adesivo de metacrilato ser inferior ao epoxídico, as suas propriedades de resistência e 

                                                             
3 No ensaio a 120ºC não foi possível o módulo de distorção devido a problemas nas leituras. 
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rigidez a temperatura elevada são significativamente superiores; por este motivo, optou-se por incluir o 

adesivo de metacrilato na campanha experimental de aderência entre laminados de CFRP-NSM e o 

betão (cf. secção seguinte). 

4.2 ENSAIOS DE ADERÊNCIA BETÃO-CFRP 

4.2.1 Curva de aquecimento 

A título de exemplo, a Figura 26 apresenta a evolução da temperatura na fase de aquecimento para o 

provete T70E_3. A Tabela 12 e a Figura 26 mostram que a temperatura do ar no interior da câmara 

térmica aumenta linearmente durante a fase inicial do aquecimento, até próximo da temperatura de 

ensaio. Já a temperatura no interior do rasgo, tem uma taxa de aquecimento inferior à anteriormente 

referida (cf. Tabela 12), enquanto que ao longo do rasgo a diferença de temperaturas é pouco 

significativa. 

Tabela 12 - Quadro ilustrativo dos tempos e taxas de aquecimento para cada temperatura. 

Temperatura [ºC] 

Taxa média de aquecimento [ºC/min] 

Tempo [min] 
Câmara 

Adesivo 

Topo Fundo 

50 28.87 0.46 0.46 110.46 

70 46.41 1.38 1.17 144.10 

90 53.53 2.11 1.86 194.89 

130 64.75 3.99 3.42 272.43 

170 93.00 6.35 5.19 465.88 

220 128.84 8.57 6.74 448.77 

270 131.07 11.28 8.19 327.23 

Figura 26 - Curva de aquecimento exemplificativa da série T70E_3. 
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4.2.2 Força vs. deslocamento da máquina de ensaios 

A Figura 27 representa a evolução das curvas força vs. deslocamento da máquina de ensaios para 

diferentes séries de ensaios com adesivo epoxídico. Os resultados do provete da série T170E_1 não 

obtiveram leituras válidas, tendo sido desprezada a sua influência nos resultados seguintes. Em todas 

as curvas é possível identificar três troços: (i) um troço inicial muito próximo do linear que se estende 

até à carga de rotura a temperatura ambiente e 50 ºC ou até uma carga próxima do pico nas restantes 

temperaturas; (ii) um troço não-linear até à carga de pico; (iii) uma redução de resistência repentina 

após o pico, com estabilização numa carga superior a zero (com excepção de temperatura ambiente e 

50 ºC, em que não se observou esse patamar devido à rotura do laminado, cf. secção 4.2.6). Importa 

referir que, para temperaturas superiores a 50 ºC, o patamar pós-pico está associado ao 

escorregamento do laminado; este fenómeno será analisado nas seções seguintes. 

O aumento da temperatura traduziu-se numa redução de rigidez global do sistema e de resistência da 

ligação, processo causado, sobretudo, pela degradação das propriedades do adesivo epoxídico devido 

ao processo de transição vítrea (Tg).  

Figura 27 - Curvas força vs. deslocamento de todos os ensaios de aderência sem extensómetros no 
comprimento de ligação. 

A Figura 28 ilustra curvas força vs. deslocamento da máquina representativas obtidas nos provetes 

com e sem extensómetros aplicados no comprimento colado, verificando-se que, a temperatura 

ambiente, a sua utilização não resultou em qualquer alteração na resposta da ligação; de facto, como 

se mostra, na secção 4.2.6, o modo de rotura manteve-se inalterado (rotura por tracção do laminado). 

No entanto, para temperaturas iguais ou superiores a 50 ºC, observou-se a degradação das condições 

de aderência entre o laminado e o adesivo, que se manifestou em reduções de resistência não 

desprezáveis (comparativamente aos resultados homólogos obtidos em provetes sem extensómetros 

no comprimento colado).  

Relativamente aos ensaios de aderência em provetes com o adesivo de metacrilato (cf. Figura 29), 

tanto a 20 ºC como a 120 ºC, obtiveram-se resistências consideravelmente inferiores às dos provetes 
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com adesivo epoxídico; apesar de os ensaios de caracterização de material terem mostrado que a 

resistência e rigidez a temperaturas elevadas deste adesivo são superiores às do adesivo epoxídico, 

os ensaios de aderência permitiram concluir que a sua ligação aos laminados de CFRP não é eficaz.  

Figura 28 - Curvas força vs. deslocamento de provetes representativos dos ensaios de aderência com e sem 
extensómetros no comprimento colado.  

Figura 29 - Curvas força vs. deslocamento dos ensaios de aderência do adesivo de metacrilato e curvas 
representativas da série E para 20 ºC, 90 ºC e 130 ºC. 

Por este motivo, optou-se por não realizar mais ensaios de aderência com o adesivo de metacrilato – 

nas subsecções seguintes não se analisam os resultados obtidos com este adesivo alternativo (com 

excepção das secções 4.2.6 a 4.2.7, de modo a comprovar a sua ineficiência na ligação betão-CFRP). 

4.2.3 Força vs. escorregamento betão-CFRP 

A Figura 30 representa as curvas de força vs. escorregamento betão-CFRP (em diante denominado 

simplesmente por “escorregamento”) para a série de ensaios sem extensómetros no comprimento 

colado, medido nas pontas carregada e livre dos laminados; nesta figura, não foi representada a curva 
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para 270ºC pelo facto de a resistência da ligação ser aproximadamente nula. O escorregamento na 

ponta livre para temperatura ambiente e 50ºC é aproximadamente nulo (inferior a 0.1mm), verificando-

se que para estas temperaturas o comprimento de colagem adoptado (200 mm) é superior ao 

necessário; de facto, tal como referido, a 20 ºC o comprimento adoptado é superior ao sugerido pelo 

ACI 440.2R-08 [25]. Para as mesmas temperaturas, a curva correspondente à ponta carregada 

apresenta duas fases; (i) uma fase linear até cerca de dois terços de Fmáx; (ii) uma fase de transição 

não linear até ser atingida a Fmáx. O aumento da temperatura, especialmente a partir dos 50ºC, 

manifesta-se pela redução progressiva da rigidez da ligação das curvas das pontas carregada e livre; 

além disso, o comportamento destas curvas descreve-se da seguinte forma: (i) perda de linearidade na 

fase pré-pico nas pontas carregada e livre; (ii) diminuição progressiva da força de pico; (iii) estabilização 

numa carga residual progressivamente menor na fase pós-pico. Ao contrário da temperatura ambiente 

e a 50ºC, os escorregamentos desenvolvem-se para magnitudes de carga muito reduzidas, resultado 

da degradação dos materiais (em particular, do adesivo de colagem) e da ligação entre estes. 

As curvas força vs. escorregamento para as séries de adesivo epoxídico com extensómetros na ligação 

estão representadas na Figura 31; globalmente, o andamento das curvas é semelhante ao obtido nos 

provetes sem extensómetro no comprimento colado, destacando-se apenas o facto de nesta série, a 

50 ºC, se terem obtido curvas com uma resposta ou tramo pós-pico (resultado do diferente modo de 

rotura obtido, como ilustrado adiante). A Figura 32 permite a comparação das duas séries (com e sem 

extensómetros na ligação), observando-se uma diferença considerável quer em termos de força 

máxima, quer de escorregamento de pico (correspondente à força máxima). Ao contrário da série com 

extensómetros, nas séries sem extensómetros, o escorregamento de pico máximo ocorre para 70ºC, 

enquanto que para a outra série ocorre a 50ºC. Estas diferenças de comportamento confirmam o efeito 

prejudicial dos extensómetros no desempenho da ligação betão-CFRP. 

  
Figura 30 – Curvas força vs. escorregamento nas pontas livre (L) e carregada (C), representativas dos ensaios 

de aderência da série sem extensómetros na ligação para cada temperatura. 
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4.2.4 Distribuição de extensões 

A Figura 33 representa a distribuição de extensões no comprimento colado de um provete 

representativo para diferentes fracções de carga de rotura e temperaturas de ensaio até 170ºC 

(temperatura máxima em que se colocaram extensómetros ao longo do comprimento colado). A 

extensões resultam da carga aplicada pela máquina universal, desprezando-se as extensões “térmicas” 

desenvolvidas na fase de aquecimento. Apesar da colocação de extensómetros com características 

 
Figura 31 - Curvas força vs. escorregamento nas pontas livre (L) e carregada (C), representativas dos ensaios 

de aderência da série com extensómetros na ligação para cada temperatura. 

 

  
Figura 32 - Curvas força vs. escorregamento nas pontas livre (L) e carregada (C), representativas dos ensaios 

de aderência das séries com e sem extensómetros na ligação para 50 ºC e 70 ºC. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0 2 4 6 8 10 12 14

F
o

rç
a
 [

k
N

]

Escorregamento [mm]

T20E_ext_2-C

T20E_ext_2-L

T50E_ext_1-C

T50E_ext_1-L

T70E_ext_1-C

T70E_ext_1-L

T90E_ext_1-C

T90E_ext_1-L

T130E_ext_1-C

T130E_ext_1-L

T170E_ext_1-C

T170E_ext_1-L

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0 2 4 6 8 10 12

F
o

rç
a

 [
k

N
]

Escorregamento [mm]

T50E_1-C

T50E_ext_1-C

T50E_1-L

T50E_ext_1-L

T70E_1-C

T70E_ext_1-C

T70E_1-L

T70E_ext_1-L



55 

 

específicas para cada gama de temperaturas, algumas das leituras não foram consideradas como 

válidas (i.e. valores sem sentido físico); nestes casos, as curvas são representados por uma linha 

tracejada, ligando duas leituras válidas. 

A série a 20 ºC apresenta uma distribuição típica de deformações ao longo do comprimento colado, 

não-linear, com deformações nulas perto da ponta livre (x=180mm), comprovando que o comprimento 

de ligação adoptado é superior ao efectivo, e deformações máximas perto da ponta carregada (x=10 

mm). O aumento da percentagem de carga aplicada resulta num aumento da magnitude das extensões, 

especialmente na ponta carregada, começando a estabilizar a partir de 60%Fu. Para 50ºC, deixa de 

existir um pico mais pronunciado perto da zona carregada, verificando-se um desenvolvimento mais 

próximo de linear ao longo do comprimento colado. Este comportamento deve-se à perda de rigidez do 

adesivo com o aumento da temperatura, que contribui para uma maior uniformidade na distribuição de 

tensões ao longo do respectivo comprimento. Por outro lado, a magnitude das extensões tende a 

diminuir e a linearização das extensões é mais visível com o aumento da temperatura, causada, mais 

uma vez, pela perda de rigidez dos materiais (sobretudo do adesivo de colagem). 

Por fim, é possível verificar que o comprimento de ligação efectivo aumenta com a temperatura, 

verificando que a partir dos 50 ºC o comprimento efectivo é superior aos 200 mm adoptados no presente 

estudo. Estes resultados estão em concordância com o trabalho desenvolvido por Leone et al. [40] e 

Firmo [8]. 

4.2.5 Tensão de corte vs. escorregamento betão-CFRP 

O procedimento de cálculo das curvas de corte vs. escorregamento foi baseado nas medições de 

extensões, considerando-se pares de extensómetros consecutivos, tal como descrito por Ferracutti et 

al. [85]. A metodologia utilizada tem em consideração duas condições; (i) a deformação do elemento 

de betão é desprezável, comparativamente ao laminado de CFRP e não tem em conta as deformações 

no betão de recobrimento; (ii) a variação de extensão entre dois extensómetros consecutivos é linear. 

Através da integração das extensões a partir da ponta livre do elemento, é possível obter a seguinte 

expressão para o cálculo do escorregamento numa dada posição 𝑥, em que 𝑥𝑖 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑖+1: 

 

 𝑆𝑙𝑖𝑝(𝑥) = 𝑆𝑙𝑖𝑝(𝑥𝑖+1) − 
(𝜀𝑖+1 − 𝜀𝑖)

(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖)

(𝑥𝑖+1 − 𝑥)2

2
+ 𝜀𝑖+1(𝑥𝑖+1 − 𝑥) (6) 

O escorregamento médio entre dois extensómetros consecutivos é dado pela seguinte expressão: 

 𝑆𝑙𝑖𝑝̅̅ ̅̅ ̅
𝑖+1/2 =

𝑆𝑙𝑖𝑝(𝑥𝑖+1) + 𝑆𝑙𝑖𝑝(𝑥𝑖)

2
 (7) 

Considerando que o laminado de CFRP demonstra um comportamento elástico linear, a tensão de 

corte entre dois extensómetros consecutivos é obtida através da seguinte expressão, 

 �̅�
𝑖+

1
2

= −
𝐸𝐿𝐴𝐿(𝜀𝑖+1 − 𝜀𝑖)

𝑃𝐿(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖)
  (8) 

 

em que 𝐸𝐿 representa o módulo de elasticidade do laminado, 𝐴𝐿 a área da secção do laminado e 𝑃𝐿 , o 

perímetro da secção do laminado em contacto com o adesivo. 



56 

 

Figura 33 - Distribuições de tensões no comprimento de ligação (x) de espécies representativas das séries do 
adesivo epoxídico variando fracções da força de rotura para 20 ºC, 50 ºC, 70 ºC, 90 ºC, 130 ºC e 170 ºC. 
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A Figura 34 representa as curvas de tensão de corte vs. escorregamento para todas as temperaturas 

da série com extensómetros na ligação. Cada curva corresponde a um par de extensómetros 

consecutivos, para o qual foram obtidas leituras válidas independentemente do provete a que 

pertencem. Deve-se realçar que todas as extensões foram medidas na superfície do laminado de 

CFRP, resultando que os escorregamentos em x=0 mm não são necessariamente os escorregamentos 

obtidos com recurso à vídeo-extensometria – estas diferenças devem-se ao facto das leituras de 

escorregamento provenientes do vídeo-extensómetro incluírem a parcela de distorção do adesivo 

epoxídico ao longo do comprimento colado (ao contrário do escorregamento obtido pela equação 6). 

Os resultados apresentam alguma dispersão para temperaturas iguais; este facto pode ser justificado 

pelas seguintes causas: (i) natureza das medições e variabilidade associada às mesmas; (ii) não 

uniformidade da espessura do adesivo, causando variações de rigidez; (iii) possibilidade de existência 

de vazios no interior. A temperatura ambiente, é observável um troço inicial não linear e com rigidez 

reduzida – este resultado não era expectável; de facto, esperava-se que a resposta da ligação fosse 

próxima da linear até à tensão máxima. Suspeita-se que este resultado esteja relacionado com uma 

rotação inicial do provete na fase de estabilização do setup de ensaio, verificando-se um 

escorregamento fictício captado pelo vídeo-extensómetro para uma carga muito reduzida. No entanto, 

importa referir que após este troço inicial não linear, as curvas apresentam troços ascendentes e 

descendentes bem definidos, semelhantes aos reportados na literatura [8, 49]. O aumento da 

temperatura traduz-se numa perda gradual de rigidez e tensão de corte máxima. A maior redução é 

verificada na transição para 50 ºC, coincidindo também com o maior escorregamento para a tensão de 

corte máxima. O resultado obtido indica que, para esta temperatura, o adesivo sofreu alterações 

significativas em termos de rigidez, apresentado a máxima capacidade de distorção. Este resultado é 

consistente com os resultados de força vs. escorregamento para série E9 (Figura 31) e, também, com 

os ensaios de DMA.  

Figura 34 - Curvas de tensão de corte vs. escorregamento para as séries E9 do adesivo 
epoxídico para todas as temperaturas testadas. 
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4.2.6 Modos de rotura 

Para a série de adesivo epoxídico, observaram-se três modos de rotura distintos (cf. Figura 35): i) rotura 

do laminado (cf. Figura 35 - (a)); ii) rotura por deslizamento do laminado, associada a fendilhação e 

destacamento do adesivo e betão (cf. Figura 35 - (b)), e iii) rotura por deslizamento do laminado, sem 

qualquer fendilhação do betão (cf. Figura 35 - (c)).  

Os ensaios a temperatura ambiente evidenciaram um comportamento esperado, verificando-se sempre 

rotura pelo laminado.  

As séries a 50ºC evidenciaram dois tipos de rotura, rotura do laminado para ensaios sem extensómetros 

na ligação e rotura por deslizamento do laminado na interface laminado-adesivo nos provetes com 

extensómetros na ligação. A diferença entre modos de rotura é explicada pela redução de aderência 

causada pela colocação dos extensómetros no comprimento de ligação. 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

T70 T90 T130 T170 

Figura 35 - Modos de rotura dos ensaios de aderência do adesivo epoxídico; (a) rotura do 
laminado; (b) rotura por deslizamento do laminado, apresentando fendilhação e destacamento 
do betão e adesivo; (c) rotura deslizamento do laminado sem fendilhação do betão e adesivo. 

Figura 36 - Rotura por deslizamento do laminado para a 
série de ensaios a adesivo epoxídico, a 70ºC, 90ºC, 

130ºC e 170ºC. 

Figura 37 - Roturas para a 
série de ensaios a adesivo 

metacrilato, a 20 ºC e 120ºC. 

T20 T120 
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A 70 ºC para as séries com extensómetros no comprimento de ligação o modo de rotura foi semelhante 

ao observado a 50 ºC. Para as séries sem extensómetros na ligação, a 70ºC observou-se rotura por 

deslizamento do laminado com alteração significativa da superfície do provete - destacamento de uma 

lâmina de betão e adesivo. Deste modo, é possível concluir que nesta temperatura ocorre uma 

transição entre modos de rotura.  

A partir de 90ºC, os modos de rotura para todas as séries coincidiram, apresentando somente diferentes 

colorações no material do sistema de reforço devido à exposição a temperaturas mais elevadas. 

Por fim, também se observou que em todos os modos de rotura por deslizamento existia um padrão 

em termos de aderência a diferentes temperaturas, resultando uma retenção de partículas de adesivo 

no laminado. A Figura 36 ilustra a evolução deste comportamento com a temperatura, verificando-se 

uma retenção de partículas de adesivo a temperaturas inferiores. Este processo resulta da alteração 

do comportamento do adesivo com a temperatura, perdendo a sua dureza e consequente aderência 

ao laminado. 

Para a série de adesivo metacrilato, os modos de rotura a temperatura ambiente e elevada foram 

semelhantes, observando-se rotura por deslizamento do laminado sem evidência de fendilhação no 

betão (cf. Figura 37). Este resultado permite concluir que o comprimento de ligação adoptado é inferior 

ao comprimento efectivo, não permitindo a mobilização da totalidade da resistência do laminado 

(mesmo a temperatura ambiente). Era desejável que tivesse sido possível mobilizar pelo menos uma 

percentagem elevada dessa resistência a temperatura ambiente e reter grande parte dessa resistência 

a temperatura elevada, o que acabou por não se verificar. 

4.2.7 Resistência da ligação 

A Figura 38 apresenta as cargas de rotura em função da temperatura na interface obtidas em todas as 

séries experimentais; os valores médios (e desvio padrão) estão listados na Tabela 9 - as células 

sublinhadas representam os resultados obtidos com extensómetros no comprimento de ligação.  

Para o adesivo epoxídico, observa-se uma redução não-linear da resistência com a temperatura para 

as duas séries, com e sem extensómetros no comprimento colado, com reduções superiores a 50 % a 

partir de 90 ºC para a série sem extensómetros, e a partir de 70 ºC para a série com extensómetros. 

Como referido, a utilização de extensómetros ao longo do comprimento colado verificou-se ser 

prejudicial para a resistência da ligação, conduzindo a diferenças de resistência de até 31 % para a 

mesma temperatura, com excepção da temperatura ambiente. Na Figura 39 é ainda possível observar 

que a redução de resistência da ligação com a temperatura é menos acentuada do que a redução do 

módulo de armazenamento do adesivo (medido em ensaios de DMA). 

A série sem extensómetros no comprimento colado pode-se considerar como a representativa do 

comportamento real da ligação betão-CFRP (sem extensómetros que influenciem o comportamento da 

ligação). Desta forma, a partir das Figuras 38 e 39 é possível descrever a evolução da resistência de 

aderência com a temperatura da seguinte forma: (i) uma redução residual inicial de cerca de 9 % até 

50 ºC (temperatura próxima da Tg do adesivo); (ii) uma segunda redução da resistência de cerca de 53 

%, de 50 ºC a 90 ºC, marcando a evolução do processo de transição vítrea; (iii) por fim, uma redução 
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menos acentuada de 38 %, de 90 ºC a 270 ºC, marcando o início do processo de decomposição do 

adesivo, verificando-se uma resistência praticamente nula a 270 ºC. 

O adesivo de metacrilato demonstrou um comportamento atípico, visto que a temperatura elevada se 

obteve uma maior resistência de aderência do que a temperatura ambiente. No entanto, como referido, 

optou-se por suspender a campanha experimental com este adesivo por não se ter obtido uma 

resistência de aderência minimamente adequada a temperatura ambiente.  

 

Figura 38 - Resistência da ligação normalizada em função da 
temperatura do trabalho experimental, adesivo epoxídico e 

metacrilato. 

Tabela 13 – Forças de rotura em função da 
temperatura para as séries M, E_ext, células 

destacadas, e E (média ± desvio padrão) 

Adesivo 
Temperatura 
[ºC] 

Força de 
rotura [kN] 

Epoxídico 

20 
38.70 ± 0.17 

38.89 ± 0.11 

50 
35.41 ± 1.77 

28.86 ± 0.27 

70 
27.08 ± 2.33 

14.91 ± 1.29 

90 
14.89 ± 1.41 

9.67 ± 0.46 

130 
11.70 ± 0.70 

6.54 ± 0.23 

170 
10.01 ± 0.47 

6.51 ± 0.25 

220 5.96 ± 0.26 

270 0.04 ± 0.03 

Metacrilato 
20 6.13 ± 0.00 

120 9.18 ± 0.00 
 

 

Figura 39 - Comparação dos resultados experimentais do adesivo epoxídico (com e sem extensómetros na 
ligação) com os ensaios de DMA. 
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4.2.8 Comparação com estudos anteriores 

Na Figura 38 apresenta-se uma comparação dos resultados obtidos no presente estudo com os 

trabalhos de Yu e Kodur [59], Palmieri et al. [58] e Firmo et al. [8] (ref. 2.4.2.2). Pode-se observar que, 

em geral, os resultados experimentais do presente estudo seguem o mesmo padrão de redução com a 

temperatura dos disponíveis na literatura. Os resultados de Firmo et al. [8] são os que mais se 

aproximam dos obtidos no presente estudo, facto justificado pela utilização do mesmo adesivo e 

laminados de CFRP. Esperar-se-ia que, em termos de redução da resistência de aderência com a 

temperatura, os adesivos com maior Tg apresentassem uma maior retenção de resistência. No entanto, 

os resultados de Yu e Kodur [59] contradizem esta evolução, verificando-se que o adesivo com Tg 

superior apresenta uma maior redução de resistência com a temperatura (deve-se realçar que a 

temperatura indicada nesta investigação é do interior da câmara térmica). Por outro lado, os resultados 

de Yu e Kodur [59] demonstram que o adesivo não chega a apresentar resistência nula (até 400ºC), 

resultados divergentes com os apresentados no presente estudo, porém não totalmente 

correlacionáveis por se referirem a temperaturas diferentes. Em ambos os adesivos existe uma redução 

contínua de resistência com a temperatura, nunca estabilizando num patamar, indicando a 

possibilidade de se atingirem uma resistência nula após 400 ºC. 

4.2.9 Modelos de degradação da resistência da ligação 

A Figura 39 representa as curvas de degradação de acordo com os modelos de Gibson et al. [45] (eq. 

1), Mahieux et al. [46] (eq. 3) e Wang et al. [36] (eq. 2) ajustadas aos resultados da presente campanha 

experimental; os respectivos parâmetros de ajuste apresentam-se nas Tabelas 10, 11 e 12. O modelo 

de Gibson [45] foi aquele que apresentou um pior ajuste global de entre os três testados; porém, foi o 

que melhor simulou a fase final do processo de degradação de resistência da ligação. O modelo de 

Mahieux et al. [46] foi o que melhor se ajustou aos resultados experimentais. O modelo de Wang et al. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 100 200 300 400

R
e
si

st
ê
n

ci
a
 d

a
 L

ig
a
ç
ã
o

 N
o

rm
a
li

z
a
d

a
 [

-]

Temperatura [ºC]

Yu e Kodur [63] - Epoxídico (Tg = 120 ºC)

Yu e Kodur [63] - Epoxídico (Tg = 82ºC)

Palmieri et al. [62] - Epoxídico ( Tg = 65ºC)

Firmo et al. [65] - Epoxídico (Tg = 47 ºC)

Estudo Exeprimental

Figura 40 - Resistência da ligação normalizada (por comparação com 
temperatura ambiente) em função da temperatura para as séries 

experimentais sem extensómetros na ligação e trabalhos experimentais 
desenvolvidos anteriormente (Yu e Kodur [59], Palmieiri et. al [58] e 

Firmo et al. [8]). 



62 

 

[36] só é válido para temperaturas de 20 ºC a 270 ºC, sendo dos três aquele que apresenta um 

comportamento mais próximo de linear. 

Apesar do bom ajuste dos modelos testados, num futuro trabalho seria desejável o desenvolvimento 

de novos modelos que permitam simular com mais precisão os dados obtidos no presente estudo. 

Estes modelos devem incluir os seguintes troços: (i) uma perda residual inicial até à temperatura de 

transição vítrea; (ii) uma segunda perda de resistência muito pronunciada devido ao desenvolvimento 

da transição vítrea; (iii) por fim, uma perda gradual, muito menos pronunciada do que a anterior, até ser 

atingida uma resistência nula.  

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a realização da campanha experimental sobre a aderência a temperatura elevada entre o betão 

e laminados de CFRP instalados pela técnica NSM, é possível destacar as seguintes principais 

conclusões: 

• A partir da análise das curvas de força vs. deslocamento da máquina de ensaios, verificou-se 

que o adesivo de metacrilato não apresenta um desempenho satisfatório, sobretudo a 

temperatura ambiente, tendo a resistência de aderência sido consideravelmente inferior à 

obtida nos provetes com adesivo epoxídico; 

• As curvas de força vs. escorregamento betão-CFRP confirmaram a redução da resistência e 

rigidez da ligação colada com a temperatura; 

• A comparação das curvas de força vs. escorregamento das séries com e sem extensómetros 

no comprimento colado permitiu comprovar a influência (negativa) da presença de 

 
Figura 41 – Resistência da ligação normalizada (por comparação com 

temperatura ambiente) em função da temperatura para as séries 
experimentais sem extensómetros na ligação e modelos de 

degradação (modelos de Gibson et al. [45], Mahieux et. al [46] e Wang 
et al. [36]). 

Tabela 14 – Parâmetros de ajuste das 
curvas de resistência normalizada vs. 
temperatura do modelo de Gibson et 

al. [45]. 

Km [-] Tg,mech [ºC] R2 [-] 

0.01 97.75 0.90 

 
 

Tabela 15 - Parâmetros de ajuste das 
curvas de resistência normalizada vs. 
temperatura do modelo de Mahieux et 

al. [46]. 

T0 [-] M R2 [-] 

120.86 1.53 0.93 

 
 

Tabela 16 - Parâmetros de ajuste das 
curvas de resistência normalizada vs. 
temperatura do modelo de Wang et al. 

[36], para 20ºC≤T≤270ºC. 

A [-] B [-] C [-] n [-] R2 [-] 

1348.00 13.21 0.01 0.45 0.92 
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extensómetros eléctricos ao longo do comprimento colado no desempenho da ligação betão-

CFRP; 

• As distribuições de extensões no laminado ao longo do comprimento colado apresentam 

diferenças em função da temperatura: a temperatura ambiente, apresentam um andamento 

não-linear e um pico na extremidade carregada, enquanto que com o aumento da temperatura 

existe uma tendência de linearização das extensões, causada pela redução de rigidez do 

adesivo (associada à temperatura de transição vítrea); 

• O comprimento de ligação efectivo aumenta com a temperatura: com o adesivo epóxido, a 

temperatura ambiente o comprimento efectivo é inferior ao comprimento de colagem adoptado, 

enquanto que a temperaturas elevadas é superior; 

• Apesar da dispersão de resultados, as curvas de tensão de corte vs. escorregamento 

confirmaram a tendência de redução da tensão de corte máxima e da rigidez com o aumento 

da temperatura; 

• Relativamente aos modos de rotura, nos provetes sem extensómetros ao longo do 

comprimento colado, foram observados os seguintes modos: (i) a temperatura ambiente e        

50 ºC, rotura do laminado; (ii) a 70 ºC, escorregamento do laminado pela interface adesivo-

CFRP com fendilhação significativa na superfície de betão; (iii) para temperaturas superiores, 

escorregamento do laminado pela interface adesivo-CFRP sem fendilhação visível no betão. 

Na série de ensaios com extensómetros instalados ao longo do comprimento colado, a única 

diferença em relação ao descrito acima foi o facto de a 50 ºC se ter observado o modo (ii); 

• Os resultados obtidos neste estudo poderão ser úteis para a calibração de leis locais de 

aderência entre betão e laminados de CFRP-NSM para diferentes valores de temperatura; além 

disso, poderão ser usados para a calibração de modelos numéricos sobre a aderência betão-

CFRP a temperatura elevada. 
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 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTOS 

FUTUROS 

5.1 CONCLUSÕES 

Ao longo das últimas duas décadas, a aplicação de sistemas de reforço com laminados de CFRP tem 

tido uma evolução crescente pelas suas características em relação aos elementos metálicos, 

nomeadamente o peso próprio reduzido, a elevada resistência mecânica e a durabilidade em ambientes 

agressivos. No entanto, a susceptibilidade destes sistemas a temperaturas moderadamente elevadas, 

impede a expansão da sua utilização no reforço de estruturas de edifícios, onde o incêndio constitui 

uma acção de projecto, deixando de ser uma alternativa viável aos materiais tradicionais. Tal como 

investigações anteriores referiram, as propriedades do CFRP e dos adesivos de colagem sofrem 

degradação quando expostos a temperaturas próximas da Tg, passando de um estado vítreo para um 

estado viscoso. O fenómeno de transição vítrea afecta significativamente o comportamento destes 

materiais, sobretudo do adesivo, observando-se uma degradação da aderência do sistema de reforço 

ao betão, pondo em causa a segurança estrutural dos elementos reforçados. Geralmente, identifica-se 

o adesivo de colagem como o material condicionante, em especial os adesivos de base epoxídica - 

mais utilizados e com melhor comportamento a temperatura ambiente. Como alternativa a estes 

adesivos convencionais, começam a surgir algumas investigações sobre adesivos alternativos com 

características melhoradas ao fogo, de bases cimentícias ou mesmo híbridos. 

A campanha experimental desenvolvida na presente dissertação surge no âmbito da caracterização da 

aderência a temperatura elevada de sistemas de reforço com laminados de CFRP, recorrendo à técnica 

NSM (técnica ainda relativamente pouco estudada) e vai ao encontro de novas soluções de adesivos 

com possível aplicação por esta técnica. Para esse efeito, inicialmente realizaram-se ensaios de 

caracterização do novo adesivo de metacrilato a temperatura elevada e ambiente (DMA, tracção e 

corte) e, posteriormente, ensaios de aderência com exposição a temperaturas até 270 ºC. 

Os ensaios de caracterização dos adesivos consistiram na análise de três aspectos principais; (i) 

análise da temperatura de transição vítrea dos adesivos; (ii) avaliação da evolução da resistência à 

tracção e módulo de elasticidade com a temperatura; (iii) avaliação da evolução da resistência ao corte 

e módulo de distorção. 

Através dos ensaios de DMA, foi possível concluir que o comportamento do adesivo metacrilato a 

temperatura elevada seria melhor que o do epoxídico. Ao contrário do adesivo epoxídico, em que se 

observou um decaimento abrupto do módulo de armazenamento com a temperatura, na mesma curva 

do adesivo metacrilato nunca se verificou esse decaimento, observando-se somente um decréscimo 

gradual com a temperatura. Principalmente a temperaturas elevadas, a diferença entre os dois adesivos 

foi mais significativa, podendo assumir-se que esta diferença se poderá dever essencialmente às 

composições químicas dos dois materiais. 

Nos ensaios de tracção ao adesivo, foi possível quantificar a sua resistência e módulo de elasticidade 

a temperatura elevada. Os resultados obtidos nestes ensaios para o adesivo metacrilato foram 

comparados com os dados do adesivo epoxídico obtidos por Roquette [9]. A análise dos resultados em 
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termos de resistência à tracção, permitiu concluir que a resistência à tracção do adesivo metacrilato a 

temperatura ambiente é cerca de 50 % da resistência do adesivo epoxídico, o que aponta para a 

inviabilidade deste adesivo ser utilizado para o reforço com CFRP. No entanto, a 120 ºC esta tendência 

inverte-se, verificando-se uma resistência de cerca de 250% à do adesivo epoxídico. O resultado obtido 

a temperatura elevada foi um bom indicador de aplicação do adesivo e, daí, a sua escolha para os 

ensaios de aderência. O módulo de elasticidade do adesivo epoxídico, segundo Roquette [9], apresenta 

uma redução muito significativa próximo dos 50 ºC (diminuição de 98 %), temperatura semelhante à 

Tg, mantendo-se uma redução menos prenunciada até à temperatura máxima de ensaio (270ºC). O 

adesivo metacrilato apresentou uma redução mais gradual, tendo os resultados a 50ºC sido pouco 

conclusivos. 

Nos ensaios de corte ao adesivo, realizados segundo a metodologia V-Notched Beam Method [79], 

foi possível observar uma tendência semelhante à dos ensaios de tracção. Em termos de resistência 

ao corte, o adesivo metacrilato obteve piores resultados do que o epoxídico a temperatura ambiente 

(cerca de 50 % do resultado do adesivo epoxídico), enquanto que a temperatura elevada apresentou 

resultados muito satisfatórios (cerca de 250 % da resistêncaia do adesivo epoxídico, a 120 ºC). O 

módulo de distorção seguiu a mesma tendência que os restantes parâmetros, sendo observável uma 

degradação de cerca de 50 % do adesivo metacrilato a 60 ºC, enquanto o adesivo epoxídico apresentou 

uma redução na ordem dos 100 % logo a partir de 50 ºC.  

Nos ensaios de aderência foi possível descartar a possibilidade de utilização do adesivo metacrilato 

como alternativo ao adesivo epoxídico pelas seguintes razões: (i) o adesivo não permitiu obter forças 

de rotura a temperatura ambiente suficientemente próximas do adesivo epoxídico; (ii) a temperatura 

elevada, nunca foi possível obter resultados superiores aos do adesivo epoxídico, resultado que seria 

totalmente necessário para prosseguir com os ensaios; (iii) o modo de rotura associado a todas as 

temperaturas testadas foi rotura por deslizamento do laminado na interface laminado-adesivo. Estas 

três razões são explicadas pela ineficiência na mobilização de adesão por parte do adesivo. Este 

problema poderá eventualmente ser contornado no futuro com a utilização de métodos abrasivos para 

alterar a superfície do laminado. 

A utilização da extensometria no comprimento colado provou ser prejudicial para a ligação a 

temperatura elevada, sendo observável quer através das curvas de força vs. deslocamento e força vs. 

escorregamento, quer através dos modos de rotura. A utilização de extensómetros faz com que parte 

da área envolvida pelo adesivo não seja efectivamente área de contacto, promovendo áreas de 

descontinuidade ao longo do comprimento de ligação. O grande objectivo da utilização de 

extensómetros no comprimento colado foi a avaliação do efeito da temperatura na distribuição de 

extensões ao longo desse comprimento. Os resultados obtidos mostraram que a distribuição de 

extensões é mais próxima de linear com o aumento da temperatura e que o comprimento de colagem 

efectivo também aumenta, consequência da diminuição da rigidez do adesivo.  

Ao contrário do que era expectável, a temperatura ambiente, as curvas de tensão de corte vs. 

escorregamento apresentaram um troço inicial não linear, resultado da rotação inicial do provete. 

Desprezando esse efeito inicial, as curvas apresentam um andamento espectável: aumento de tensão 

praticamente linear com o escorregamento até ao valor de tensão máximo; seguido de uma redução 
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também aproximadamente linear. As curvas de tensão de corte vs. escorregamento permitiram ainda 

confirmar a perda de rigidez e a diminuição da tensão de corte máxima com a temperatura. 

Os modos de rotura identificados (rotura pelo laminado, rotura por deslizamento na interface adesivo-

laminado com e sem fendilhação superficial do betão), são consistentes com as conclusões 

anteriormente expostas. Os diferentes modos de rotura estão associados a alterações significativas 

nas propriedades mecânicas e de aderência dos materiais constituintes da ligação colada. 

A resistência da ligação foi severamente afectada com a temperatura, sobretudo a partir da temperatura 

de transição vítrea do adesivo. No entanto, somente a 70 ºC ocorreu uma perda mais significativa de 

resistência. A partir de 170 ºC, a perda de resistência apresentou um abrandamento até ser atingida 

uma resistência nula a 270 ºC. 

Os resultados do presente estudo estão de acordo com os disponíveis na literatura, seguindo o mesmo 

padrão de decréscimo de resistência com a temperatura apesar da utilização de adesivos com Tg 

diferentes. Por outro lado, a partir dos dados experimentais foi possível ajustar curvas de degradação 

de resistência de aderência com a temperatura. 

Em suma, todo o trabalho realizado permitiu verificar uma degradação das propriedades de resistência 

e de rigidez da aderência em função da temperatura do adesivo epoxídico, observando-se três 

patamares: (i) redução residual da resistência até uma temperatura inferior à Tg; (ii) redução abrupta 

de resistência após atingir a Tg (apresentando alguma retenção inicialmente); (iii) redução menos 

pronunciada e consequente estabilização numa resistência muito reduzida. Tal como nos estudos 

anteriores, o adesivo foi identificado como o elemento mais vulnerável quando em contacto com a 

temperatura, necessitando de medidas de protecção ao fogo para que seja possível a sua aplicação 

em construções em que o fogo seja uma condicionante de projecto. 

Os objectivos do presente documento não foram totalmente alcançados, visto que não foi possível 

encontrar uma alternativa viável ao adesivo epoxídico (convencional). Não obstante, obteve-se 

alcançado uma melhor compreensão do adesivo epoxídico e da evolução do seu comportamento com 

a temperatura. 

5.2 PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

A presente dissertação teve o objectivo de contribuir para o conhecimento sobre o efeito da temperatura 

na aderência entre betão e laminados de CFRP instalados pela técnica NSM. No entanto, vários 

aspectos carecem de investigação mais aprofundada, sugerindo-se os seguintes desenvolvimentos 

futuros: 

• Aprofundamento da investigação de adesivos alternativos, encontrando possíveis alternativas 

para substituir os adesivos epoxídicos. Desenvolvimento ou utilização de adesivos disponíveis 

no mercado, realizando-se ensaios de tracção e corte para temperaturas inferiores, iguais e 

superiores à Tg; 

• Realização de campanhas experimentais semelhantes às realizadas na presente dissertação 

para os adesivos alternativos investigados, com o objectivo de comparar com os resultados 

do adesivo epoxídico do presente documento; 



68 

 

• Realização de estudos experimentais iguais aos realizadas na presente dissertação para o 

adesivo alternativo escolhido neste documento, utilizando laminados de CFRP com 

acabamento superficial que permita a mobilização de atrito suficiente para que não haja 

escorregamentos a temperatura ambiente; 

• Em alternativa à tipologia de ensaio escolhido (ensaios em regime estacionário), realizar 

ensaios de aderência em regime transiente (i.e., provetes ensaiados a uma percentagem de 

carga de rotura constante e aquecidos até à rotura), ensaios estes que se aproximam mais às 

condições de incêndio; 

• Modelação numérica de leis de aderência que simulem o comportamento das interfaces betão-

adesivo e adesivo-CFRP a temperatura elevada em termos de tensão de corte vs. 

escorregamento em função da temperatura; 

• Modelação numérica 3D de elementos finitos dos ensaios de corte recorrendo às leis de 

aderência modeladas, validando os modelos através dos resultados dos ensaios de aderência 

realizados.  
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