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Resumo 

Em elementos de betão armado pré-fabricado é muito frequente a ocorrência de pequenas im-

perfeições de fabrico. Quando esses elementos são colocados em contato e sujeitos a cargas 

elevadas, geram-se concentrações de tensões nas zonas com irregularidades, que reduzem a 

resistência estrutural. A presente dissertação tem como principal objetivo analisar o comporta-

mento à fluência de juntas de argamassa polimérica, um potencial material de junta com capaci-

dade para absorver essas concentrações de tensões. 

Para esse efeito, foi desenvolvido um estudo experimental com 12 provetes de argamassa po-

limérica. Metade dos provetes foram ensaiados entre dois cubos de betão sem imperfeições e a 

outra metade entre dois cubos de betão, sendo o cubo inferior com uma imperfeição semicilín-

drica. A análise compreendeu um ensaio de fluência, em que os provetes foram colocados no 

sistema de ensaio desenvolvido para o efeito e sujeitos à compressão constante durante vários 

dias, e posteriormente um ensaio de compressão, na prensa mecânica, no qual os provetes 

foram levados à rotura. 

Os resultados obtidos nos ensaios experimentais permitiram concluir que o comportamento de 

fluência e a resistência à compressão, foram qualitativamente semelhantes para cada tipo de 

provetes. Os modelos com imperfeição (CI) apresentaram extensões muito superiores do que os 

sem imperfeição (SI), como era expectável. Verificou-se ainda que a deformação por fluência é 

insignificante após 40 dias de ensaio de fluência. Do ensaio de compressão concluiu-se que a 

fluência não influência a resistência dos modelos CI, no entanto reduz a resistência dos modelos 

SI. Concluiu-se ainda que a aplicação da junta aumenta a resistência do conjunto em 15%, 

quando existem imperfeições. 

Por último, foi efetuada uma análise numérica no software ATENA 3D, através de modelos tridi-

mensionais não lineares de elementos finitos, de modo a simular os ensaios de compressão 

realizados na análise experimental. Este estudo não permitiu confirmar as tendências dos resul-

tados experimentais. 

Palavras-chave: Argamassa polimérica; Ensaio de fluência; Ensaio de compressão; Método dos 

Elementos Finitos; ATENA 3D. 
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Abstract 

Fabrication imperfections are very usual in pre-fabricated elements of reinforced concrete. When 

those elements are in contact and subject to high loads, there are tension concentrations at ir-

regularities area, which reduce the structural resistance. This thesis main objective is to analyze 

the behavior due to the creep of polymeric mortar joints, a potential material of joints for pre-

fabricated reinforced concrete, with the capability to absorb these tension concentrations. 

For this study, was developed an experimental study for which were tested 12 samples of poly-

meric mortar. Half of those samples were tested between two cubes without imperfections, and 

the other half, between two cubes with a semi-cylindrical imperfection in the bottom cube. Analy-

sis included a creep test, where the samples were positioned in a test system developed for that 

purpose and were subject to constant compression loads during some days, and after that sam-

ples were subjected to compression test, in servo controlled compression machine, for which the 

samples were tested until the failure. 

Results obtained in the experimental tests allowed to conclude that the creep behavior and com-

pression resistance were qualitatively similar for each type of samples. Sets with imperfections 

(CI) presents bigger strains than sets without imperfections (SI), as were expected. It was also 

found that the deformation for creep is insignificant after 40 days of test. Regarding to compres-

sion test it was concluded that doesn’t influence the sets CI resistance, however, reduces the 

sets SI resistance. It was also concluded that the use of joint increases the resistance of set in 

15%, when there are imperfections 

Finally, it was developed a numerical analysis in ATENA 3D software, through tridimensional non-

linear models of finite elements, with the objective to simulate the several tests of compression 

developed in experimental analysis. This study didn’t allow to confirm the tendency of experi-

mental results. 

Keywords: Polymeric mortar; Creep test; Compression test; Finite Element Method; ATENA 3D. 
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Capítulo 1 

1Introdução 

1.1 Objetivos da Dissertação 

O betão pré-fabricado apresenta um enorme potencial no que diz respeito à conceção de torres 

eólicas altas e de rápida construção, no entanto existem ainda algumas questões associadas a 

este material, que necessitam ser melhoradas. 

Os elementos de betão armado pré-fabricado, apresentam frequentemente algumas imperfei-

ções de fabrico. Estas imperfeições consistem em pequenas irregularidades superficiais, que 

conduzem as peças a desvios de qualidade, não especificados em nenhum dos critérios de acei-

tação, no entanto o problema vai muito para além da aprovação, ou desaprovação, da peça final. 

Quando estes elementos são postos em contato e sujeitos a cargas elevadas, geram-se concen-

trações de tensões nas zonas com irregularidades, reduzindo a resistência final e o tempo de 

vida útil da estrutura. 

Os recursos atualmente existentes no mercado, não conseguem solucionar este problema cor-

retamente. Por outro lado, as juntas geralmente utilizadas entre elementos de betão pré-fabri-

cado são de argamassa, o que reduz a velocidade de construção das torres devido ao tempo de 

cura. Surge assim o interesse em estudar juntas secas, ou de materiais que não necessitem de 

tempo de cura, mas que possibilitem a absorção das irregularidades geométricas das superfícies 

dos elementos pré-fabricados. 

Outros problemas associados a estas juntas são o seu comportamento em fadiga, e a fluência 

do material da junta, assunto sobre o qual se dedica a presente dissertação. 

As juntas estudadas no presente trabalho são constituídas por argamassa polimérica produzida 

à base de resina epoxídica e granulado de cortiça. 
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1.2 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos: 

O capítulo 1 apresenta os objetivos e a estrutura deste documento. Posteriormente, é exposto 

um enquadramento geral do tema, apresentando a história da energia eólica, o estado atual do 

mercado energético e as soluções estruturais para suporte de geradores eólicos. 

No capítulo 2 é efetuada uma revisão da literatura, na qual são abordados os tipos de ligações 

utilizados em estruturas de betão armado pré-fabricado, o comportamento mecânico de arga-

massas poliméricas e o comportamento à fluência de polímeros. 

No capítulo 3 é apresentado o programa experimental. Descreve-se a preparação do ensaio, 

desde a preparação dos provetes e do sistema de ensaio, aos equipamentos utilizados e à mon-

tagem do ensaio. Por fim, são apresentados e analisados os resultados obtidos nos ensaios 

experimentais, comparando-os com outros estudos realizados sobre este tipo de juntas. 

No capítulo 4 é descrita a modelação numérica efetuada no programa ATENA 3D. Descrevem-

se os modelos numéricos estudados e, posteriormente, apresentam-se e comparam-se os resul-

tados numéricos obtidos com os resultados experimentais. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões deste trabalho e sugerem-se alguns desenvolvi-

mentos futuros. 

1.3 Enquadramento Geral 

1.3.1 A Energia Eólica 

O rápido crescimento económico e industrial de alguns países tem aumentado a procura de 

energia. Consequentemente, a procura por combustíveis fósseis tem também aumentado, o que 

constitui um problema grave, uma vez que estes recursos energéticos são finitos, não estão 

distribuídos de igual forma pelo planeta e contribuem fortemente para o aquecimento global. 

As energias renováveis para além de inesgotáveis, são limpas e encontram-se disponíveis em 

quase todo o planeta. A energia eólica é uma fonte de energia renovável, que não produz gases 

de efeito de estufa durante a produção, está permanentemente disponível e requer uma área de 

implantação reduzida, surgindo assim como uma alternativa viável aos combustíveis fósseis. De 

uma forma geral, consiste na transformação da energia cinética, produzida pelo vento, em ener-

gia útil, seja ela mecânica ou elétrica. 



1.3 Enquadramento Geral 

3 

O aproveitamento da energia eólica remonta à Antiguidade. Desde esta época, que a energia do 

vento é utilizada para mover barcos, moer cereais, bombear água ou para alimentar maquinaria. 

Por volta de 5000 a.C., os Egípcios já utilizavam a força do vento para mover barcos à vela no 

rio Nilo. O primeiro registo histórico, da transformação da energia proveniente do vento em ener-

gia mecânica, surge no ano 200 a.C., na Pérsia, através de moinhos de vento simples de eixo 

vertical, que eram acionados por uma longa haste movida pelo homem, ou por animais. Estes 

moinhos eram utilizados essencialmente para bombeamento de água e moagem de grãos. No 

entanto, estima-se que, por volta de 2000 a.C., na China, e mais tarde, por volta de 1700 a.C., 

no Médio Oriente, já utilizavam estes moinhos de vento para o mesmo fim [1]. 

Esta tecnologia foi-se desenvolvendo e, em meados do séc. XI, esta tecnologia chega à Europa 

pela mão de mercadores e cruzados. Na Grécia, surgiram os primeiros modelos de moinhos de 

eixo horizontal com velas de sustentação. No séc. XII, os holandeses redesenharam e adaptaram 

os moinhos de vento, que rapidamente se espalharam por toda a Europa (Figura 1.1). Eram 

utilizados para a produção de alimentos, moagem de grãos, drenagem de água, fabricação de 

papel, processamento de madeiras, entre outras [1]. 

 

Figura 1.1 - Pintura medieval holandesa de moinhos de vento [1] 

No final do séc. XIX, com a Revolução Industrial e com o aparecimento da máquina a vapor, 

houve um declínio gradual no uso dos moinhos de vento, na Europa. Os moinhos de vento foram 

substituídos pelos motores a vapor, para bombear água [1]. 

Ainda na segunda metade do séc. XIX, esta ideia é transposta para o continente americano, pela 

mão de colonizadores. Surge um novo modelo de moinho de vento, em metal, com múltiplas 

pás, destinado ao bombeamento de água para fazendas e ranchos. Este sistema é utilizado, 

ainda hoje, em várias partes do mundo. 

Novos desenvolvimentos eram estabelecidos na rede elétrica e, em 1887, o cientista Charles 

Brush desenvolveu o primeiro sistema automático de geração de energia elétrica: uma turbina 
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de 12 kW utilizada para carregamento de baterias, construída em madeira, com 17 m de diâmetro 

e 18 m de altura (ver Figura 1.2). 

Por volta de 1930, os programas de eletrificação rural nos Estados Unidos, levaram a energia 

elétrica de baixo custo para a maioria das áreas rurais, difundindo o uso de aerogeradores de 

pequeno porte nestas áreas. Por outro lado, a Rússia investia na conexão de aerogeradores de 

médio e grande porte, na rede elétrica [1]. 

Vários países uniram-se na busca de novas soluções, mais eficientes e competitivas, para os 

aerogeradores de grande porte. No início do séc. XX, o cientista dinamarquês Poul la Cour de-

senvolveu uma turbina eólica capaz de gerar corrente contínua (ver Figura 1.3). Anos mais tarde, 

em 1958, um dos seus alunos, Johannes Juul, desenvolveu o “Conceito Dinamarquês”, que per-

mitiu pela primeira vez fornecer corrente elétrica alternada, à rede elétrica, a partir da energia 

eólica. Muitas das turbinas eólicas hoje em funcionamento, operam com base neste conceito [2]. 

  

Figura 1.2 – Turbina eólica de Charles 
Brush [2] 

Figura 1.3 - Turbina eólica de Poul la Cour [3] 

No entanto, as turbinas eólicas construídas até ao momento eram bastantes dispendiosas, e por 

esse motivo, eram utilizadas apenas como objeto de investigação. 

Após a Segunda Guerra Mundial, surge um período de uso intensivo de combustíveis fósseis. 

Mais tarde, na década de 1970, a crise do petróleo impulsionou o interesse mundial na energia 

eólica. Surgiram novas investigações e desenvolvimentos em aerogeradores, o que permitiu re-

finar velhas ideias e introduzir novas formas de converter energia eólica em energia útil [1]. 

Em 1980, é construído o primeiro parque eólico, em New Hampshire, nos Estados Unidos da 

América, composto por 20 aerogeradores de 30 kW de potência [2]. 

Nos últimos anos, este sector tem crescido de forma exponencial, muito face à diminuição dos 

custos de produção energética. Os aerogeradores têm-se desenvolvido rapidamente em tecno-

logia, e em tamanho, surgindo uma grande variedade de modelos no mercado, cada vez mais 
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eficientes. A Figura 1.4 mostra o impressionante desenvolvimento do tamanho e da potência das 

turbinas eólicas desde 1990. 

 

Figura 1.4 - Evolução dos aerogeradores ao longo dos anos [4] 

Os aerogeradores da atualidade são constituídos, de uma forma geral, pela fundação (em betão 

armado), pela torre (em betão armado ou aço), pelas pás (em fibra de vidro reforçado com poli-

éster ou epóxi) e pela turbina [5]. 

A turbina é constituída pelas pás e por um eixo, ligados através de um rolamento que, por sua 

vez, se encontra ligado a um multiplicador. Quando o vento incide nas pás, a sua potência é 

transmitida ao rolamento. O multiplicador aumenta a velocidade do eixo e transmite a energia 

mecânica ao gerador elétrico, que faz a conversão da energia mecânica em energia elétrica. 

Essa energia elétrica, é mais tarde injetada na rede, passando por um processo de elevação de 

tensão e intensidade de corrente, através de um transformador (ver Figura 1.5) [2]. 

 

Figura 1.5 - Esquema do funcionamento da turbina eólica [2] 
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A rentabilidade da turbina depende de vários fatores, nomeadamente, do comprimento das pás, 

que duplicando, pode quadruplicar a produção energética; da velocidade do vento, que deverá 

ser superior a 4 m/s e inferior a 30 m/s, por motivos de segurança; e também da densidade do 

ar, que depende da temperatura, altitude e pressão (locais muito elevados têm baixa pressão de 

ar o que torna menos eficiente a produção energética) [5]. 

Contudo, apesar de todas as vantagens desta energia alternativa, existem ainda alguns aspetos 

a melhorar, nomeadamente o seu efeito negativo nas populações de pássaros, o impacto visual 

na paisagem e o ruído produzido pelo vento nas pás das turbinas. 

1.3.2 O mercado da Energia Eólica 

A energia eólica é atualmente vista como uma das mais promissoras fontes de energias renová-

veis, que se encontra em constante crescimento. Esta evolução é notória nos resultados regis-

tados ao longo dos últimos anos, pelo GWEC (Global Wind Energy Council) [6]. 

 

Figura 1.6 – Capacidade global acumulada de energia eólica instalada, registada entre 2001 e 2017 [6] 

No final do ano de 2017, a capacidade global acumulada de energia eólica instalada era de 

539.581 MW, cerca de 10% superior à registada no ano anterior (ver Figura 1.6). 

De acordo com os resultados apresentados pelo GWEC em 2017, a China continua a liderar a 

lista dos dez maiores produtores de energia eólica do mundo, desde 2010, com um total de 

188.232 MW de energia acumulada. Apresentando um aumento de 19.500 MW, em relação a 

2016. No segundo e terceiro lugares da lista, encontram-se os Estados Unidos da América e a 

Alemanha, com 89.077 MW e 56.132 MW, respetivamente (ver Figura 1.7) [6]. Verifica-se ainda 

que os dez países que mais contribuíram para o aumento mundial da capacidade de produção 

de energia eólica, em 2017, são responsáveis por 89% desse acréscimo. 

A Alemanha foi líder desta lista até 2007, tendo sido posteriormente superada pelos EUA e pela 

China, países que continuam a investir fortemente neste sector. A Dinamarca, pioneira na 
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instalação de parques eólicos, foi também ultrapassada por vários países, perdendo o seu lugar 

na lista dos dez maiores produtores do mundo [2]. 

 

a) b) 

Figura 1.7 – Top 10 dos países produtores de energia eólica. a) Capacidade instalada durante o ano 
de 2017; b) Capacidade acumulada até dezembro de 2017 [6] 

Olhando para estes resultados, e para as pesquisas e desenvolvimentos anteriormente realiza-

dos, constata-se que este recurso é sem dúvida o mais promissor para os próximos anos. A 

associação mundial de energia eólica (WWEA), prevê até 2020, o alcance de aproximadamente 

1,75 GW de capacidade instalada cumulativa, e o alcance de aproximadamente 240 MW de 

capacidade recém-instalada adicionada anualmente, nesse mesmo ano [7]. 

No futuro próximo, o sucesso da energia eólica passa pelo desenvolvimento de turbinas cada 

vez mais potentes e mais económicas, e pelo consequente aumento da altura das torres e da 

dimensão das pás. 
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1.3.3 Estruturas de Suporte de Geradores Eólicos 

As estruturas de suporte de aerogeradores, normalmente designadas por torres, são responsá-

veis por sustentar e posicionar o rotor a determinada altura que permita o seu correto funciona-

mento, ou seja, que permita alcançar maiores velocidades de vento, e consequentemente, pro-

duzir maiores quantidades de energia. 

As torres constituem um elemento estrutural de grande porte e de elevado peso no custo total 

do projeto, por esse motivo, é extremamente importante uma busca permanente de novas solu-

ções estruturais, mais económicas e mais eficientes. 

As primeiras soluções estruturais adotadas para a produção de energia eólica, foram os moi-

nhos de vento em madeira, ou alvenaria de pedra (abordados no ponto 1.3.1). Muitas destas 

construções foram extintas, sendo muito poucas as que se encontram atualmente em funciona-

mento [8]. 

Na altura da Revolução Industrial apareceram as primeiras estruturas treliçadas em aço (ver 

Figura 1.8), constituídas por perfis metálicos [1]. Este tipo de estrutura apresenta como principais 

vantagens, em relação às anteriormente referidas, o peso menor, que requer fundações mais 

aligeiradas, e consequentemente, leva a custos mais reduzidos; e a facilidade de transporte, 

montagem e manutenção (devido ao reduzido tamanho dos perfis metálicos). Esta solução per-

mite ainda, uma maior facilidade no controlo da frequência natural de vibração [2], [9]. 

No entanto, estas estruturas têm vindo a ser progressivamente abandonadas, principalmente 

devido ao seu impacto visual. Outro fator negativo, são os efeitos da corrosão a que estes ele-

mentos estão expostos, exigindo regularmente uma verificação da segurança. Por este motivo, 

esta solução não é indicada para ambientes offshore, dada a agressividade do ambiente marinho 

[2], [9]. 

 

Figura 1.8 - Estrutura treliçada em aço [2] 
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Outra solução existente, são os mastros espiados, aplicados geralmente em turbinas eólicas 

de eixo vertical (ver Figura 1.9). Este tipo de aerogeradores, é o mais apropriado para aplicação 

em regiões urbanas, ou semiurbanas, por terem um melhor comportamento em ventos turbulen-

tos e emitirem baixos níveis de ruído em comparação às turbinas eólicas de eixo horizontal. 

Outras vantagens desta solução, são o facto de apresentarem facilidades nas operações de 

manutenção do gerador e da caixa de velocidades quando estes são instalados junto à base; 

não necessitam de ser orientadas na direção do vento, funcionando corretamente com ventos 

de várias direções; apresentam normalmente um rotor com uma estrutura menos complexa, o 

que facilita o seu fabrico e reduz os esforços na torre; por último, é também esteticamente mais 

atrativa [10]. 

No entanto, apresentam como principais desvantagens, em relação às turbinas de eixo horizon-

tal, um menor desempenho; pouco aproveitamento de maiores velocidades do vento, devido à 

pequena altura; e em alguns casos, a manutenção pode ser de elevado custo e bastante com-

plicada [10]. 

 

Figura 1.9 - Aerogerador de eixo vertical [11] 

Contudo, hoje em dia, as torres são normalmente construídas em aço ou betão armado, assu-

mindo geralmente uma forma tubular, de secção circular oca, de modo a possuírem uma forma 

mais aerodinâmica e minimizar o impacto visual [1], [9]. O interior oco, permite a instalação de 

uma escada ou de um elevador no seu interior, tornando mais seguras as ações de manutenção 

das turbinas [2]. 

As cascas cilíndricas ou troncocónicas em aço, são formadas por segmentos cilíndricos ou 

troncocónicos, com comprimentos entre 20 a 30 m, instalados com o auxílio de uma grua (ver 

Figura 1.10). Os segmentos são soldados longitudinalmente e transversalmente, de forma a 

constituir aduelas, geralmente com diâmetros entre os 4,5 e os 2 m. As aduelas são ligadas entre 
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si por aparafusamento através de flanges existentes tanto no topo como na base [2], [12]. A 

ligação à fundação de betão armado, é realizada através de chumbadores [1]. 

Num mercado que requer torres cada vez mais altas, e consequentemente, com diâmetros mai-

ores e paredes mais espessas, o aço perde vantagem para outras soluções mais viáveis, como 

as torres de betão [1]. 

Estas novas exigências têm encontrado grandes limitações à utilização das torres de aço, quer 

pelo preço do aço, que tem grandes flutuações no mercado, quer pelas limitações de produção 

e transporte, associadas às grandes dimensões das aduelas. Estas estruturas apresentam ainda 

uma maior sensibilidade a fenómenos de fadiga, de instabilidade, de flexibilidade e de deficiente 

comportamento dinâmico para a ação do vento e para as ações sísmicas, por reduzida ductili-

dade do seu comportamento devido a fenómenos de empenamento da chapa de aço, limitando 

as torres a uma altura entre os 100 e 130 m. A exigência de fundações maiores e a vulnerabili-

dade à corrosão, são outras grandes desvantagens inerentes a esta solução [1], [13]. 

  

a) b) 

Figura 1.10 - Torre eólica cilíndrica em aço: a) Em processo de montagem [15]; b) Concluída [14] 

As cascas cilíndricas ou troncocónicas em betão armado, podem ser constituídas por: adu-

elas circulares pré-fabricadas, com juntas horizontais e, geralmente, pré-esforçadas vertical-

mente; aduelas semicirculares pré-fabricadas, na base, e aduelas circulares pré-fabricadas, no 

topo, com juntas verticais e horizontais e, geralmente, pré-esforçadas verticalmente; ou elemen-

tos pré-fabricados planos, nas faces laterais, e curvos, nos cantos, com pré-esforço no interior 

(ver Figura 1.11 e Figura 1.12) [1]. 

No processo de montagem, as aduelas semicirculares são, geralmente, ligadas entre si, através 

da aplicação de uma argamassa, ou com recurso a dispositivos de ancoragem em aço, unidos 

com elementos de fixação (parafusos) [5]. 
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A aplicação de aduelas semicirculares na base, constitui uma ótima solução no que diz respeito 

à necessidade de torres com diâmetros cada vez maiores. Estes elementos apresentam dimen-

sões menores, facilitando assim o transporte dos mesmos [1]. 

No entanto, estas torres continuam limitadas pelo diâmetro máximo na base. Esta questão pode 

ser resolvida recorrendo à betonagem in situ, eliminando, deste modo, os problemas associados 

ao transporte. Contudo, este método implica mais demora no processo construtivo, o que acar-

reta maiores custos [1]. 

Este tipo de estrutura, em betão armado, apresenta imensas vantagens em relação às torres de 

aço, entre elas destacam-se [1], [8]: 

• Um melhor comportamento dinâmico, reduzindo a fadiga e os custos associados à ma-

nutenção; 

• Excelente resposta às ações sísmicas, associado à elevada ductilidade e amortecimento 

das secções de betão armado; 

• Menor ruído, gerado pelo efeito de amortecimento do betão; 

• Ligações estruturais fiáveis, testadas e sem necessidade de manutenção; 

• Maior durabilidade, em particular em ambientes marinhos, sendo uma ótima solução 

para ambiente offshore; 

• A capacidade de atingir alturas superiores; 

• Material mais pesado, o que implica maior estabilidade e necessidade fundações meno-

res; 

• Material reciclável, e com menores emissões de CO2, inerentes ao processo de fabrico; 

• Melhor controlo de qualidade. 

 

Figura 1.11 - Torre eólica cilíndrica em betão armado [16] 
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a) b) 

Figura 1.12 - Torre eólica tubular em betão armado pré-fabricado: a) Pormenor de junta horizontal; b) 
Pormenor de junta vertical [1] 

O aumento da altura das torres, exige maior resistência estrutural e maior rigidez, de modo a 

suportarem o acréscimo de esforços de flexão, provocados pela ação do vento. 

Beneficiando das vantagens inerentes a cada material, surgem as torres híbridas, compostas 

por cascas cilíndricas de betão armado na base, e de aço no topo (ver Figura 1.13) 

As características dúcteis do aço das armaduras permitem colmatar a reduzida elasticidade do 

betão. Por outro lado, o betão é um material menos poluente, mais barato, e com maior molda-

bilidade e facilidade de manuseamento, tornando-o adaptável a complexos processos construti-

vos [5]. 

Este conceito apresenta como principais vantagens a possibilidade de construção de torres mais 

altas, um excelente comportamento dinâmico, a elevada resistência à fadiga, a necessidade de 

pouca manutenção, um custo competitivo e económico [5]. 

A principal desvantagem desta solução é, por vezes, o elevado custo de instalação, devido à 

complexidade do processo de montagem [12]. 

Embora as torres híbridas sejam a solução mais vantajosa que existe atualmente no mercado, 

constata-se que esta não resolve completamente as falhas do mercado, nomeadamente no que 

diz respeito à necessidade de torres cada vez mais altas, em ambiente onshore e offshore. 

Com vista a dar resposta a estas lacunas, dois professores da Universidade Nova de Lisboa, 

idealizaram uma solução estrutural que permite apoiar a fundação no fundo do mar até aos 70 

metros de profundidade [1]. 
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a) b) 

Figura 1.13 - Torre eólica híbrida: a) Em processo de montagem; b) Concluída [1] 

Este conceito consiste no desenvolvimento de uma estrutura treliçada em betão armado, com-

posta por elementos pré-fabricados (ver Figura 1.14). Esta solução prefigura-se como uma alter-

nativa viável para torres acima dos 80 m de altura, instaladas em ambiente onshore ou offshore 

[1]. 

As ligações entre os elementos que a compõem são fiáveis, não tendo a necessidade de manu-

tenção, são fáceis e rápidas de implementar no local, tornando o processo construtivo mais cé-

lere [1]. 

Os elementos pré-fabricados são facilmente transportáveis, o que conduz a menores custos de 

produção, transporte, montagem e manutenção. Outra grande vantagem desta solução é a liber-

dade de escolha da geometria da torre, permitindo a otimização da torre, não só em termos de 

capacidade de carga, como também no controlo da frequência natural de vibração [1]. 

A todas as vantagens intrínsecas às torres de betão armado, anteriormente mencionadas, 

acresce o facto de esta solução, em ambiente offshore, apresentar menor resistência às ações 

hidrodinâmicas do que as soluções tubulares, e de poder ser aplicada em águas profundas [8]. 
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a) b) 

Figura 1.14 - Estrutura treliçada em betão armado pré-fabricado: a) onshore; b) offshore [1] 
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Capítulo 2 

2Revisão da Literatura 

2.1 Ligações Estruturais em Elementos de Betão Armado Pré-

fabricado 

Embora o betão armado pré-fabricado seja a solução mais eficiente e económica para a cons-

trução de torres eólicas mais altas, este método ainda apresenta algumas desvantagens em 

relação a outros tipos de soluções. 

Uma das principais desvantagens deste método está relacionada com a grande probabilidade 

de ocorrência de superfícies irregulares nos elementos pré-fabricados. Apesar do controlo de 

qualidade existente no processo de fabrico destes elementos, é muito difícil ou mesmo impossí-

vel evitar estas pequenas imperfeições, que ficam muitas vezes nos limites dos desvios de qua-

lidade especificados ou não são mesmo especificados em nenhum dos critérios de aceitação, 

fazendo com que o problema vá muito para além da aprovação ou desaprovação da peça final. 

Estas irregularidades poderão pôr em causa a eficiência das ligações, uma vez que daí poderão 

resultar concentrações de tensões nas áreas de contacto efetivo, aplicações excêntricas de for-

ças ou mesmo efeitos de torção, quando estão sujeitas a carregamentos, reduzindo a resistência 

e o tempo de vida da estrutura (ver Figura 2.1). 

  

 

a) b) c) 

Figura 2.1 - Exemplos de superfícies de contacto irregulares nos apoios: a) Superfícies de contacto irregu-
lares; b) Concentração localizada de tensões; c) Superfícies de contacto não paralelas [17] 

É por este motivo que as ligações com contacto direto entre os elementos estruturais, sem a 

utilização de nenhum material na superfície de contacto, poderão ser realizadas somente quando 
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se consegue uma grande exatidão na fabricação dos elementos ou quando as tensões de con-

tacto são pequenas (=0,3·fcd (Valor de cálculo da resistência à compressão do betão), de acordo 

com a NP EN 1992-1-1 [18]). 

As ligações desempenham assim um papel fundamental no comportamento global da estrutura, 

devendo garantir a correta transmissão de forças entre os elementos pré-fabricados, de forma a 

comporem um sistema estrutural capaz de resistir a todas as forças atuantes. As ligações podem 

ainda assumir outros papeis como permitir deslocamentos, deformações ou rotações [17]. 

As ligações entre elementos pré-fabricados podem ser classificadas em dois grupos [19]: 

• Ligações que suportam pequenas cargas de compressão, momentos fletores e peque-

nas rotações; 

• Ligações que suportam grandes cargas de compressão, não transmitem momentos fle-

tores, nem têm a necessidade de permitir pequenas rotações. 

Em torres eólicas de betão armado pré-fabricado, os tipos de ligações mais utilizados são as 

ligações emendadas e agrupadas, as ligações com conectores de aço e argamassa, as ligações 

com juntas embutidas e as ligações articuladas niveladas [12]. 

Nas ligações emendadas e agrupadas, não existe tratamento das juntas após o fabrico dos 

elementos. São usadas emendas para assegurar a verticalidade da torre e as superfícies dos 

segmentos não se tocam. Os segmentos são colocados uns sobre os outros, e posteriormente 

é preenchido o vazio da junta, com resina ou argamassa estrutural [12]. 

Nas ligações com conectores de aço e argamassa, os elementos de betão são pré-fabricados 

com conectores de aço embutidos. Durante a montagem, os elementos são encaixados uns nos 

outros, inserindo os conectores em bainhas existentes nos elementos adjacentes. São ainda 

colocados calços entre os segmentos durante a montagem para evitar o contato entre as imper-

feições de superfície e para manter a verticalidade da torre. Após a montagem, o vazio da junta 

é rejuntado com resina ou argamassa estrutural [12]. 

Nas ligações com juntas embutidas, as secções são fabricadas com um material incorporado 

que pode variar de argamassas pré colocadas a fitas especiais na superfície da junta. Este ma-

terial pode funcionar como a união do elemento, livre de imperfeições, ou como um material auto 

nivelador que absorve as imperfeições do betão, transmitindo as tensões uniformemente em todo 

o elemento [12]. 

As ligações articuladas niveladas, são executadas com recurso a equipamentos especiais. As 

superfícies de junta de cada segmento são niveladas, de forma a eliminar quaisquer imperfei-

ções, e são posteriormente montados uns sobre os outros, sem qualquer tipo de tratamento. A 

ligação entre os segmentos é assegurada através de cabos pós-tensionados [12]. 
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Com a constante evolução do mercado da energia eólica, surge a necessidade do estudo de 

novas soluções e de novos métodos, de execução mais rápida, mais eficazes e mais económi-

cos. Ao longo dos últimos anos, têm-se realizado vários estudos neste sentido, no entanto muitas 

destas soluções estão ainda em desenvolvimento, ou não estão patenteadas, e por esse motivo 

todo o progresso feito nesta área tem sido tratado com grande segredo por parte da indústria. 

Conhecem-se as bases das soluções utilizadas pelas diferentes empresas que projetam e cons-

troem estas torres, mas é muito difícil encontrar bibliografia que aborde este tema em profundi-

dade. 

A pouca bibliografia existente é focada no uso de diferentes tipos de argamassas e de aparelhos 

de apoio essencialmente em estruturas vigadas pré-fabricadas, e nos requisitos que estas liga-

ções devem ter. Focando-se não apenas na transmissão de cargas entre elementos de betão, 

mas também na necessidade de permitir deslocamentos, deformações e rotações da estrutura 

durante o serviço. 

As juntas analisadas nesta dissertação, têm muitas semelhanças com os aparelhos de apoio, no 

entanto, têm aplicabilidades distintas e por esse motivo não podem ser abordadas como tal. 

Estas juntas são especificamente para uso na construção de torres eólicas em betão armado 

pré-fabricado. Torres essas que são frequentemente tensionadas após a montagem, restringindo 

consequentemente os deslocamentos e rotações ao nível da junta. Portanto, a função deste 

material de junta é mais simples que a dos aparelhos de apoio, o único propósito é absorver as 

irregularidades entre as superfícies dos elementos e distribuir as cargas uniformemente através 

delas. 

Posto isto, a restante revisão bibliográfica incidirá essencialmente em alguns estudos realizados 

em argamassas poliméricas, o material que constitui as juntas estudadas nesta dissertação. 

2.2 Comportamento Mecânico de Argamassas Poliméricas 

As argamassas ou microbetões, são considerados materiais não deformáveis, e podem ser utili-

zados para nivelar as irregularidades existentes nas superfícies de contacto dos elementos de 

betão. Estes materiais são frequentemente utilizados em juntas horizontais de compressão, entre 

elementos portantes, como pilares e paredes, ou entre lajes e vigas de apoio, mas raramente 

para apoiar vigas. As espessuras normalmente utilizadas neste tipo de juntas são entre 10 e 30 

mm para juntas de argamassa, e entre 30 e 50 mm para juntas de microbetão [17]. 

Neste tipo de solução, a capacidade de apoio deve ser orientada pela resistência dos elementos 

de apoio e não pela resistência da junta. Segundo a norma alemã DIN 1045, esta condição só é 

satisfeita quando a resistência de compressão da argamassa utilizada na junta é igual ou 
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superior a metade da menor resistência de compressão entre os elementos de betão adjacentes, 

e quando a relação entre a espessura e a largura da junta é igual ou superior a 0,7 [17]. 

Apesar de serem alvo de estudo desde os anos 50, só nos anos 70 as argamassas poliméricas 

adquiriram alguma popularidade como solução estrutural, desde então, muitos autores têm pes-

quisado e estudado sobre o comportamento mecânico deste material. 

E. Martins [20], na sua dissertação de mestrado, cita um estudo realizado por P. J. Nóvoa, M. 

Ribeiro, A. Marques e A. Ferreira [21] em 2003, sobre o comportamento mecânico de argamas-

sas poliméricas com agregados orgânicos leves (granulado de cortiça e aparas de madeira). A 

argamassa foi sujeita a ensaios de flexão e de compressão monotónica, com o principal objetivo 

de estudar a influência desses agregados no comportamento mecânico da argamassa. Os auto-

res concluíram que a resistência final da argamassa diminui substancialmente com o aumento 

da percentagem de agregados, no entanto o comportamento de rotura da argamassa tornou-se 

mais dúctil com este aumento. Na Figura 2.2 são apresentados os resultados experimentais ob-

tidos pelos autores. 

 

Figura 2.2 - Resistência à flexão (a)) e à compressão (b)) em função das percentagens de agregados or-
gânicos [21] 

R. Júnior [12], cita outro estudo realizado por M. Ribeiro, P. J. Nóvoa, A. Marques, e A. Ferreira 

[22] em 2004, no qual os autores observaram a influência da introdução de aparas de madeira e 

dois tipos de resina (epóxi e poliéster), no comportamento mecânico da argamassa polimérica. 

Nesta pesquisa, não foi estudada apenas a influência da percentagem de agregados, no com-

portamento da argamassa, mas também a influência do ligante da mistura. Os investigadores 

concluíram que a adição de agregados leves diminuiu a resistência final da argamassa e que a 

resina epóxi apresentou um comportamento mecânico melhor que a resina poliéster. Os resulta-

dos obtidos neste estudo são apresentados na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Resistência à flexão (a) e resistência à compressão (b) em função da percentagem de peso 
de agregado de madeira [22] 

Em 2004, P. J. Nóvoa, M. Ribeiro, A. Marques, e A. Ferreira [23] estudaram o comportamento 

mecânico de argamassas poliméricas com agregado de cortiça granulada. Nesta pesquisa foram 

realizadas duas séries de ensaios com diferentes proporções de resina e areia. Em cada série, 

foram adicionadas à mistura, diferentes quantidades de cortiça granulada, variando entre os 0 e 

45% do volume total da mistura. O principal objetivo desta pesquisa foi analisar a influência da 

cortiça no comportamento mecânico da argamassa polimérica, tendo-se concluído que a resis-

tência da argamassa decresce com o aumento da percentagem de cortiça. Na Figura 2.4 e na 

Figura 2.5 são apresentados os ensaios realizados neste estudo. 
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a) b) 

Figura 2.4 - Ensaios realizados por P. J. Nóvoa, em argamassas poliméricas: a) Ensaio de flexão; 
b) Ensaio de compressão [23] 

 

Figura 2.5 – Resistência à compressão e à flexão de argamassas poliméricas em função das percenta-
gens em volume de cortiça [23] 

R. Júnior [12] cita outro estudo realizado por P. J. Nóvoa, M. Ribeiro, e A. Ferreira [24] em 2005, 

no qual desenvolveram novas misturas que foram ensaiadas à flexão e à compressão. Desta 

vez, os autores substituíram 25% do peso de agregado fino (areia) por agregados leves (borra-

cha/cortiça). Na Figura 2.6 são apresentadas as diferentes misturas estudadas. 

 

Figura 2.6 – Provetes das diferentes argamassas poliméricas com agregados de borracha e cortiça [24] 
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Os investigadores constataram, mais uma vez, que a adição deste tipo de agregados diminuía a 

resistência mecânica da argamassa, concluindo que a mistura que continha apenas cortiça apre-

sentava maior resistência que as misturas com cortiça e borracha, ou somente com borracha. 

Em 2007, C. Chastre e M. A. G. Silva [25], estudaram o comportamento mecânico de betões 

poliméricos. Neste estudo, os autores realizaram ensaios de flexão e de compressão monotónica 

e cíclica, em provetes de diferentes betões poliméricos, com 160x40x40 mm3. Foram estudadas 

misturas com dois tipos de resinas epoxídicas (Icosit KC220/60 e Eposil 551), utilizando agrega-

dos de sílica de diferentes granulometrias. As misturas A e B foram efetuadas com 20% de Eposil 

551 e 80% de areia (SP 55), a mistura C com 100% de Icosit KC220/60, a D com 33,3% de Icosit 

KC220/60 e 66,6% de agregado de sílica com partículas com dimensões entre 0,1 mm e 4,0 mm 

e a E com 100% de Eposil 551. Na Figura 2.7 são apresentados os resultados obtidos nos en-

saios de flexão e na Figura 2.8 os resultados obtidos nos ensaios de compressão monotónica. 

 

Figura 2.7 – Diagrama Tensão – Extensão do ensaio de flexão das argamassas poliméricas [25] 

 

Figura 2.8 – Diagrama Tensão – Extensão do ensaio de compressão monotónica das argamassas polimé-
ricas comparando com o betão simples [25] 
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E. Martins [20], na sua dissertação de mestrado, cita um estudo realizado por M. A. G. Silva, Z. 

Silva, e J. Simão [26] em 2007, no qual os autores avaliaram a degradação de argamassas 

poliméricas à base de resinas epoxídicas ou de poliéster, através da realização de ensaios de 

envelhecimento acelerado. Os autores submeteram as argamassas a ciclos de humidade, térmi-

cos e de nevoeiro salino. Posteriormente foram ensaiadas à compressão e à flexão, tendo apre-

sentado uma perda de resistência ao longo do envelhecimento, em ambos os ensaios (ver figuras 

seguintes). 

 

Figura 2.9 – Efeito dos ciclos de humidade na resistência à flexão e à compressão da argamassa polimé-
rica à base de resinas epoxídicas [26] 

 

Figura 2.10 - Efeito dos ciclos de temperatura na resistência à flexão e à compressão da argamassa po-
limérica à base de resinas epoxídicas [26] 
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Figura 2.11 - Efeito dos ciclos de temperatura na resistência à flexão e à compressão da argamassa po-
limérica à base de resinas de poliéster [26] 

Em 2010, E. Martins [20] realizou um estudo, na sua dissertação de mestrado, no qual analisou 

a influência da composição e das dimensões da partícula no comportamento mecânico das ar-

gamassas poliméricas de agregados leves. Neste estudo foram utilizados dois tipos de resinas 

epoxídicas (MC-DUR1390 VK (MC) e Icosit KC 220/60 (IC)) e quatro tipos de agregados (cortiça 

granulada com partículas de dimensão variável entre 1 mm e 2 mm (E), cortiça em pó (A), bor-

racha RA1435 (RA) e borracha DC-8000 (DC)). Os provetes de várias geometrias foram ensai-

ados à flexão e à compressão monotónica. O autor concluiu que os provetes com resina IC 

apresentaram maior resistência e módulo de elasticidade que os provetes com MC, nos ensaios 

de flexão e de compressão monotónica (ver Figura 2.12 e Figura 2.13). Os provetes com agre-

gados de menor dimensão têm maior resistência à flexão e à compressão. 
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Figura 2.12 – Diagrama Tensão – Deformação dos ensaios de flexão dos provetes com resinas Icosit KC 
220/60 e MC-DUR1390 VK [20] 

 

Figura 2.13 - Diagrama Tensão – Deformação dos ensaios de compressão monotónica dos provetes com 
resinas Icosit KC 220/60 e MC-DUR1390 VK [20] 

No mesmo ano, A. Alves [27], avaliou a durabilidade de argamassas poliméricas à base de resi-

nas epoxídicas MC-DUR 1390 VK (MC) e Icosit KC 220/60 (IC), com pó de cortiça (A) e pó de 

borracha DC-8000 (DC), sujeitas a agentes ambientais e químicos. 

Os provetes MC85DC, MC85A, IC95DC e IC95A foram sujeitos a ciclos de molhagem-secagem 

em várias concentrações de ácido sulfúrico, sendo posteriormente avaliada a perda de massa 
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do material, e sujeitos a ensaios de tração por flexão e de compressão. O autor concluiu que 

todos os provetes sofreram perda de massa com o aumento do número de ciclos, sendo os tipos 

de resina MC e de agregado A, os que apresentaram maiores perdas. Os provetes apresentaram 

uma capacidade resistente à tração por flexão tanto menor, quanto maior o número de ciclos, 

sendo os tipos de resina MC e de agregado de borracha DC, os mais afetados. Dos ensaios de 

compressão monotónica concluiu-se que houve um decréscimo da resistência à compressão 

com o aumento do número de ciclos, sendo esse decréscimo mais notório nos provetes com o 

tipo de resina MC e o tipo de agregado de borracha DC, os mais afetados. 

Em 2016, V. Lúcio e D. Martins [28], analisaram as características das juntas compostas pela 

argamassa polimérica de resina epóxi MC-DUR1390 VK e agregado de cortiça granulada, ante-

riormente estudada por E. Martins [20], e após várias tentativas de calibração, optaram pela 

mistura MC80E para funcionar como junta seca. Os autores realizaram ensaios à compressão 

em placas com 150x150 mm com 10 e 15 mm de espessura, e em cubos com 40 mm, de misturas 

da mesma idade, para avaliar as características do material. Na Figura 2.14 e na Tabela 2.1 são 

apresentados os resultados obtidos para as placas 150x150x15 mm. 

 

Figura 2.14 – Relação Tensão-Deformação para argamassas poliméricas MC80E, placas 150x150x15 
mm [28] 

Tabela 2.1 – Resumo das características mecânicas das placas MC80E 150x150x15 mm sujeitas a com-
pressão 

Placas f0.5%,m (MPa) fε=40%,m (MPa) Em (MPa) 

150x150x15 mm 18,4 58,5 310 

Sendo: 

f0.5%,m – Valor médio da resistência à compressão; 

fε=40%,m - Valor médio da resistência à compressão para 40% de deformação; 

Em - Valor médio do módulo de elasticidade. 
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Posteriormente, realizaram ensaios de compressão e de flexão, em provetes com 40x40x40 mm 

e 160x40x40 mm, respetivamente, de misturas com idades diferentes, de modo a avaliar a vari-

ação da resistência mecânica ao longo do tempo (Figura 2.15 e Figura 2.16). 

 

Figura 2.15 – Relação Tensão-Deformação para argamassas poliméricas MC80E, ensaio de compressão 
de provetes 40x40x40 mm [28] 

 

Figura 2.16 - Relação Tensão-Deformação para argamassas poliméricas MC80E, ensaio de flexão de 
provetes 160x40x40 mm [28] 

No mesmo ano, R. Júnior [12], na sua dissertação de mestrado, realizou ensaios de compressão 

em provetes de betão cúbicos, com e sem imperfeições, com juntas de argamassa polimérica 

MC80E, com 10 e 15 mm de espessura, entre eles. 
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Neste estudo, o autor concluiu que a aplicação da junta entre elementos de betão com imperfei-

ções geométricas melhorou a resistência do betão em 23%, para a imperfeição tipo 1 (defeito 

em forma de degrau com 5 mm de altura), e em 16%, para a imperfeição tipo 2 (defeito semicir-

cular com 2 mm de altura), quando comparada com a resistência dos cubos sem material de 

junta. Por outro lado, a aplicação da junta entre elementos de betão sem imperfeições, diminuiu 

a resistência do betão entre 10% a 36%, dependendo da espessura da junta utilizada, sendo 

esta variação devido ao confinamento do material de junta e à restrição da sua expansão lateral. 

R. Júnior [12] concluiu ainda que a junta tipo B, com 15 mm de espessura, obteve melhores 

resultados, tanto para a transmissão da carga de esforço como para a mitigação do confina-

mento. 

Na Tabela 2.2 é apresentado um resumo dos resultados obtidos na série de ensaios 3.1B, em 

que foram utilizados provetes com a imperfeição tipo 2 e com a junta tipo B (iguais aos estudados 

nesta dissertação). 

Tabela 2.2 – Resumo dos resultados obtidos nos ensaios de compressão - série 3.1B [12] 

Ensaio Idade: 63 dias 
Resultado do 

ensaio 
fcm/fcm,cube 

Compressão cubo fcm,cubo (MPa) 65,7 --- 

Compressão cilindro fcm,cilindro (MPa) 67,8 103% 

Sem defeito + Junta B fcm,Dft0+B (MPa) 50,1 76% 

Defeito 2 (s/ junta) fcm,Dft2 (MPa) 23,8 36% 

Defeito 2 + Junta B fcm,Dft2+B (MPa) 34,2 52% 

2.3 Fluência em Polímeros 

A. Alves [27], na sua dissertação de mestrado, cita um estudo realizado por M. Hsu e D. Fowler 

[29], no qual os investigadores estudaram o comportamento à fluência de cilindros de betão po-

limérico feitos com metacrilato de metilo, sujeitos a compressão uniaxial durante um ano. Os 

provetes foram submetidos a tensões de 30, 40 e 50% da sua capacidade resistente à compres-

são. 

Os resultados obtidos indicam que a fluência no betão polimérico é aproximadamente uma a 

duas vezes maior do que a do betão de cimento Portland. Como era esperado, ocorreu uma 

grande deformação por fluência para níveis de tensão mais elevados, tendo ocorrido mais de 

20% do valor final da fluência, no primeiro dia, e aproximadamente 50%, ao final dos primeiros 

cinco dias. Por outro lado, o betão de cimento Portland apresentou um comportamento linear à 

fluência, para níveis de tensão acima dos 50%, tendo sido verificado 25% do valor da fluência 

durante o primeiro mês de carregamento e 50% nos primeiros dois a três meses. Após o rápido 
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aumento das deformações, a taxa de deformação diminui e as curvas de deformação por fluência 

tendem para um valor constante. 

O aumento drástico da fluência do betão polimérico para níveis de tensão mais elevados, deve-

se provavelmente à resistência sustentada do betão polimérico para níveis de tensão de 50%, 

este aumento faz com que a curva da fluência específica do betão polimérico para este nível de 

tensão difira do intervalo da do betão de cimento Portland (ver Figura 2.17). Da Figura 2.17 pode 

também concluir-se que o betão polimérico não é um material linearmente viscoelástico e que a 

deformação específica depende da carga. 

 

Figura 2.17 – Curvas específicas de fluência para o betão polimérico [29] 

Em relação aos efeitos da temperatura em argamassas ou betões poliméricos, vários autores 

têm concluído que estas apresentam menores coeficientes de expansão térmica a temperaturas 

mais baixas, apresentando frequentemente curvas tensão-deformação bilineares. 

A. Alves [27] cita um outro estudo realizado por R. Prusinski [30] que verificou que o coeficiente 

de expansão térmica do betão polimérico varia entre 13 e 26 mm/m·K, revelando ser 1,5 a 2,5 

vezes maior que o do betão de cimento Portland ou o do aço. 

A. Alves [27] cita que S. S. Davydov e A. M. Ivanov [31], concluíram que o aumento da quantidade 

de polímero na mistura, geralmente aumenta as deformações por fluência e os tipos de resina, 

ou monómero, e agregado utilizados influenciam bastante o comportamento à fluência do betão 

polimérico. 

C. M. L. Tavares, M. C. S. Ribeiro, D. Monteiro, P. P. Camanho, e A. J. M. Ferreira [32], realiza-

ram ensaios em provetes de betão polimérico nos quais os provetes atingem a rotura por fluên-

cia, para alguns níveis de tensão substancialmente abaixo da resistência última, a curto prazo. 

Como era esperado, à medida que a tensão aumenta, a deformação por fluência também au-

menta, até que para um dado nível de tensão, a fluência prossegue a curto prazo para a rotura. 
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Gera-se assim um conjunto de curvas de fluência que resultam numa envolvente de rotura por 

fluência. É a partir desta envolvente que se estimam as tensões máximas admissíveis de projeto 

para os betões poliméricos, para diferentes durações antecipadas de carga. Para a maioria dos 

betões poliméricos, este nível de tensão é cerca de 50% do valor da resistência última a curto 

prazo. 

V. Lúcio [33], em 2016 analisou o comportamento à fluência das argamassas poliméricas 

MC85A, estudadas por E. Martins [20] e por A. Alves [27]. Nesse estudo, o autor submeteu 2 

placas com 150x150x15 mm, a ensaios de compressão constante durante 1 hora, tendo regis-

tado as relações tensão-deformação, deslocamento-tempo e força-tempo. Seria de esperar que 

os resultados fossem bastante idênticos, no entanto, devido a um erro de aplicação da carga a 

velocidades diferentes, isso não aconteceu. A velocidade que deve ser considerada nos ensaios 

de fluência deve ser 7,176 kN/s. O equipamento utilizado na realização do ensaio foi uma prensa 

servo controlada 3000D, da marca SEIDNER. 

 

Figura 2.18 – Relação Tensão-Deformação para argamassas poliméricas MC85A – Ensaio de compres-
são [33] 

Em 2017, V. Lúcio [34] analisou a resistência e a fluência à compressão de juntas de dois mate-

riais distintos: Metamid e Metalen. 

O autor começou por realizar ensaios de compressão em juntas (com 150x150x10 mm) e em 

provetes cúbicos (com 40 mm) e ensaios de flexão em provetes paralelepipédicos (com 

160x40x40 mm), para caracterização dos materiais. 

Posteriormente, colocou na prensa mecânica dois conjuntos diferentes: junta (com 150x150x10 

mm) entre dois provetes cúbicos (com 150 mm) sem defeito; junta (com 150x150x10 

mm) entre dois provetes cúbicos (com 150 mm), com defeito cilíndrico no cubo inferior. 
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Estes conjuntos foram submetidos à compressão até à rotura, de modo a analisar a 

influência das juntas na resistência final do betão com imperfeições. 

Por último, efetuou ensaios de fluência utilizando um sistema de ensaio composto por duas cha-

pas metálicas unidas por varões roscados, porcas e contraporcas. Em cada sistema foram colo-

cados os dois conjuntos anteriormente referidos (nos ensaios de compressão) separados por 

uma chapa em aço (com 150x150x15 mm), conforme demonstra a Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 – Ensaio de fluência de juntas Metamid e Metalen, realizado por V. Lúcio [34] 

Estes sistemas foram sujeitos a uma tensão de 1 MPa durante as primeiras 48 horas, e 13 MPa 

durante as subsequentes 1.000 horas. A carga foi aplicada através do aperto das porcas no topo 

de cada sistema. As deformações e a carga aplicada foram controladas de 12 em 12 horas, 

através de um defletómetro e 12 extensómetros colocados nos varões roscados. 

O ensaio de fluência foi concretizado apenas com um sistema, com as juntas Metamid, dado que 

a maioria dos ensaios falharam devido à elevada resistência destes materiais. Ao fim de 800 

horas de ensaio com 13 MPa de compressão, verificou-se um aumento de 60% da deformação 

inicial, tendo depois estabilizado até ao final do ensaio. Observou-se ainda que, mesmo após 

fluência, a deformação da junta não foi suficiente para absorver o defeito cilíndrico. 
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Capítulo 3 

3Procedimento Experimental 

3.1 Introdução 

No presente capítulo apresenta-se o estudo efetuado em juntas de argamassa polimérica, para 

utilização entre elementos de betão armado pré-fabricado, com o objetivo de avaliar a sua fluên-

cia e a capacidade de absorção das irregularidades superficiais existentes no betão. 

A argamassa polimérica de resina e cortiça (MC80E), foi inicialmente desenvolvida por E. Martins 

[20], em 2010, na sua dissertação de mestrado. Em 2016, V. Lúcio e D. Martins [28], produziram 

e estudaram juntas secas compostas por esta argamassa. No mesmo ano, R. Júnior [12], tam-

bém estudou o comportamento mecânico destas juntas, na sua dissertação de mestrado. 

Os ensaios foram realizados colocando juntas de argamassa polimérica, com 150x150x15 mm 

(juntas tipo B, referidas em [12]), entre dois cubos de betão, com 150 mm de aresta, conforme 

demonstra a Figura 3.1. Metade dos ensaios foram efetuados considerando uma imperfeição 

geométrica normalizada (também referida em [12]), num dos cubos, de forma a analisar a efici-

ência da junta para absorver os defeitos superficiais do betão. 

Os provetes foram colocados no equipamento de ensaio descrito na secção seguinte, desenvol-

vido para este efeito, e sujeitos a uma tensão de compressão constante, durante vários dias. A 

carga aplicada e as deformações foram controladas diariamente, de forma a analisar a fluência 

nas juntas. 

Após o término deste ensaio, os provetes foram ensaiados à compressão e levados até à rotura, 

de modo a avaliar a resistência das juntas após fluência. Durante a realização do ensaio de 

compressão monotónica registaram-se as variações da tensão e da extensão. 
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a) b) 

Figura 3.1 – Provetes analisados: a) Junta entre dois cubos de betão sem imperfeições geométricas; b) 
Junta entre dois cubos de betão com imperfeição no cubo inferior 

3.2 Descrição do Sistema de Ensaio de Fluência 

3.2.1 Projeto do Equipamento 

Na Figura 3.2 é apresentado o equipamento desenvolvido para a realização dos ensaios de flu-

ência. No total, foram produzidos 4 equipamentos. 

 

Figura 3.2 – Projeto do equipamento de ensaio de fluência 
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Cada equipamento é constituído por 6 varões roscados M20, em aço da classe 8.8, com 850 mm 

de comprimento, e 5 chapas de aço S235. No topo foram colocadas 2 chapas com 280x280x20 

mm soldadas entre si e na base 3 chapas, 2 com 280x280x20 mm soldadas entre si e uma com 

280x280x25 mm. 

Na primeira série de ensaios (F1), as chapas de base foram fixas aos varões através de um 

sistema de porca e contraporca. Durante a realização dos ensaios percebeu-se que este sistema 

não era totalmente eficaz, pelo que, para a 2ª série de ensaios (F2), optou-se por uma solução 

de soldadura entre a porca e o varão, e a porca e a chapa de base. 

As porcas sobre as chapas de topo desempenham um papel fundamental em todo o processo 

de ensaio, nomeadamente no que diz respeito à aplicação da carga, através do aperto das mes-

mas. 

Em cada varão foram instalados 2 extensómetros (12 por sistema) para monitorizar as forças 

nos varões durante os ensaios. 

Cada sistema permite ensaiar 2 juntas ao mesmo tempo, dispostas de acordo com a Figura 3.2. 

Na série de ensaios F2 foi utilizada uma chapa metálica, com 150x150x20 mm, entre cada con-

junto de provetes. 

3.2.2 Sistemas de Monitorização 

Tanto os ensaios de fluência como os de compressão monotónica foram realizados no Labora-

tório de Estruturas Pesadas do Departamento de Engenharia Civil, da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

De seguida apresentam-se todos os equipamentos utilizados no decorrer dos ensaios. 

3.2.2.1 Aplicação e Medição da Força 

Durante as primeiras 48 horas de ensaio, os provetes foram sujeitos a uma tensão reduzida de 

1 MPa. Esta carga foi aplicada através do aperto das porcas com uma chave dinamométrica (ver 

Figura 3.3). 
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Figura 3.3 – Aperto das porcas com chave dinamométrica 

Posteriormente, a tensão de compressão no sistema de ensaio foi aumentada para 13 MPa. 

Desta vez o aperto foi efetuado com recurso a uma chave de impacto 3/4” reversível, da marca 

BOSCH (ver Figura 3.4). 

 

a) b) 

Figura 3.4 - Chave de impacto 3/4” reversível, da marca BOSCH: a) Equipamento; b) Aperto das por-
cas com o equipamento 

A carga aplicada nos sistemas de ensaio foi monitorizada através dos extensómetros tipo FLA6 

(com 6 mm de comprimento), da marca TML, colocados nos varões roscados. 

Os extensómetros do sistema, juntamente com extensómetros parasitas, foram ligados em ponte 

completa de wheatstone a um datalogger (MX840B) da marca HBM, com oito canais, através de 

umas fichas desenvolvidas para esse efeito (ver Figura 3.5). 
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Figura 3.5 – Fichas de ligação dos extensómetros ao datalogger 

A aquisição de dados foi efetuada através da ligação do datalogger a um computador com o 

software de aquisição de dados Catman Easy 4.2.2 (conforme a Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 – Aquisição de dados através do datalogger (MX840B) 

3.2.2.2 Medição das Deformações 

As deformações ocorridas nas juntas foram medidas com um defletómetro digital, da marca RU-

PAC, entre dois pontos opostos nos cubos adjacentes a cada junta de argamassa polimérica 

(conforme a Figura 3.7). As deformações ocorridas no betão também foram medidas em dois 

pontos opostos dos cubos de betão. 
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a) b) 

Figura 3.7 - Defletómetro digital RUPAC: a) Equipamento; b) Medição das deformações com o equipa-
mento 

3.2.2.3 Temperatura e Humidade Relativa do Ar 

A temperatura e a humidade relativa do ar foram monitorizadas durante os ensaios com recurso 

a um termómetro e higrómetro digital OH513, da marca OH!HAUS&CO (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 – Termómetro e higrómetro digital OH513 

3.2.2.4 Calibração do Sistema 

Antes do início dos ensaios, procederam-se a alguns testes para calibração dos sistemas de 

monitorização utilizados. 

O datalogger foi calibrado com recurso a um sistema composto por uma chapa metálica, fixa 

numa das extremidades, e um batente para aplicação de uma força pontual, na extremidade 

livre. Na chapa metálica são colados dois extensómetros que medem a extensão ocorrida (ver 

Figura 3.9). Os extensómetros, juntamente com dois extensómetros parasitas, são ligados ao 

datalogger através das fichas apresentadas anteriormente (Figura 3.5). A aquisição de dados é 

realizada através de um computador e do software Catman. 
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Figura 3.9 – Sistema utilizado para calibração do datalogger 

Os extensómetros colocados nos varões roscados, foram calibrados com a utilização de uma 

célula de carga CLC-300KNA, da marca TML, com capacidade de carga de 300 kN. A célula de 

carga foi colocada em cada equipamento de ensaio, entre chapas metálicas e provetes de betão, 

conforme demonstra a Figura 3.10. A célula de carga e os extensómetros (incluindo os parasitas) 

são ligados às fichas e ao datalogger, sendo a leitura dos dados efetuada através do software 

Catman. 

 

Figura 3.10 - Calibração dos extensómetros do equipamento de ensaio 
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O defletómetro digital foi calibrado com o auxílio de uma régua, através da medição de uma dada 

distância com os dois aparelhos. 

3.3 Ensaio de Fluência 

O ensaio de fluência foi planeado considerando a realização de duas séries de ensaios. A série 

F1 com uma duração total de 480 horas e a série F2 com uma duração total de 1.005 horas. 

Em cada série são analisadas 6 juntas de argamassa polimérica (3 entre provetes de betão sem 

imperfeições e 3 entre provetes com imperfeições), fazendo um total de 12 juntas ensaiadas. 

Para cada série de ensaios são necessários 3 sistemas de ensaio. 

O histórico de carga projetado é igual para as duas séries de ensaios: imposição de uma tensão 

de 1 MPa durante as primeiras 48 horas, sendo posteriormente aumentada para 13 MPa (tensão 

de compressão a que os elementos de betão das torres estão sujeitos) e mantida neste valor até 

ao fim do ensaio (conforme a Figura 3.11). 

A carga aplicada foi monitorizada e ajustada a cada 12 horas durante os primeiros 15 dias, apro-

ximadamente, e a cada 24 horas durante o restante ensaio. 

 

Figura 3.11 – Histórico de carga projetado 

3.3.1 Juntas de Argamassa Polimérica 

As placas de argamassa polimérica analisadas neste estudo correspondem à mistura MC80E e 

foram produzidas por V. Lúcio e D. Martins [28]. As características deste material foram estuda-

das por E. Martins [20], por V. Lúcio e D. Martins [28] e por R. Júnior [12] e são as apresentadas 

na secção 2.2. 

As placas utilizadas foram as do tipo B, ou seja, com 150x150x15 mm, estudadas por R. Júnior 

[12] (ver Figura 3.12). 
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Figura 3.12 – Placa de argamassa polimérica MC80E do tipo B 

Na Tabela 3.1 são identificadas as juntas utilizadas em cada série de ensaio. 

Tabela 3.1 – Identificação das juntas de argamassa polimérica 

Junta Mistura Data de Fabrico 

J1 M.I – M.1 11/05/16 

J2 M.I – M.1 11/05/16 

J3 M.I – M.2 11/05/16 

J4 M.I – M.2 11/05/16 

J5 M.I – M.2 13/05/16 

J6 M.I – M.2 13/05/16 

J7 M.I – M.2 13/05/16 

J8 M.I – M.3 13/05/16 

J9 M.I – M.3 12/05/16 

J10 M.I – M.3 13/05/16 

J11 M.I – M.2 12/05/16 

J12 M.I – M.3 12/05/16 

3.3.2 Provetes de Betão 

Os provetes de betão utilizados neste estudo foram produzidos pela empresa Concremat, tendo 

sido a própria a definir a composição do betão utilizado. 

O betão utilizado na produção dos provetes pertence à classe de resistência C40/50. Os moldes 

utilizados foram moldes cúbicos, de plástico, com 150 mm de aresta. 

Os provetes de betão utilizados na série F1 foram produzidos a 2 de agosto de 2016, e os pro-

vetes de betão da série F2, foram produzidos a 16 de novembro de 2016. 

A 10 de Novembro de 2016 e a 21 de fevereiro de 2017, foram realizados ensaios de resistência 

à compressão, em provetes cúbicos de 150 mm, para caracterização do betão da série F1 e F2, 

respetivamente (ver Figura 3.13). 
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Figura 3.13 – Provete de betão com 150 mm sujeito à compressão até rotura 

De seguida são apresentados os resultados obtidos nos provetes de cada série (F1 e F2). 

Tabela 3.2 – Resistência à compressão dos provetes de betão cúbicos utilizados na série F1 

Idade dos 

Provetes 
Provete F (kN) fc,cubo (MPa) fcm,cubo (MPa) Ecm (GPa) 

100 dias 

F1.1 1.556 69,2 

73,0 33,6 F1.2 1.702 75,6 

F1.3 1.669 74,2 

Tabela 3.3 - Resistência à compressão dos provetes de betão cúbicos utilizados na série F2 

Idade dos 

Provetes 
Provete F (kN) fc,cubo (MPa) fcm,cubo (MPa) Ecm (GPa) 

97 dias 

F2.1 1.692 75,2 

74,5 33,8 F2.2 1.711 76,0 

F2.3 1.628 72,4 

Sendo: 

F – Força de rutura; 

fc,cubo – Valor da resistência à compressão do betão em provetes cúbicos; 

fcm,cubo – Valor médio da resistência à compressão do betão em provetes cúbicos; 

Ecm – Valor médio do módulo de elasticidade do betão. 

3.3.3 Descrição da Imperfeição Geométrica 

Os provetes de betão com defeito utilizados neste estudo, foram produzidos com uma imperfei-

ção geométrica semicilíndrica igual à do tipo 2 considerada por R. Júnior (12], na sua dissertação 

de mestrado. Na Figura 3.14 é apresentada a geometria desse defeito. 
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Figura 3.14 – Imperfeição geométrica considerada nos provetes de betão 

Esta imperfeição foi conseguida através da colocação de um molde acrílico, com a geometria 

apresentada na Figura 3.15, dentro do molde cúbico de plástico (antes de efetuar o processo de 

betonagem). 

 

a) b) 

Figura 3.15 – Moldes acrílicos da imperfeição: a) Planta; b) Corte 

3.3.4 Montagem do Ensaio 

Os varões roscados, as chapas metálicas e as porcas que constituem os sistemas de ensaio, 

foram fornecidos pela empresa Tonera – Metalomecânica, Lda. Toda a preparação dos sistemas, 

foi desenvolvida no Laboratório de Estruturas pesadas do Departamento de Engenharia Civil, da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, local onde foi realizado o 

ensaio. 

Os varões roscados foram desbastados pontualmente, até atingir o diâmetro interior do varão, 

de maneira a tirar totalmente a rosca e ficar com uma superfície lisa, para suporte dos extensó-

metros (ver Figura 3.16 a)). 
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Os extensómetros foram soldados aos fios e colados aos varões, na zona desbastada, com su-

percola (ver Figura 3.16 b) e c)). Posteriormente, foram revestidos com silicone e fita adesiva 

para proteção dos mesmos (ver Figura 3.16 d)). 

  

a) b) 

  

c) d) 

Figura 3.16 – Instalação dos extensómetros: a) Desbaste pontual da rosca dos varões com uma lixa-
dora elétrica; b) Soldadura dos extensómetros; c) Extensómetro colado com supercola na zona sem 

rosca, do varão; d) Extensómetros protegidos com silicone e fita adesiva 

Criaram-se pontos de leitura para o defletómetro, através da fixação de perfis de alumínio em 

“L”, com 23,5x43,5 mm, aos provetes de betão. Os perfis foram cortados com 50 mm de compri-

mento e realizaram-se dois furos com 6 mm de diâmetro, afastados de 10 mm, para fixação ao 

betão com parafusos e buchas plásticas (ver Figura 3.17 a)). Foi também feita uma ranhura com 
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6 mm de diâmetro para passagem e apoio do defletómetro. O afastamento considerado entre os 

furos de dois provetes sobrepostos, sem junta, foi de 100 mm (ver Figura 3.17 c)). 

  

a) b) 

 

c) 

Figura 3.17 - Pontos de leitura do defletómetro: a) Chapas de alumínio e elementos de fixação; b) Fixa-
ção das chapas de alumínio nos cubos de betão; c) Afastamentos entre elementos de fixação 

Terminados os trabalhos preparatórios procedeu-se à montagem dos sistemas de ensaio, colo-

cando em cada sistema, bem centrado, um conjunto com imperfeição geométrica sobreposto por 

um conjunto sem imperfeição (conforme a Figura 3.18). Na série F2 foi colocada uma chapa 

metálica entre os conjuntos. 
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a) b) 

Figura 3.18 – Sistemas de ensaio: a) Série F1; b) Série F2 

Na série F2 foi ainda realizado um trabalho adicional de soldadura, da porca ao varão e da porca 

à chapa de base do sistema (ver Figura 3.19). 

 

Figura 3.19 – Soldadura da porca ao varão e da porca à chapa de base (série F2) 

Por último, procedeu-se à identificação dos vários elementos que compõem cada sistema, de 

cada série de ensaio, de acordo a Tabela 3.4 e a Tabela 3.5. 
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Os sistemas de ensaio foram numerados com a numeração das juntas que os compõem, sepa-

radas pelo símbolo “+”. 

As juntas de argamassa polimérica foram numeradas de 1 a 6 na série F1 (sendo as de número 

ímpar sem, e as de número par, com imperfeição), e de 7 a 12 na série F2 (sendo as de número 

ímpar com, e as de número par, sem imperfeição). A numeração foi colocada dentro de um 

círculo. 

Os pontos de leitura do defletómetro nas juntas, foram numerados de 1 a 12 na série F1 e de 13 

a 24 na série F2; no betão, foram numerados de 17 a 18, na série F1 e de 25 a 26 na série F2. 

A numeração foi colocada dentro de um quadrado. 

Os varões foram numerados de 1 a 18, nas duas séries. Cada conjunto de dois extensómetros 

foi identificado com o número do varão que os suporta, distinguindo-se entre eles pela letra “a)” 

ou “b)”. A identificação foi feita com etiquetas. 

Por último, as fichas de ligação dos extensómetros foram também identificadas com letras, de A 

a F, fazendo corresponder a cada ficha, dois parasitas igualmente identificados de A a F, distin-

guindo-se entre eles pelo número 1 ou 2. 

A Figura 3.20 apresenta os vários elementos com a respetiva identificação. 

Tabela 3.4 - Identificação dos elementos que constituem os sistemas de ensaio da série F1 

Sistema 

de ensaio 
Junta 

Com Imperfeição (CI) 

Sem imperfeição (SI) 

Leitura 

Extensómetro 

Leitura 

Defletómetro 

S(1+2) 

J1 SI 

E1 D1 

E2 
D2 

E3 

J2 CI 

E4 D3 

E5 
D4 

E6 

S(3+4) 

J3 SI 

E7 D5 

E8 
D6 

E9 

J4 CI 

E10 D7 

E11 
D8 

E12 

S(5+6) 

J5 SI 
E13 D9 

E14 D10 

Betão 
E15 DB17 

E16 DB18 

J6 CI 
E17 D11 

E18 D12 
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Tabela 3.5 - Identificação dos elementos que constituem os sistemas de ensaio da série F2 

Sistema 

de ensaio 
Junta 

Com Imperfeição (CI) 

Sem imperfeição (SI) 

Leitura 

Extensómetro 

Leitura 

Defletómetro 

S(7+8) 

J7 CI 

E1 D13 

E2 
D14 

E3 

J8 SI 

E4 D15 

E5 
D16 

E6 

S(9+10) 

J9 CI 
E7 D17 

E8 D18 

J10 SI 
E9 D19 

E10 D20 

Betão 
E11 DB25 

E12 DB26 

S(11+12) 

J11 CI 

E13 D21 

E14 
D22 

E15 

J12 SI 

E16 D23 

E17 
D24 

E18 

  

a) b) 

Figura 3.20 – Identificação dos elementos: a) Ponto de leitura do defletómetro, junta, sistema de ensaio 
e varões; b) Extensómetros 



3.4 Ensaio de Compressão Monotónica 

47 

3.4 Ensaio de Compressão Monotónica 

Os ensaios de compressão monotónica foram efetuados no Laboratório de Estruturas pesadas 

do Departamento de Engenharia Civil, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa. 

Foram realizados dois tipos de ensaios de compressão: provetes cúbicos de betão com 150 mm, 

levados à rotura para caracterização do betão utilizado; e placas de argamassa polimérica, co-

locadas entre dois provetes cúbicos de betão com 150 mm (com ou sem defeito geométrico), 

levados à rotura para análise da resistência à compressão do conjunto. 

Os dois ensaios foram efetuados numa prensa servo controlada 3000D da marca SEIDNER (ver 

Figura 3.21), com capacidade de carga até 3000 kN, ou de imposição de deslocamentos até 50 

mm. Os provetes foram levados à rotura a uma velocidade de carga de 11,25 kN/s, à temperatura 

e humidade relativa da sala de laboratório. 

 

Figura 3.21 – Prensa servo controlada SEIDNER 3000D 

No ensaio de compressão das placas de argamassa da Série F2, foram colocados 4 transdutores 

de deslocamento vertical CDP100 da marca TML (Figura 3.22 a)), em torno dos provetes, para 

monitorização das extensões ocorridas nos provetes (ver Figura 3.22 b)). 
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a) b) 

Figura 3.22 - Transdutor de deslocamento vertical CDP100: a) Equipamento; b) Instalação de 4 equipa-
mentos no sistema de ensaio de compressão monotónico 

A aquisição de dados deste ensaio foi efetuada através de um datalogger Spider 8 da HBM, com 

a capacidade para oito canais, ligado a um computador com o software Catman 4.0 (ver Figura 

3.23). 

 

Figura 3.23 – Datalogger Spider 8 
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3.5 Apresentação dos Resultados 

3.5.1 Ensaios de Fluência 

3.5.1.1 Série F1  

 

Figura 3.24 – Ensaio de fluência – Série F1 

Na série F1 foram ensaiadas seis juntas (1 a 6). Esta série de ensaios teve início a 20 de outubro 

de 2016 e terminou a 9 de novembro de 2016. Os ensaios duraram, aproximadamente, 480 

horas. 

Nesta série de ensaios não foram utilizadas as chapas metálicas com 20 mm de espessura entre 

os cubos de betão (conforme demonstra a Figura 3.18 a)). 

Durante este ensaio, a temperatura ambiente permaneceu entre os 19 ºC e os 25 ºC e a humi-

dade relativa do ar entre os 45% e os 76% (Figura 3.25). 
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a) b) 

Figura 3.25 – Variação das condições de ambiente durante o ensaio de fluência F1: a) Temperatura; b) 
Humidade relativa do ar 

No primeiro dia de ensaio, foi aplicada uma tensão de 1 MPa nas juntas, sendo posteriormente 

aumentada para 13 MPa, após as primeiras 48 horas. Devido ao carregamento, apareceram 

grandes fissuras em três cubos no sistema das juntas 1 e 2, comprometendo os resultados des-

sas duas juntas. Também apareceram fissuras de menor dimensão nos cubos do sistema 

S(5+6), desta vez sem comprometer os resultados deste sistema de ensaio (ver Figura 3.26). 

  

a) b) 

Figura 3.26 – Fissuras nos cubos de betão, ocorridas durante o ensaio de fluência F1: a) 2 Cubos inter-
médios do Sistema S(1+2); b) Cubo superior do Sistema S(5+6), junta 5 
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A Figura 3.27 mostra a deformada ocorrida na junta devido à imperfeição geométrica existente 

no betão. 

 

Figura 3.27 – Deformada da junta de argamassa polimérica devido à imperfeição geométrica do betão, no 
ensaio de fluência F1 

Apesar da rotura que ocorreu nos cubos de betão do sistema S(1+2), não ter permitido manter a 

tensão de compressão nos 13 MPa (Figura 3.28), apresentam-se as extensões ocorridas nessas 

juntas na Figura 3.29. 

 

Figura 3.28 – Variação da tensão de compressão nas juntas 1 e 2, do ensaio de fluência F1 
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Figura 3.29 – Variação das extensões nas juntas 1 e 2, do ensaio de fluência F1 

Nas figuras seguintes é apresentada a evolução das tensões e das extensões ocorridas nas 

juntas 3 a 6, nas quais as tensões são mais estáveis após a imposição dos 13 MPa. Em todos 

os gráficos de extensões é possível observar que as juntas CI apresentam uma deformação 

instantânea grande no segundo dia, devido à imposição da tensão de 13 MPa, causada pela 

absorção dos 2 mm de altura do defeito. A diferença da extensão entre as juntas CI e SI corres-

ponde, aproximadamente, a 2 mm (≈14% dos 15 mm de espessura da junta). 

  

Figura 3.30 - Variação da tensão de compressão nas juntas 3 e 4, do ensaio de fluência F1 
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Figura 3.31 - Variação das extensões nas juntas 3 e 4, do ensaio de fluência F1 

 

Figura 3.32 - Variação da tensão de compressão nas juntas 5 e 6, do ensaio de fluência F1 

 

Figura 3.33 - Variação das extensões nas juntas 5 e 6, do ensaio de fluência F1 
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A Tabela 3.6 apresenta um resumo das extensões das juntas 3 a 6, para t0=48 horas e t432=480 

horas. Estes resultados mostram um grande aumento das extensões com o tempo, nas juntas 

SI, em relação à extensão inicial (115% de aumento), muito superior ao aumento nas juntas CI 

(32%). A razão desta diferença é o facto de a extensão inicial das juntas CI ser muito maior do 

que a extensão das juntas SI. A diferença entre as extensões das juntas com e sem defeito é 

aproximadamente 14%, o que corresponde aproximadamente à altura da imperfeição. Esta dife-

rença manteve-se quase constante ao longo do tempo, como pode ser observado na última linha 

da Tabela 3.6, o que significa que a imperfeição não introduz alterações significativas no com-

portamento à fluência da junta. 

Tabela 3.6 – Extensões das juntas 3 a 6, para as 48 e 480 horas de ensaio 

Imperfeição Junta 
Extensões iniciais Extensões finais Aumento das extensões 

ε0 (t0=48 h) (%) εt (t432=480 h) (%) εt-ε0 (%) (εt-ε0)/ε0 (%) 

Sem 
3 3,9 

(4,9) 
8,5 

(10,5) 
4,6 

(5,6) 
117 

(115) 
5 5,8 12,4 6,6 113 

Com 
4 19,1 

(18,6) 
23,7 

(24,5) 
4,6 

(6,0) 
24 

(32) 
6 18,1 25,4 7,3 40 

Diferença - - (13,7) - (14,1) - (0,4) - - 

Nota: Os valores entre parêntesis representam a média de valores. 

3.5.1.2 Série F2 

Na série F2 foram ensaiadas seis juntas (7 a 12). Os ensaios de fluência das juntas 7 a 10 tiveram 

início a 10 de janeiro de 2017 e terminaram a 21 de fevereiro de 2017, enquanto os ensaios das 

juntas 11 e 12 iniciaram a 9 de janeiro de 2017 e terminaram a 20 de fevereiro de 2017. Os 

ensaios duraram, aproximadamente, 1.005 horas. 

Nesta série de ensaios, foi colocada uma chapa de aço com 20 mm de espessura, entre os dois 

cubos de betão interiores, em cada sistema de ensaio (conforme demonstra a Figura 3.34), de 

modo a reduzir os efeitos desfavoráveis de eventuais defeitos dos cubos, no comportamento dos 

materiais. Por outro lado, esta chapa introduz alguma restrição horizontal na deformação dos 

cubos, o que pode ser favorável para a evolução dos ensaios. 
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Figura 3.34 - Ensaio de fluência – Série F2 

Durante esta série de ensaios, a temperatura ambiente manteve-se entre os 15 ºC e os 20 ºC e 

a humidade relativa do ar entre os 28% e os 80% (Figura 3.35). 

  

a) b) 

Figura 3.35 - Variação das condições de ambiente durante o ensaio de fluência F2: a) Temperatura; b) 
Humidade relativa do ar 
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imperfeição existente na face superior, para a face inferior (ver Figura 3.36). No entanto, essa 

situação não comprometeu os resultados. 

 

a) b) 

Figura 3.36 – Fissuras no cubo de betão inferior do sistema S(9+10), ocorridas durante o ensaio de flu-
ência F2, junta 9: a) Lado direito; b) Lado esquerdo 

As figuras seguintes apresentam a variação das tensões e das extensões das juntas 7 a 12, ao 

longo do ensaio F2. Nestas figuras, é notório que, nesta série, as tensões aplicadas são muito 

mais estáveis do que na anterior. 

 

Figura 3.37 - Variação da tensão de compressão nas juntas 7 e 8, do ensaio de fluência F2 

0

5

10

15

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Te
n

sã
o

 n
a 

Ju
n

ta
 [

M
P

a]

Dias

Tensão de Compressão (J7 e J8)



3.5 Apresentação dos Resultados 

57 

 

Figura 3.38 - Variação das extensões nas juntas 7 e 8, do ensaio de fluência F2 

 

Figura 3.39 - Variação da tensão de compressão nas juntas 9 e 10, do ensaio de fluência F2 

 

Figura 3.40 - Variação das extensões nas juntas 9 e 10, do ensaio de fluência F2 
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Figura 3.41 - Variação da tensão de compressão nas juntas 11 e 12, do ensaio de fluência F2 

 

Figura 3.42 - Variação das extensões nas juntas 11 e 12, do ensaio de fluência F2 
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Tabela 3.7 - Extensões das juntas 7 a 12, para as 48 e 1.005 horas de ensaio 

Imperfei-

ção 
Junta 

Extensões inici-

ais 
Extensões finais Aumento das extensões 

ε0 (t0=48 h) (%) εt (t957=1.005 h) (%) εt-ε0 (%) (εt-ε0)/ε0 (%) 

Sem 

8 3,6 

(3,4) 

8,2 

(8,6) 

4,6 

(5,2) 

128 

(156) 10 3,3 8,8 5,5 167 

12 3,2 8,8 5,6 175 

Com 

7 18,7 

(19,9) 

22,2 

(24,0) 

3,5 

(4,1) 

19 

(21) 9 21,3 26,3 5,0 23 

11 19,6 23,4 3,8 19 

Diferença - - (16,5) - (15,3) - (1,1) - - 

Nota: Os valores entre parêntesis representam a média de valores. 

3.5.2 Ensaios de Compressão 

3.5.2.1 Série F1 

Concluído o ensaio de fluência F1, os conjuntos de dois cubos de betão mais a junta, foram 

retirados dos sistemas de ensaio e sujeitos a compressão até à rotura, no dia 10 de novembro 

de 2016. No mesmo dia, foram também realizados os ensaios de compressão em 3 cubos com 

150 mm para caracterização do betão, nos quais se obteve uma resistência à compressão média 

de 73,0 MPa. Na Tabela 3.8 são apresentados os valores de resistência à compressão regista-

dos em cada conjunto. 

Tabela 3.8 – Resultados registados nos ensaios de resistência à compressão da série F1 

Idade do Betão: 100 Dias fcm (MPa) fcm/fcm,cubo 

Cubos de Betão 73,0 --- 

Sem 

Imperfeição 

Junta 3 39,6 
(39,8) 55% 

Junta 5 40,1 

Com 

Imperfeição 

Junta 4 42,4 
(41,9) 57% 

Junta 6 41,4 

Nota: Os valores entre parêntesis representam a média de valores. 

Na Figura 3.43 é possível observar o modo de rotura da junta 6 (CI) sujeita a compressão e a 

respetiva deformada. 



Capítulo 3. Procedimento Experimental 

60 

 

a)                      b) 

Figura 3.43 – Ensaio de compressão, série F1, junta 6 (CI): a) Modo de rotura b) Deformada 

3.5.2.2 Série F2 

Concluído o ensaio de fluência F2, todos os conjuntos de dois cubos de betão com a respetiva 

junta foram sujeitos à compressão, até à rotura, exceto a junta 9, dado que um dos cubos de 

betão dessa junta fendilhou. 

Nesta série de ensaios foram registadas as tensões e as extensões ocorridas ao longo do ensaio 

(ver Figura 3.44). 

 

Figura 3.44 - Variação das tensões e das extensões durante o ensaio de compressão da série F2 
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No mesmo dia, 21 de fevereiro de 2017, foram também realizados os ensaios de compressão 

em 3 cubos com 150 mm para caracterização do betão, nos quais se obteve uma resistência à 

compressão média de 74,5 MPa. Na Tabela 3.9 são apresentados os valores de resistência à 

compressão registados em cada conjunto. 

Tabela 3.9 - Resultados registados nos ensaios de resistência à compressão da série F2 

Idade do Betão: 97 Dias fcm (MPa) fcm/fcm,cubo 

Cubos de Betão 74,5 --- 

Sem 

Imperfeição 

Junta 8 37,3 

(37,4) 50% Junta 10 38,5 

Junta 12 36,4 

Com 

Imperfeição 

Junta 7 42,0 
(40,5) 54% 

Junta 11 39,0 

Nota: Os valores entre parêntesis representam a média de valores. 

Na Figura 3.45 é possível observar o modo de rotura da junta 8 (SI) sujeita a compressão e a 

respetiva deformada. 

  

a)                      b) 

Figura 3.45 – Ensaio de compressão, série F2, junta 8 (SI): a) Modo de rotura b) Deformada 
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3.6 Análise dos Resultados 

3.6.1 Ensaios de Fluência 

A Figura 3.46 apresenta a evolução das extensões em todas as juntas, com imperfeição (CI) e 

sem imperfeição (SI), das duas séries. 

É de notar que os resultados das juntas 1, 2, 5 e 9 são influenciados pelas grandes fissuras que 

ocorreram nos cubos de betão quando foi aplicada a tensão de 13 MPa. 

 

Figura 3.46 – Evolução das extensões em todas as juntas – séries F1 e F2 

Relacionando os resultados das juntas SI, verifica-se que a junta 5 apresenta extensões relati-

vamente superiores. Uma possível justificação para esta diferença, poderá ter sido o apareci-

mento de algumas fissuras de menor dimensão nos cubos de betão, ao longo do ensaio. 

Comparando os dois tipos de juntas CI e SI, verifica-se em ambas as séries que, após a aplicação 

da tensão de 13 MPa, as juntas CI têm um aumento das extensões muito superior, em relação 

à extensão inicial, devido à absorção do defeito do cubo (cerca de 15%). 

As extensões obtidas no final, para as juntas CI e SI, são semelhantes nas duas séries, ou infe-

riores na série F2. Apesar desta série ter tido uma duração de ensaio muito superior (1.005 

horas), é possível que as temperaturas mais baixas ocorridas durante o ensaio da série F2 te-

nham motivado esta situação (Figura 3.47). 
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Figura 3.47 - Variação da temperatura durante os ensaios de fluência - séries F1 e F2 

Analisando a evolução da fluência, após a imposição da tensão de 13 MPa, é possível determinar 

a idade a partir da qual a fluência pode ser desprezável, efetuando uma regressão polinomial de 

segundo grau (equação 3.1). 

𝜀(𝑡) = 𝑎 𝑡2 + 𝑏 𝑡 + 𝑐  (3.1) 

Resolvendo a derivada da equação polinomial em ordem a t e igualando a zero (equação 3.2), 

determina-se o valor de t, ou seja, a idade a partir da qual a fluência pode ser desprezada. 

𝑑 (𝑡)

𝑑𝑡
= 2𝑎 𝑡 + 𝑏 = 0 → 𝑡 = −

𝑏

2𝑎
  (3.2) 

A Tabela 3.10 e a Tabela 3.11 apresentam os resultados obtidos nesta análise, para as duas 

séries F1 e F2, respetivamente. Note-se que estas idades estão relacionadas com o momento 

em que é aplicada a tensão de 13 MPa. Estes resultados mostram que após 40 dias de ensaio 

de fluência, a deformação por fluência é insignificante. 

Assumindo esta idade, apenas os ensaios da série F2 e as juntas SI, as extensões começaram 

em ε0=3,4% e estabilizaram-se em εt=8,6% (Tabela 3.7), é também possível determinar o coefi-

ciente de fluência às 1.000 horas (φ1000): 

𝜑1000 = ( 𝑡

0
− 1) = 1,55  (3.3) 

Tabela 3.10 - Idade a partir da qual a fluência pode ser desprezada em cada junta, Série F1 

Imperfeição Junta Idade (dias) 

Sem 

2 25,8 

(30) 4 34,0 

6 30,0 

Com 

1 12,3 

(24) 3 21,5 

5 26,5 

Nota: Os valores entre parêntesis correspondem à média de valores. 
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Tabela 3.11 – Idade a partir da qual a fluência pode ser desprezada em cada junta, Série F2 

Imperfeição Junta Idade (dias) 

Sem 

8 45,5 

(37) 10 78,0 

12 28,0 

Com 

7 28,0 

(33) 9 43,0 

11 38,0 

Nota: Os valores entre parêntesis correspondem à média de valores. Os resultados das juntas 9 e 10 não 

foram considerados na média. 

3.6.2 Ensaios de Compressão 

A Tabela 3.12 apresenta uma análise dos ensaios de resistência à compressão de dois cubos 

de betão com e sem imperfeição: sem e com placas de junta com, ou sem fluência. 

Os resultados dos ensaios sem e com placas de junta de argamassa polimérica, tipo B, sem 

fluência, são retirados da tese de mestrado de R. Júnior [12]. Esta análise é efetuada utilizando 

a relação entre a resistência à compressão do conjunto de dois cubos com junta e a resistência 

à compressão do cubo de betão. 

Tabela 3.12 – Resistência à compressão das juntas com e sem fluência 

fcm/fcm,cubo Imperfeição 

Fluência Série Junta Sem Com 

Sem 2.2 * Sem 79% 38% 

3.1B ** Com 76% 52% 

Com F1 (480 horas) Com 55% 57% 

F2 (1.005 horas) Com 50% 54% 

* Valores da Tabela 4.9 e ** valores da Tabela 4.13, apresentados em “Dry joint between precast concrete 

elements” [12]. Valores correspondentes às juntas de argamassa polimérica tipo B, defeito tipo 2. 

Os resultados parecem indicar que a fluência não influencia a resistência das juntas CI. Por outro 

lado, a fluência reduziu os valores da resistência das juntas SI. 

Quando há um defeito geométrico na superfície do betão, a resistência dos dois cubos de betão 

com placas de junta, antes e depois da fluência, é aproximadamente 15% maior que a resistência 

sem placa de junta. 
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Capítulo 4 

4Modelação Numérica 

4.1 Introdução 

Após realização do programa experimental, efetuou-se uma análise numérica não linear, utili-

zando o software ATENA 3D - Advanced Tool for Engineering Nonlinear Analysis, para compa-

ração dos resultados experimentais com os numéricos. 

Neste tipo de análise, é fundamental efetuar uma boa calibração dos vários parâmetros que 

definem o modelo, de modo a reproduzir o comportamento da estrutura, e obter uma resposta o 

mais semelhante possível à obtida experimentalmente. 

Posto isto, e dado o desconhecimento de alguns parâmetros dos materiais, nomeadamente da 

argamassa polimérica e do betão, optou-se por modelar em primeiro lugar alguns ensaios expe-

rimentais de caracterização dos materiais. Deste modo, foi possível obter uma melhor aproxima-

ção dos vários parâmetros de cada um dos materiais. Este processo de calibração foi realizado 

de modo iterativo, tendo sido modificados alguns parâmetros alternadamente, para cada tipo de 

material. 

No total foram desenvolvidos 9 modelos numéricos distintos. Os 2 primeiros modelos desenvol-

vidos referem-se aos ensaios de compressão em cubos de betão, um para cada série de betão, 

F1 e F2. Posteriormente simularam-se os ensaios de caracterização da argamassa polimérica, 

tendo-se desenvolvido um modelo para o ensaio de compressão em cubos de argamassa, e 

outros 2 para os ensaios de compressão em placas de argamassa, considerando diferentes va-

lores para o coeficiente de Poisson. Por último, desenvolveram-se 4 modelos numéricos de modo 

a simular os diferentes ensaios de compressão realizados em juntas de argamassa polimérica 

colocadas entre cubos de betão. 

Nos pontos seguintes é feita uma introdução ao software e ao método incremental utilizado, é 

apresentada a calibração efetuada para cada tipo de material, e descrevem-se os modelos nu-

méricos realizados, nomeadamente, a geometria, os casos de carga, os pontos de monitorização 
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e as malhas de elementos finitos. Por último, são apresentados e analisados os resultados obti-

dos. 

4.2 Software ATENA 3D 

O software ATENA 3D é uma ferramenta de cálculo automático desenvolvida pela empresa 

checa Cervenka Consulting Ltd., vocacionada para a realização de análises não lineares, ou 

lineares, a três dimensões, através do método dos elementos finitos. 

Este software, desenvolvido especialmente para a análise de estruturas de betão armado, con-

segue simular o comportamento real do betão, incluindo os fenómenos de fendilhação, esmaga-

mento e de cedência das armaduras, fornecendo bons resultados ao utilizador. 

Tal como a generalidade dos programas de cálculo com elementos finitos, o ATENA 3D divide-

se em 3 interfaces: 

• Pré-Processamento – Interface de definição da geometria do modelo, das características 

dos materiais, dos tipos de apoio, das ações externas, do tipo de malha e da dimensão dos 

elementos finitos, do método de análise e dos pontos de monitorização; 

• Processamento – Interface da análise computacional, na qual é possível efetuar a leitura 

em tempo real das forças e das deformações e observar o estado de fendilhação; 

• Pós-processamento – Interface de consulta e exportação dos resultados da análise. 

4.2.1 Método de Newton-Raphson 

O ATENA 3D dispõe de dois métodos de resolução de problemas de análise não linear: o método 

de Newton-Raphson e o de Arc-Length, sendo o primeiro método o que mais se adequada ao 

tipo de análise desenvolvida nesta dissertação. 

Neste método, o incremento de carga é efetuado através de um deslocamento imposto. A solu-

ção do problema é obtida através de um processo iterativo de resolução da equação 4.1, até 

serem satisfeitos todos os critérios de convergência. 

𝐾(𝑝𝑖−1)∆𝑝𝑖 = 𝑞 − 𝑓(𝑝𝑖−1)  (4.1) 

Sendo: 

K(pi-1) – A matriz de rigidez que relaciona o incremento de carga com o incremento de deforma-

ções; 

pi-1 – As deformações na estrutura antes do último incremento de carga; 

Δpi – O incremento de deformação devido ao respetivo incremento de carga; 
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q – O vetor de todas as forças aplicadas; 

f(pi-1) – O vetor das forças internas antes do último incremento de carga. 

O software propõe que sejam satisfeitos quatro critérios de convergência no processo iterativo: 

o incremento da deformação, a força residual absoluta, a força residual relativa e a energia dis-

sipada. Quando a diferença destes parâmetros é inferior a 0,01, o processo iterativo termina e 

passa para o passo seguinte, prescrevendo um novo deslocamento. 

A Figura 4.1 ilustra o conceito deste método. 

 

Figura 4.1 – Método de Newton-Raphson [35] 

4.3 Materiais 

4.3.1 Leis Constitutivas 

No software ATENA 3D, os modelos são constituídos por elementos de volume, denominados 

macroelementos, aos quais é atribuída a geometria do elemento e as características mecânicas 

do material que o compõe, através da atribuição de leis constitutivas dos materiais. 

O programa dispõe de avançados modelos constitutivos para representação do comportamento 

dos vários materiais e das superfícies entre eles. Deste vasto leque, destacam-se os seguintes 

modelos, utilizados na análise numérica: 

• 3D Elastic Isotropic – Modelação do aço (pratos da prensa) (Figura 4.2); 

• 3D Nonlinear Cementitious 2 – Modelação do betão (cubos) (Figura 4.3); 

• 3D Bilinear Steel Von Mises – Modelação da argamassa polimérica (junta) (Figura 4.4); 

• 3D Interface – Modelação das superfícies de contacto (betão – aço; betão – argamassa 

polimérica) (Figura 4.5). 
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O tipo de modelo constitutivo considerado na modelação do betão e do aço, foi definido com 

base nas indicações expostas no “Troubleshooting Manual” [36], que refere que estes são os 

tipos de modelos que melhor reproduzem o comportamento destes materiais, neste tipo de en-

saio. No caso da argamassa polimérica, este foi determinado através de um processo experi-

mental, no qual foram realizadas várias análises numéricas (modelação do ensaio de compres-

são em cubos de argamassa polimérica, com 40 mm) considerando diferentes tipos de modelos 

constitutivos, nomeadamente, o 3D Elastic Isotropic, o 3D Variable Nonlinear Cimenticious, e por 

último, o 3D Bilinear Steel Von Mises. Desta análise, concluiu-se que o tipo de modelo constitu-

tivo que melhor descreve o comportamento deste tipo de material é o 3D Bilinear Steel Von 

Mises. 

Por último, as interfaces desempenham um papel muito importante, pois é através deste modelo 

constitutivo que é possível definir as propriedades que melhor reproduzem o comportamento das 

superfícies de contacto entre os diferentes macroelementos. 

 

Figura 4.2 – Relação tensão – extensão do aço [37] 

  

a) b) 

Figura 4.3 – Material betão: a) Relação tensão-extensão; b) Lei de rotura biaxial [37] 
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a) b) 

Figura 4.4 – Material argamassa polimérica: a) Relação tensão-extensão; b) Lei de rotura biaxial [37] 

 

  

a) b) c) 

Figura 4.5 – Material de interface: a) Lei das tensões normais e de corte; b) Lei das tensões de corte e 
de deslizamento; c) Lei das tensões normais e de tração [37] 

4.3.2 Parâmetros dos Materiais 

Conforme já referido, para a aferição das propriedades do betão e da argamassa polimérica, 

modelaram-se em primeiro lugar os ensaios de caracterização mecânica destes materiais: en-

saios de compressão em cubos de betão e ensaios de compressão em cubos e em placas de 

argamassa polimérica. 

Inicialmente foram atribuídas apenas as propriedades básicas dos materiais determinadas a par-

tir dos resultados dos ensaios experimentais, tendo sido posteriormente efetuados alguns ajustes 

em determinados parâmetros para aproximação das duas curvas, analítica e experimental. 

Nas tabelas seguintes são apresentados os valores considerados para as propriedades dos ma-

teriais, indicando sempre o método de determinação desse valor. 
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4.3.2.1 Aço 

Na Tabela 4.1 apresentam-se as propriedades mecânicas consideradas para o aço: 

Tabela 4.1 – Propriedades básicas dos elementos de aço 

Es (GPa) ν 

210 0,3 

Consideraram-se os valores do módulo de elasticidade (Es) e do coeficiente de Poisson (ν) indi-

cados na NP EN 1993-1-1 [38]. 

4.3.2.2 Betão 

Na Tabela 4.2 apresentam-se as propriedades mecânicas consideradas para o betão 

Tabela 4.2 - Propriedades básicas dos elementos de betão da série F1 

 fcm,cubo (MPa) fcm,cilindro (MPa) fct (MPa) Ec (GPa) ν 

Série F1 72,99 64,23 4,40 38,44 0,2 

Série F2 74,53 65,59 4,47 38,68 0,2 

Os valores da resistência à compressão dos provetes cúbicos (fcm,cubo) foram determinados ex-

perimentalmente, através dos ensaios de caracterização do betão referidos no capítulo anterior. 

A resistência à compressão de provetes cilíndricos (fcm,cilindro) foi determinada com base nas con-

clusões de S. Cardoso [39], na sua dissertação de mestrado. A autora concluiu que betões com 

idades acima dos 28 dias, apresentam uma relação resistência à compressão de provetes cilín-

dricos/resistência à compressão de provetes cúbicos de 0,88. 

A resistência à tração (fct) e o módulo de elasticidade (Ec) foram determinados segundo as ex-

pressões indicadas na NP EN 1992-1-1 [18] considerando a presença de agregados calcários 

na composição do betão. 

O valor do coeficiente de Poisson do betão vem indicado na NP EN 1992-1-1 [18]. 

Depois de estabelecidas todas as propriedades básicas de cada tipo de betão, procedeu-se à 

modelação do ensaio de compressão dos cubos das 2 séries, para despiste de possíveis erros 

que pudessem existir na definição dos restantes parâmetros do material. A Figura 4.6 apresenta 

os resultados da modelação, a partir dos quais é possível concluir que os parâmetros básicos 

definidos na Tabela 4.2 se aproximam bastante da realidade. 
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Figura 4.6 - Resultados obtidos na modelação do ensaio de compressão em cubos de betão F1 e F2. 

4.3.2.3 Argamassa Polimérica 

Os valores do módulo de elasticidade (EMC) e da tensão de cedência (σy) foram inicialmente 

determinados com base nos resultados experimentais, sendo efetuados, posteriormente, alguns 

ajustes de modo a aproximar a curva analítica da experimental. 

Os valores do coeficiente de Poisson e do módulo de endurecimento (H) foram determinados 

através de um processo iterativo, com base na modelação dos dois ensaios: compressão em 

cubos de argamassa com 40x40x40 mm e compressão em placas de argamassa com 

150x150x15 mm. 

Primeiro modelou-se o ensaio dos cubos, a partir do qual se concluiu que os parâmetros apre-

sentados na Tabela 4.3 eram os que melhor aproximavam as curvas deste ensaio. Na Figura 4.7 

é comparada a curva numérica deste ensaio, com as experimentais. 

Tabela 4.3 - Propriedades básicas consideradas na modelação dos cubos de argamassa polimérica 
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Figura 4.7 - Comparação da curva numérica com as curvas experimentais – ensaio de compressão em 
cubos com 40x40x40 mm 

Posteriormente modelou-se o ensaio das placas de argamassa considerando estas mesmas ca-

racterísticas, tendo-se concluído que a curva numérica difere bastante das experimentais (ver 

Figura 4.8). 

 

Figura 4.8 - Comparação da curva numérica (ν=0,4) com as curvas experimentais – ensaio de compres-

são em placas com 150x150x15 mm 

Posto isto, procedeu-se ao ajuste do coeficiente de Poisson e verificou-se que a curva que me-

lhor se ajusta a este ensaio é a correspondente a um coeficiente de Poisson de 0,15 (Tabela 

4.4). Na Figura 4.9 é apresentada a curva numérica que melhor se ajusta a este ensaio. 

Tabela 4.4 - Propriedades básicas consideradas na modelação das placas de argamassa polimérica 
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Figura 4.9 - Comparação da curva numérica (ν=0,15) com as curvas experimentais – ensaio de compres-

são em placas com 150x150x15 mm 

Ao modelar os provetes cúbicos de betão com as placas de argamassa, concluiu-se que as ca-

racterísticas que melhor se adequam na modelação da argamassa polimérica são as apresenta-

das na Tabela 4.3, apesar das placas modeladas terem a mesma geometria que as consideradas 

nos conjuntos modelados. 

4.3.3 Materiais de Interface 

O comportamento do material de interface baseia-se no critério de Mohr-Coulomb, sendo defi-

nido com base nas tensões de corte (τ) e nas tensões normais (σ). 

As tensões de corte e por deslizamento são definidas pela rigidez tangencial (Ktt), até que seja 

alcançado o critério de Mohr-Coulomb, sendo adotado de seguida um valor mínimo (Ktt,min) cor-

respondente a 1% da rigidez inicial. As tensões normais positivas (σ) definem-se pela rigidez 

inicial (Knn), até ser atingida a resistência à tração (ft). Quando é atingida a resistência à tração, 

a tensão normal reduz-se a zero, e passa a ser regida pela rigidez normal mínima (Knn,min) igual 

a 1% de Knn. Por outro lado, as tensões normais negativas (σ) são sempre definidas pela rigidez 

inicial (Knn). 

Os parâmetros considerados em cada interface, foram inicialmente determinados de acordo com 

as indicações expostas no “Troubleshooting Manual” [36], sendo posteriormente calibrados atra-

vés de um processo iterativo, com base na comparação das curvas analíticas com as experi-

mentais. 
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4.3.3.1 Contacto Cubo Betão – Prato da Prensa 

Na Tabela 4.5 apresentam-se os parâmetros considerados para a modelação da superfície de 

contacto betão-aço. 

Tabela 4.5 - Propriedades básicas das superfícies de contacto betão - aço 

 
Knn 

(MN/m3) 

Ktt 

(MN/m3) 

ft 

(MPa) 

C 

(MPa) 
μ 

Knn,mín 

(MN/m3) 

Ktt,mín 

(MN/m3) 

Série F1 1,538E+07 1,538E+07 0 0 0,1 1,538E+05 1,538E+05 

Série F2 1,547E+07 1,547E+07 0 0 0,1 1,547E+05 1,547E+05 

Os valores dos parâmetros de rigidez normal e tangencial e os respetivos mínimos, deste mate-

rial, foram determinados com base nas indicações expostas no “Troubleshooting Manual” [36], 

que refere que um bom valor inicial para ambas as rigidezes iniciais é cerca de 10 vezes a rigidez 

dos elementos finitos adjacentes, resultando a equação (4.2): 

𝐾𝑛𝑛 = 𝐾𝑡𝑡 =
𝐸𝑒𝑙𝑒𝑚

𝑑𝑒𝑙𝑒𝑚
∙ 10 (4.2) 

Sendo: 

• Eelem – Valor do módulo de elasticidade do elemento finito adjacente; 

• delem – Dimensão do elemento finito adjacente. 

Esta bibliografia recomenda ainda que os valores de rigidez residual para fins numéricos sejam 

entre 1/100 e 1/1000 dos valores iniciais. Posto isto, considerou-se: 

𝐾𝑛𝑛,𝑚𝑖𝑛 = 𝐾𝑡𝑡,𝑚𝑖𝑛 =
𝐾𝑛𝑛

100
=

𝐾𝑡𝑡

100
 (4.3) 

Os valores da resistência à tração e da coesão (C) foram considerados nulos, uma vez que os 

materiais se encontram desligados. 

Por último, o valor do coeficiente de atrito (μ) foi determinado por iteração, tendo sempre como 

referência a aproximação às curvas experimentais. 

Este material de interface foi utilizado na modelação dos ensaios de caracterização do betão e 

na modelação dos ensaios de compressão das juntas entre provetes de betão, com o objetivo 

de simular a superfície de contacto entre o cubo de betão e o prato da prensa. 

4.3.3.2 Contacto Cubo Betão – Junta de Argamassa 

Na Tabela 4.6 apresentam-se os parâmetros considerados para a modelação da superfície de 

contacto betão-argamassa polimérica. 

Tabela 4.6 - Propriedades básicas das superfícies de contacto betão – argamassa polimérica 

 
Knn 

(MN/m3) 

Ktt 

(MN/m3) 

ft 

(MPa) 

C 

(MPa) 
μ 

Knn,mín 

(MN/m3) 

Ktt,mín 

(MN/m3) 

Série F1 8E+08 8E+08 0 0 0,01 8E+06 8E+06 

Série F2 8E+08 8E+08 0 0 0,01 8E+06 8E+06 
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Os valores dos parâmetros de rigidez normal e tangencial e os respetivos mínimos que apresen-

taram melhores resultados para esta interface, foram os valores predefinidos pelo software 

ATENA. 

Os valores da resistência à tração e da coesão foram mais uma vez considerados nulos, pelo 

mesmo motivo anteriormente referido. 

Por último, o valor do coeficiente de atrito foi também determinado através de um processo ite-

rativo, tendo mais uma vez como referência, as curvas experimentais. 

Este material de interface foi utilizado apenas na modelação dos ensaios de compressão das 

juntas entre provetes de betão, de modo a simular a superfície de contacto entre o cubo de betão 

e a junta de argamassa. 

4.4 Geometria 

Como referido anteriormente, no software ATENA 3D a definição geométrica é efetuada a partir 

de macroelementos. Cada macroelemento é composto por pontos, linhas e superfícies, podendo 

um modelo numérico ser constituído por um ou vários macroelementos. 

A geometria dos modelos foi definida de acordo com as dimensões e formas utilizadas nos en-

saios experimentais descritos nos capítulos 2 e 3 desta dissertação. 

No ensaio de compressão em cubos de betão, os pratos da prensa e os cubos de betão foram 

modelados como macroelementos com 0,150x0,150x0,100 m e 0,150x0,150x0,150 m, respeti-

vamente (ver Figura 4.10). 

 

Figura 4.10 – Geometria dos macroelementos – Modelo do ensaio de compressão em cubos de betão 
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No ensaio de compressão em cubos de argamassa polimérica, os pratos da prensa e os cubos 

de argamassa foram modelados como macroelementos com 0,040x0,040x0,040 m (ver Figura 

4.11 a)). No ensaio das juntas de argamassa polimérica, os pratos da prensa foram modelados 

como macroelementos com 0,150x0,150x0,100 m e as juntas com 0,150x0,150x0,015 m (ver 

Figura 4.11 b)). 

  

a) b) 

Figura 4.11 – Geometria dos macroelementos: a) Modelo do ensaio de compressão em cubos de arga-
massa polimérica; b) Modelo do ensaio de compressão em placas de argamassa polimérica 

Na modelação dos ensaios de compressão em juntas de argamassa polimérica entre cubos de 

betão foram desenvolvidos 4 modelos: um modelo CJB_SI (com junta tipo B, sem imperfeição) 

e um modelo CJB_CI2 (com junta tipo B, com imperfeição tipo 2), para cada tipo de betão, F1 e 

F2. 

Nestes modelos, os pratos da prensa foram modelados como macroelementos com 

0,150x0,150x0,100 m. Os cubos de betão simples são definidos por macroelementos com 

0,150x0,150x0,150 m e os cubos de betão com imperfeição tipo 2 como macroelementos com 

0,150x0,150x0,145 m, com uma saliência semicircular com 2 mm de altura. 

As placas de argamassa nos modelos CJB_SI foram modeladas como macroelementos com 

0,150x0,150x0,015 m. Nos modelos CJB_CI2, as placas foram modeladas no seu estado defor-

mado, ou seja, com 0,150x0,150x0,015 m, sendo que na zona de contacto com a imperfeição, a 

junta é modelada com essa concavidade, apresentando nessa zona uma espessura de 0,013 m. 

Dada a enorme dificuldade em quantificar a deformação existente na junta após o ensaio de 

fluência e imediatamente antes do ensaio de compressão, este foi o método mais adequado para 

melhor aproximar os resultados analíticos dos experimentais. 
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Na Figura 4.12 são apresentadas as geometrias dos modelos sem e com imperfeição. 

  

a) b) 

Figura 4.12 - Geometria dos macroelementos: a) Modelos CJB_SI; b) Modelos CJB_CI2 

4.5 Casos de Carga 

No ATENA 3D as restrições de apoio e os carregamentos são definidos através da definição de 

casos de carga. Nesta análise foram criados dois casos de carga para cada modelo numérico: 

LC1 para suportes e LC2 para prescrição de deslocamentos. 

Em todos os modelos foram aplicados quatro apoios nodais, nos quatro vértices inferiores do 

prato inferior da prensa, que impedem apenas os deslocamentos verticais. De maneira a impedir 

rotações foram aplicados apoios de superfície em duas das quatro faces laterais do prato supe-

rior e inferior da prensa. Estes apoios de superfície impedem apenas os deslocamentos perpen-

diculares à face em que estão aplicados. 

Tal como referido anteriormente, na descrição do método de Newton-Raphson, optou-se pela 

aplicação de um carregamento através da imposição de deslocamentos. O deslocamento foi 

aplicado por área superficial, no topo do prato da prensa, com incrementos de 0,01 ou 0,02 mm 

por cada passo de carga (“step”). Este valor foi aferido a partir de um processo iterativo, através 

do qual se concluiu que este incremento apresentava bons resultados. 
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O número n de steps necessários para cada modelo, foi determinado com base na equação 

(4.3), dividindo o valor da deformação máxima δmáx ocorrida no ensaio experimental correspon-

dente, pelo valor do deslocamento δst, imposto em cada step. 

𝑛 =
𝛿𝑚á𝑥

𝛿𝑠𝑡
  (4.3) 

Na Tabela 4.7 é apresentado um resumo dos deslocamentos impostos e do número de steps 

considerados em cada modelo. 

Tabela 4.7 – Valor do deslocamento imposto e número de steps considerados em cada modelo 

Modelo 
Deslocamento 

(mm) 

Número de 

steps 

Ensaio de compressão em cubos de betão 0,02 75 

Ensaio de compressão em cubos de argamassa 

polimérica 
0,02 400 

Ensaio de compressão em placas de argamassa 

polimérica 
0,02 170 

Modelo CJB_SI 0,01 250 

Modelo CJB_CI2 0,01 250 

Nas figuras seguintes são apresentados os suportes e os deslocamentos impostos nos vários 

modelos. 

  

a) b) 

Figura 4.13 – Modelo do ensaio de compressão em cubos de betão: a) Suportes; b) Deslocamento im-
posto 
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a) b) 

Figura 4.14 - Modelo do ensaio de compressão em cubos de argamassa polimérica: a) Suportes; b) 
Deslocamento imposto 

  

a) b) 

Figura 4.15 - Modelo do ensaio de compressão em placas de argamassa polimérica: a) Suportes; b) 
Deslocamento imposto 
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a) b) 

Figura 4.16 - Modelos CJB_SI: a) Suportes; b) Deslocamento imposto 

  

a) b) 

Figura 4.17 - Modelos CJB_CI2: a) Suportes; b) Deslocamento imposto 
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4.6 Monitorização 

A leitura dos deslocamentos e das tensões ocorridas durante uma análise, é efetuada a partir de 

pontos de monitorização previamente definidos. Estes pontos efetuam a leitura das grandezas 

pretendidas para cada instante (step) da análise. 

Deste modo, foram colocados 4 pontos de leitura, nos 4 vértices inferiores do prato inferior da 

prensa, precisamente nos nós onde foram colocados os apoios nodais, de forma a monitorizar 

as reações de apoio. 

Para monitorização dos deslocamentos, foram introduzidos 8 pontos de leitura colocados nos 8 

vértices dos provetes, de forma a simular os 4 defletómetros instalados no ensaio experimental. 

Foram introduzidos 4 pontos nos 4 vértices superiores do cubo de betão superior e 4 pontos nos 

4 vértices inferiores do cubo de betão inferior. Nos ensaios de caracterização dos materiais (be-

tão e argamassa polimérica), os 8 pontos considerados foram os 8 vértices de cada provete. 

Nas figuras seguintes são apresentados os vários modelos com os respetivos os pontos de mo-

nitorização. 

 

Figura 4.18 - Pontos de monitorização - Modelo do ensaio de compressão em cubos de betão 
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a) b) 

Figura 4.19 - Pontos de monitorização: a) Modelo do ensaio de compressão em cubos de argamassa 
polimérica; b) Modelo do ensaio de compressão em placas de argamassa polimérica 

  

a) b) 

Figura 4.20 - Pontos de monitorização: a) Modelos CJB_SI; b) Modelos CJB_CI2 
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4.7 Malha de Elementos Finitos 

Por último, falta definir a malha de elementos finitos para cada macroelemento. É de notar que 

a qualidade de um modelo numérico e dos resultados que dele advêm, depende diretamente do 

tipo de malha considerado. 

A malha pode ser mais ou menos densa, dependendo do tipo de fator de multiplicação associado. 

Quanto menor for o fator, maior será o número de elementos finitos de menor dimensão em que 

o macroelemento será dividido, consequentemente a malha será mais densa. Por outro lado, as 

malhas mais densas ou mais refinadas, requerem um maior esforço para processamento dos 

resultados. 

O software ATENA 3D tem a capacidade de gerar automaticamente as malhas de elementos 

finitos, sendo apenas necessário especificar o tipo de elemento finito e a dimensão do mesmo. 

O programa disponibiliza elementos finitos do tipo brick, tetra, ou brick and tetra, ou seja, ele-

mentos hexaedros, tetraedros, ou hexaedros e tetraedros. 

Nos macroelementos cúbicos ou paralelepipédicos de betão foi considerada uma malha de ele-

mentos finitos do tipo brick, que segundo J. Červenka, Z. Procházková, e T. Sajdlová [40] é o 

tipo de elemento que melhor define o comportamento do betão. 

Tal como nos elementos de betão, nos macroelementos das juntas de argamassa polimérica 

também se utilizaram elementos do tipo brick. 

Para os pratos da prensa, em aço, utilizaram-se elementos do tipo tetra, dado que estes macro-

elementos não sofrerão deformações relevantes, devido ao elevado módulo de elasticidade, as-

sim o tipo de malha é irrelevante para a análise em questão. 

A dimensão da malha foi definida com base na realização de uma análise de sensibilidade da 

dimensão da malha, através da análise de malhas de várias dimensões e da avaliação dos re-

sultados. 

Concluiu-se que as dimensões que melhor traduzem os resultados experimentais são 0,025 m, 

para os cubos de betão e para os pratos da prensa, e 0,0075 m para as juntas de argamassa, à 

exceção do ensaio de compressão em cubos de argamassa polimérica, em que foram utilizados 

elementos finitos com 0,010 m, tanto nos pratos da prensa como nos cubos de argamassa. 

Nos contactos entre os macroelementos de betão-betão e de betão-junta, não foi efetuada ne-

nhuma compatibilização da malha de elementos finitos, visto que, após uma análise da malha, 

verificou-se que essa compatibilização não tinha influência nos resultados. 

Nas figuras seguintes apresentam-se as malhas de elementos finitos geradas para os vários 

modelos. 
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Figura 4.21 – Malha de elementos finitos - Modelo do ensaio de compressão em cubos de betão 

  

a) b) 

Figura 4.22 – Malha de elementos finitos: a) Modelo do ensaio de compressão em cubos de arga-
massa polimérica; b) Modelo do ensaio de compressão em placas de argamassa polimérica 
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a) b) 

Figura 4.23 – Malha de elementos finitos: a) Modelos CJB_SI; b) Modelos CJB_CI2 

4.8 Análise dos Resultados 

Nos pontos seguintes são apresentados e analisados os resultados obtidos a partir da análise 

numérica realizada no software ATENA 3D, sendo sempre efetuada a comparação com os re-

sultados experimentais do ensaio de compressão correspondente, descritos no Capítulo 3 da 

presente dissertação. 

4.8.1 Modelo CJB_SI 

4.8.1.1 Série F1 

Na Figura 4.24 é apresentada a curva tensão-extensão conseguida a partir dos resultados obti-

dos no modelo CJB_SI, da série F1. Uma vez que não foi efetuada a leitura das tensões nem 

das extensões neste ensaio, estes resultados foram comparados com os experimentais da série 

F2. 
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Figura 4.24 - Modelo CJB_SI (Série F1) - Comparação dos resultados numéricos com os experimentais 
apresentados no Capítulo 3 

Nas figuras seguintes são apresentadas as tensões principais, com os respetivos modos de ro-

tura e estados de deformação obtidos na análise numérica, para a totalidade dos macroelemen-

tos e em separado para cada um dos provetes. 

 

Figura 4.25 - Modelo CJB_SI (Série F1) - Tensões principais (MPa) e fendilhação do betão 
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Figura 4.26 – Modelo CJB_SI (Série F1) - Tensões principais (MPa) na junta de argamassa polimérica 

 

 

a) b) 

Figura 4.27 - Modelo CJB_SI (Série F1) – Tensões principais (MPa) e fendilhação do betão: a) Cubo 
de betão superior; b) Cubo de betão inferior 

4.8.1.2 Série F2 

Na Figura 4.28 é apresentada a curva tensão-extensão conseguida a partir dos resultados obti-

dos no modelo CJB_SI, da série F2, sendo feita a comparação entre a mesma e os resultados 

experimentais obtidos neste ensaio. 
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Figura 4.28 - Modelo CJB_SI (Série F2) - Comparação dos resultados numéricos com os experimentais 
apresentados no Capítulo 3 

De seguida apresentam-se as tensões principais, com os respetivos modos de rotura e estados 

de deformação obtidos na análise numérica, para a totalidade dos macroelementos e em sepa-

rado para cada um dos provetes. 

 

Figura 4.29 - Modelo CJB_SI (Série F2) - Tensões principais (MPa) e fendilhação do betão 
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Figura 4.30 - Modelo CJB_SI (Série F2) - Tensões principais (MPa) na junta de argamassa polimérica 

 

 

a) b) 

Figura 4.31 - Modelo CJB_SI (Série F2) – Tensões principais (MPa) e fendilhação do betão: a) Cubo 
de betão superior; b) Cubo de betão inferior 

4.8.1.3 Conclusões 

Analisando os resultados obtidos verifica-se que estes foram muito semelhantes em ambas as 

séries de ensaio. 

De um modo geral, observa-se que, nas duas séries, o comportamento da curva numérica é 

semelhante ao da curva experimental, na fase elástica, apresentando um declive inicial superior 

ao da curva experimental, mas pouco significativo. Contudo, verifica-se que a análise termina 
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antes de ser atingida a tensão de rotura obtida experimentalmente, não sendo possível simular 

corretamente o troço final da curva numérica. 

Avaliando o valor da tensão de rotura obtido a partir da análise numérica, constata-se que o 

resultado foi satisfatório apenas no modelo da série F2, dado que este apresentou um erro infe-

rior a 10%. Na série F1, o valor da tensão obtida apresentou um erro superior a 10%. A Tabela 

4.8 apresenta um resumo das tensões de rotura obtidas nos modelos numéricos CJB_SI e com-

para-as com os valores obtidos experimentalmente, apresentando os respetivos erros. 

Tabela 4.8 – Comparação das tensões de rotura obtidas nos modelos CJB_SI com os valores experimen-
tais 

Modelo 

Tensão de Rotura 

(Análise Numérica) 

(MPa) 

Tensão de Rotura Média 

(Análise Experimental) 

(MPa) 

Erro (%) 

CJB_SI F1 33,42 39,84 16,11 

CJB_SI F2 33,70 37,39 9,87 

4.8.2 Modelo CJB_CI2 

4.8.2.1 Série F1 

Na Figura 4.32 é apresentada a curva tensão-extensão obtida a partir dos resultados do modelo 

CJB_CI2, da série F1. Tal como no ensaio das juntas entre cubos de betão sem imperfeição, da 

série F1, neste ensaio, também não foi efetuada a leitura das tensões nem das extensões, por 

esse motivo, os resultados numéricos do modelo CJB_CI2, da série F1, foram comparados com 

os resultados experimentais da série F2. 

 

Figura 4.32 - Modelo CJB_CI2 (Série F1) - Comparação dos resultados numéricos com os experimentais 
apresentados no Capítulo 3 
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Nas figuras seguintes apresentam-se as tensões principais, com os respetivos modos de rotura 

e estados de deformação obtidos na análise numérica, para a totalidade dos macroelementos e 

em separado para cada um dos provetes. 

 

Figura 4.33 - Modelo CJB_CI2 (Série F1) - Tensões principais (MPa) e fendilhação do betão 

 

Figura 4.34 - Modelo CJB_CI2 (Série F1) - Tensões principais (MPa) na junta de argamassa polimérica 
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a) b) 

Figura 4.35 - Modelo CJB_CI2 (Série F1) - Tensões principais (MPa) e fendilhação do betão: a) Cubo 
de betão superior; b) Cubo de betão inferior 

4.8.2.2 Série F2 

Na Figura 4.36 é apresentada a curva tensão-extensão conseguida a partir dos resultados nu-

méricos do modelo CJB_CI2, da série F2, sendo feita a comparação desta curva com as experi-

mentais obtidas neste ensaio. 

 

Figura 4.36 - Modelo CJB_CI2 (Série F2) - Comparação dos resultados numéricos com os experimentais 
apresentados no Capítulo 3 
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Nas figuras seguintes apresentam-se as tensões principais, com os respetivos modos de rotura 

e estados de deformação obtidos a partir da análise numérica, para a totalidade dos macroele-

mentos e em separado para cada um dos provetes. 

 

Figura 4.37 - Modelo CJB_CI2 (Série F2) - Tensões principais (MPa) e fendilhação do betão 

 

Figura 4.38 - Modelo CJB_CI2 (Série F2) - Tensões principais (MPa) na junta de argamassa polimérica 
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a) b) 

Figura 4.39 - Modelo CJB_CI2 (Série F2) - Tensões principais (MPa) e fendilhação do betão a) Cubo 
de betão superior; b) Cubo de betão inferior 

4.8.2.3 Conclusões 

Analisando os resultados obtidos nas duas séries de ensaio, verifica-se que estes foram muito 

semelhantes. 

Em geral, verifica-se que o declive inicial da curva numérica, na fase elástica, apresenta um 

comportamento muito semelhante ao dos ensaios experimentais, no entanto, a partir dos 0,20% 

de extensão, o comportamento da curva numérica começa a divergir da experimental, apresen-

tando um decréscimo no declive. 

Tal como no modelo CJB_SI, neste modelo, a análise também terminou antes de ser atingida a 

tensão de rotura determinada experimentalmente, não sendo possível simular corretamente o 

troço final da curva numérica. 

Analisando o valor da tensão de rotura obtido na análise numérica, verifica-se que o resultado 

não foi satisfatório em nenhum dos modelos, tendo apresentado em ambas as séries, um erro 

superior a 10%. A Tabela 4.9 apresenta um resumo das tensões de rotura obtidas nos modelos 

numéricos CJB_CI2, comparando-as com os valores obtidos experimentalmente, e apresen-

tando os respetivos erros. 
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Tabela 4.9 – Comparação das tensões de rotura obtidas nos modelos CJB_CI2 com os valores experi-
mentais 

Modelo 

Tensão de Rotura 

(Análise Numérica) 

(MPa) 

Tensão de Rotura Média 

(Análise Experimental) 

(MPa) 

Erro (%) 

CJB_CI2 F1 33,96 41,91 18,97 

CJB_CI2 F2 34,31 40,47 15,23 
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Capítulo 5 

5Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

5.1 Conclusões 

A presente dissertação tem como principal objetivo analisar o comportamento à fluência das 

juntas de argamassa polimérica de resina e cortiça, produzidas e estudadas por V. Lúcio e D. 

Martins [28], e analisadas também por E. Martins [20] e R. Júnior [12], nas suas dissertações de 

mestrado. Em particular, pretende-se avaliar a fluência das juntas e a sua influência na resistên-

cia à compressão. 

Posto isto, desenvolveu-se um estudo experimental com base em ensaios de fluência e de com-

pressão uniforme. Foi utilizada uma amostra de doze provetes, cada um composto por uma junta 

de argamassa polimérica com 150x150x15 mm, colocada entre dois cubos de betão com 150 

mm de aresta. Seis desses provetes continham um defeito semicilíndrico normalizado no cubo 

inferior, com o objetivo de analisar a capacidade da junta para absorver defeitos superficiais do 

betão. 

No ensaio de fluência os provetes foram inseridos num sistema de ensaio desenvolvido para 

este efeito, sendo posteriormente sujeitos a uma tensão de compressão de 1 MPa durante as 

primeiras 48 horas, e 13 MPa durante o restante ensaio. O ensaio foi dividido em duas séries, 

F1 e F2, com uma duração total de 480 e 1.005 horas, respetivamente. A tensão aplicada, as 

deformações, a temperatura e a humidade relativa foram monitorizadas, em média, de 12 em 12 

horas. 

No ensaio de compressão os provetes foram colocados na prensa mecânica, logo após o término 

do ensaio de fluência, sendo posteriormente sujeitos à compressão e levados à rotura. A força e 

a deformação foram registadas para cada instante do ensaio. 

Dos ensaios de fluência retiram-se as seguintes conclusões: 
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• Na série de fluência F2 foi possível manter as tensões mais estáveis durante o ensaio, 

do que na série F1; 

• As deformações finais obtidas nas juntas, foram semelhantes em ambas as séries, ape-

sar dos ensaios da série F2 terem tido uma duração mais longa. Uma possível razão 

pode ser o facto de se terem registado temperaturas mais baixas durante os ensaios de 

fluência F2 do que nos ensaios de fluência F1 (em média, menos 5 ºC); 

• As juntas CI apresentaram deformações 14% superiores às registadas nas juntas SI. 

Esta diferença de 2 mm, deve-se essencialmente à altura do defeito; 

• Através de uma regressão polinomial, verificou-se que após 40 dias de ensaio de fluên-

cia a deformação é insignificante. Determinou-se um coeficiente de fluência de aproxi-

madamente φ1000=1,55; 

Dos ensaios de compressão conclui-se que: 

• A fluência não influencia a resistência das juntas CI, dado que as resistências obtidas 

nas juntas CI, com e sem fluência, são semelhantes; 

• Por outro lado, a fluência reduz a resistência das juntas SI; 

• Quando existem imperfeições, a aplicação da junta entre os cubos de betão aumenta a 

resistência dos provetes em 14%, com ou sem fluência. 

Por último, foi desenvolvida uma análise numérica no software ATENA 3D, através de modelos 

tridimensionais não lineares de elementos finitos, com o objetivo de simular os vários ensaios de 

compressão, apresentados no Capítulo 3 da presente dissertação. Este estudo permitiu concluir 

que, apesar de ter sido possível calibrar os modelos numéricos, de modo a reproduzir satisfato-

riamente os ensaios experimentais de caracterização da argamassa polimérica, o software 

ATENA 3D não permite simular corretamente o comportamento deste tipo de material (argamas-

sas poliméricas), sendo mais vocacionado para materiais como o betão. 

Esta limitação do programa refletiu-se nos restantes modelos dos ensaios de compressão das 

juntas entre provetes de betão, nos quais não foi possível reproduzir corretamente a relação 

tensão-extensão, tendo sido mesmo impossível reproduzir o troço final da curva após cedência. 

Apenas o modelo CJB_SI, da série F2, conseguiu reproduzir satisfatoriamente, o valor da tensão 

de rotura. 

5.2 Desenvolvimentos Futuros 

A geometria da junta em forma de placa, limita a expansão lateral do material da junta durante o 

carregamento, confinando o material da junta e aumentando a sua resistência. Este efeito 
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provoca o aparecimento de tensões adicionais horizontais de tração no betão reduzindo a resis-

tência final dos cubos de betão. A influência deste efeito pode ser analisada variando a espes-

sura da junta. Diferentes espessuras poderão reduzir a expansão do material junto à superfície 

de contacto com o betão, limitando os efeitos de confinamento do material de junta que anteci-

pam a rotura do betão. 

Os resultados obtidos demonstram que o comportamento deste material pode ser melhorado de 

forma a distribuir melhor as tensões entre elementos de betão e aumentar a resistência dos 

mesmos. Deste modo, pesquisas futuras devem abordar soluções que procurem diminuir o con-

finamento da argamassa polimérica, considerando diferentes geometrias. 

Em particular, deveria ser estudada a junta com a geometria das cascas em betão armado utili-

zadas nas torres eólicas. Seria importante ensaiar e analisar numericamente esta junta, tanto 

em compressão como em fluência, de modo a avaliar o seu comportamento entre elementos de 

betão armado, visto que as torres têm paredes armadas e com espessuras superiores a 150 mm. 

Outra pesquisa interessante seria o desenvolvimento de uma análise numérica sobre as arga-

massas poliméricas, com outros softwares que permitam reproduzir melhor o comportamento 

deste tipo de material, de modo a caracterizar melhor este material, para que a modelação nu-

mérica possa vir a ser usada em análises numéricas de estruturas de torres eólicas. 
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