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RESUMO 

Apesar de o betão reforçado com fibras de aço (BRFA) ser utilizado há várias décadas e existirem 

diversos estudos acerca do comportamento deste material, ele ainda não é usado correntemente em 

elementos sem estribos sujeitos a esforços transversos importantes. Existe, de um modo geral, pouco 

conhecimento por parte dos projetistas de estruturas sobre as possibilidades de substituição das 

armaduras tradicionais de esforço transverso (estribos) por fibras de aço, no reforço de elementos 

estruturais, com objetivo de evitar a rotura frágil por corte. 

Esta dissertação tem como principal objetivo avaliar o comportamento resistente ao esforço transverso 

de vigas de betão reforçado com fibras de aço do tipo Dramix® 5D. Este tipo de fibra foi introduzido 

no mercado há relativamente pouco tempo e apresenta características especiais, entre as quais se destaca 

o facto de serem fabricadas com um aço de elevada resistência e ductilidade e o facto de possuírem 

extremidades com gancho duplo. Estas características tornam este tipo de fibra adequado para betões de 

elevada resistência, podendo conferir ao betão (sendo utilizada uma composição adequada) uma elevada 

capacidade resistente à tração após a fissuração. 

Nesta dissertação é avaliado o comportamento de vigas sem estribos, com armadura longitudinal de 

tração. Foram moldadas no Laboratório de Ensaios de Materiais de Construção (LEMC) da FEUP 6 

vigas com dimensões de 175 x 275 x 2500 mm3, que permitiram a realização de 12 ensaios de esforço 

transverso (dois ensaios por viga, um junto a cada extremidade). Foi utilizada apenas uma composição 

de BRFA, tendo 4 das vigas sido moldadas com esse material e as restantes 2 com uma material análogo, 

mas sem fibras (constituindo vigas de referência). A dosagem de fibras Dramix® 5D utilizada foi de 50 

kg/m3. 

Os resultados dos ensaios foram comparados com os valores de cálculo de resistência ao esforço 

transverso previsto por 3 modelos: modelo do RILEM TC 162-TDF; modelo do fib Model Code 2010; 

e ainda o modelo alternativo do fib Model Code 2010, desenvolvido por Foster. 

Os resultados experimentais obtidos no presente trabalho foram confrontados com os ensaios de outros 

autores, previamente publicados. Consideram-se ensaios sobre elementos com características 

semelhantes aos ensaiados neste trabalho: vigas com secção retangular, com ou sem fibras, sem estribos 

e não pré-esforçadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: betão reforçado com fibras de aço (BRFA), esforço transverso, ensaios, modelos 

de dimensionamento. 
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ABSTRACT 

 

Even though steel fibre reinforced concrete (SFRC) has been used for various decades and numerous 

researches have been dedicated to this material, it is not used currently in elements without stirrups 

subjected to important shear forces. Generally, the knowledge of structural designers about the 

possibility of using steel fibres instead of conventional shear reinforcement (stirrups), to avoid brittle 

shear failures, is scarce. 

The main purpose of this dissertation consists in the assessment of the resistant behaviour in shear of 

concrete beams reinforced with Dramix® 5D steel fibres. These type of fibre was introduced in the 

market a few years ago, and has special characteristics, namely: it are made with high-strength and high-

ductility steel; it has a double hook in each extremity for improved anchorage to the concrete matrix. 

These characteristics make these fibres adequate for high-strength concretes. They can be used in the 

production of concretes able to resist high tensile stresses after cracking, if an adequate composition is 

adopted. 

This dissertation focuses on the assessment of beams without stirrups, with bending reinforcement. Six 

beams, with dimensions of 175 x 275 x 2500 mm3, were made and tested in the FEUP’s Construction 

Materials Testing Laboratory (LEMC). Twelve shear tests were carried out (two tests per beam, one per 

beam end). A single BRFA mix was considered. Four of  the beams were cast with this material and the 

remaining two were cast with a similar material but without fibres (these are reference beams). The 

adopted dosage of Dramix® 5D fibres was 50 kg/m3.. 

The test results were analysed and compared with the predicted values of 3 shear models: RILEM TC 

162-TDF; fib Model Code 2010; and also the alternative model proposed by the fib Model Code 2010, 

developed by Foster. 

The experimental results were compared with the ones reached previously published by different authors 

who tested elements of similar characteristics: beams with rectangular cross-section, with or withour 

steel fibres, without stirrups and non-prestressed. 

 

KEY-WORDS: steel fibre reinforced concrete (SFRC); shear; tests; design models 
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INTRODUÇÃO  

 

1.1. TEMÁTICA  

 

Betão reforçado com fibras de aço (BRFA) é todo o material de matriz cimentícia ao qual são 

adicionadas fibras de aço [1]. Este material tem sido aplicado desde os anos setenta, nomeadamente em 

sistemas onde as fibras demonstram um enorme potencial para substituir as armaduras tradicionais, com 

vantagens técnicas e económicas. As vantagens económicas encontram-se, nomeadamente, na 

substituição da mão-de-obra necessária à preparação das armaduras assim como na redução do tempo 

de execução da obra. As vantagens técnicas relacionam-se, naturalmente, com a capacidade das fibras 

garantirem maior ductilidade e melhor comportamento à fendilhação dos elementos de betão. 

As principais aplicações do BRFA concentram-se essencialmente nos pavimentos de estruturas 

industriais e estruturas de suporte em tuneis. 

Ao longo dos anos foram realizadas várias experiências com a utilização de fibras de aço em elementos 

sujeitos a esforço transverso. De facto, as investigações comprovaram que a inclusão de fibras de aço 

no betão, quando a dosagem está de acordo com a resistência mecânica do betão, melhoram a resistência 

ao esforço transverso aumentando a tensão resistida após a fendilhação e a energia de fratura do material 

[2]. 

Segundo Barros, as fibras que atravessam determinada fenda de betão, desde que em número suficiente, 

podem evitar a abertura dessa fenda, proporcionando uma fendilhação distribuída, caracterizada por 

diversas fendas de pequena abertura resultando num melhor comportamento do betão em termos de 

durabilidade e na conversão de uma rotura frágil em dúctil [1]. 

No entanto, a contribuição das fibras na resistência ao esforço transverso depende de vários parâmetros 

tais como a geometria da fibra, a sua ductilidade, a sua tensão de rotura, a dosagem de fibras e a ligação 

fibra-matriz cimentícia. Estes parâmetros são avaliados através de ensaios que quantificam a resistência 

residual à tração de um elemento de BRFA em flexão. É através destes valores das resistências residuais 

que se calcula geralmente os valores da resistência ao esforço transverso de acordo os modelos de 

dimensionamentos existentes. 

No mercado existe uma grande variedade de tipos de fibras de aço, com diferentes propriedades 

(geometria, tensão de rotura do aço, entre outras) que influenciam de forma importante o desempenho 

de elementos em BRFA. Recentemente, têm sido desenvolvidas fibras com características especiais. Os 

gráficos representados na Figura 1.1 mostram os resultados de um ensaio de tração do aço utilizado no 

fabrico das fibras DRAMIX® 3D, 4D e 5D. Analisando os gráficos, é possível verificar que o aço das 

fibras 5D apresenta elevada resistência e ductilidade, com uma extensão na força máxima bastante 
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superior comparativamente ao aço das fibras 3D e 4D. As fibras 5D possuem ainda gancho duplo, 

promovendo assim uma forte ancoragem ao betão [3].  

 

 

Figura 1.1 – Diagrama tensão-extensão do aço usado nas fibras DRAMIX® 3D, 4D e 5D [3]. 

 

Nas fibras convencionais, a deformação do gancho é fundamental para que a fibra possa suportar forças 

de tração (sem romper) durante o processo de abertura de uma fissura em BRFA (ver Figura 1.2). No 

entanto, no caso das fibras DRAMIX® 5D, a deformação plástica do aço da fibra é capaz de garantir 

uma força resistente elevada na fibra, durante o processo de abertura de uma fissura em BRFA. O gancho 

duplo desta fibra permite uma forte ancoragem ao betão, necessária para mobilização de uma elevada 

força de tração na fibra. Esta forte ancoragem só é conseguida quando a fibra é embebida numa matriz 

cimentícia de elevada resistência. Assim, as fibras DRAMIX® 5D são mais adequadas para o fabrico de 

betões de alta resistência. 

 

 

Figura 1.2 – Resultados típicos de ensaios de arrancamento de fibras DRAMIX® 3D, 4D, 5D [3]. 

 

Na Figura 1.3 são apresentados diagramas típicos dos ensaios de flexão de prismas de BRFA, para 

avaliação da resistência residual à tração por flexão do material, para os vários tipos de fibras referidos. 

Embora os resultados dependam fortemente da composição do BRFA e do seu processo de fabrico e 

cura, a combinação de um gancho duplo com as propriedades mecânicas do aço das fibras 5D permite 

obter um desempenho, após a fissuração, superior relativamente às fibras 3D e 4D. 
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Figura 1.3 – Resultados típicos de ensaios de flexão de prismas de BRFA com fibras DRAMIX® 3D, 4D e 5D, de 
acordo com a referência [3]. Note-se que o resultado depende fortemente da composição de BRFA usada. 

 

As fibras do tipo 5D, combinadas com uma matriz cimentícia de elevada resistência, apresentam 

potencialidades para a utilização de BRFA no fabrico de elementos estruturais sem estribos na sua zona 

corrente, nomeadamente na pré-fabricação. No entanto, a avaliação experimental do comportamento de 

estruturas deste tipo é escassa. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Esta dissertação tem como principal objetivo avaliar a resistência ao esforço transverso de vigas em 

BRFA, utilizando fibras de gancho duplo, com aço de alta resistência e ductilidade, mais concretamente 

as fibras Dramix® 5D. Compara-se seu comportamento com o desempenho de vigas de betão sem fibras. 

Consideram-se, em qualquer dos casos, vigas sem estribos, com armaduras ordinárias de flexão. Para 

isso, foram moldadas duas vigas de betão sem fibras e quatro vigas em BRFA, que permitiram realizar 

doze ensaios de rotura por esforço transverso. Todas as vigas ensaiadas possuem a mesma percentagem 

de armadura longitudinal para resistir a esforços de flexão. A dosagem de fibras utilizada para os 

elementos em BRFA foi de 50 kg/m3.  

Os resultados experimentais foram comparados com os previstos por modelos de dimensionamento tais 

como o RILEM TC 162-TDF [4], o fib Model Code 2010 [5] e ainda o modelo alternativo do fib Model 

Code 2010 desenvolvido por Foster [6].  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a resistência ao esforço transverso de vigas em BRFA, 

que permitiu compilar resultados de ensaios previamente publicados por diferentes autores. Foram 

somente considerados ensaios de vigas com seção retangular, sem estribos e sem pré-esforço. Nesta 

compilação são apresentados resultados para betões fabricados com diferentes tipos de fibras, 

percentagem de armadura de flexão, geometria e diferentes resistências mecânicas dos materiais. Numa 

fase final foi efetuada uma confrontação entre todos estes resultados experimentais e os modelos de 

dimensionamento. 
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1.3. ORGANIZAÇÃO EM CAPÍTULOS 

 

O presente trabalho de investigação é essencialmente constituído por quatro partes. 

A primeira parte consiste, no presente capitulo, onde é feita uma apresentação do tema e justificado o 

interesse e importância da dissertação sendo referidos os principais objetivos e organização adotada. 

A segunda parte é constituída pelos capítulos 2, 3 e 4. No capítulo 2 são descritos os procedimentos 

experimentais usados e a preparação dos trabalhos laboratoriais realizados no âmbito da dissertação. 

Ainda neste capítulo são apresentados os materiais utilizados e os ensaios feitos para a caracterização 

dos materiais. No capítulo 3 são apresentados os resultados dos ensaios de caracterização dos materiais 

inerentes ao programa experimental. No capítulo 4 são apresentados os resultados relativos aos ensaios 

das vigas ao esforço transverso e a discussão dos mesmos. 

A terceira parte é constituída pelos capítulos 5 e 6, onde são explicados os modelos de dimensionamento 

aplicados neste trabalho e é feita a comparação de resultados entre os trabalhos experimentais e os 

valores previstos pelos códigos. 

A última parte é formada pelo capítulo 7, onde são apresentadas as conclusões deste trabalho. 
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PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são descritas as etapas constituintes do programa experimental. Para entender o 

comportamento do BRFA ao esforço transverso, utilizando fibras do tipo 5D, foram ensaiadas no LEMC 

da FEUP 4 vigas de betão com fibras e 2 vigas sem fibras. Em cada uma das vigas foram realizados dois 

ensaios de esforço transverso (um junto a cada extremidade da viga). O número total de ensaios de 

esforço transverso foi portanto 12 (8 em vigas de BRFA e 4 em vigas de betão sem fibras). Todas as 

vigas possuem apenas armadura longitudinal para resistir a esforços de flexão. Nenhuma das vigas 

possui estribos. Relativamente ao betão, foram então utilizadas 2 composições: uma sem fibras, 

designada por composição 0; outra, designada por composição 50, em que a única diferença em relação 

à primeira consiste na adição de fibras de aço Dramix 5D 60/65 BG com uma dosagem de 50 kg/m3. 

O programa experimental inclui ensaios de caracterização dos materiais (betão simples, BRFA e aço 

utilizado como armadura ordinária de flexão). 

O objetivo principal deste programa experimental é contribuir para a compreensão do comportamento 

ao esforço transverso de elementos do tipo viga, em betão reforçado com fibras de aço de elevada 

resistência e ductilidade. Pretende-se avaliar a diferença entre o comportamento destas vigas e o 

desempenho de vigas em betão simples, sempre sem estribos. Para além disso, pretende-se comparar os 

resultados dos ensaios com os valores previstos com os modelos de dimensionamento existentes 

(considerando-se aqueles que têm maior utilização e impacto ao nível Europeu). 

 

2.2. ENSAIOS DE ESFORÇO TRANSVERSO 

2.2.1. GEOMETRIA DAS VIGAS ENSAIADAS 

Todas as vigas ensaiadas apresentam dimensões nominais de 175 x 275 x 2500 mm3 e altura útil, 𝑑, de 

230 mm. Na Figura 2.1 está ilustrada a geometria das vigas assim como a armadura longitudinal, que 

consiste em dois varões, com 25 mm de diâmetros, em aço A500NRSD. Para garantir a amarração destas 

armaduras junto das extremidades, estas foram soldadas a chapas metálicas, com espessura de 10 mm 

(uma junto a cada topo da viga). As dimensões de cada chapa são 175 x 90 x 10 mm3. 
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Figura 2.1 – Geometria das vigas ensaiadas (dimensões em mm). 

 

Na Tabela 2.1 pode-se observar a designação de cada ensaio. Essa designação inclui a designação do 

betão (0 ou 50), a numeração da viga (V1 e V2 para vigas de betão sem fibras e V1 a V4 para vigas de 

BRFA) e a numeração do ensaio em cada viga (#1 para o primeiro ensaio realizado e #2 para o segundo 

ensaio realizado). No Quadro, a variável 𝑉𝑓 representa a dosagem de fibras em kg/m3 e a variável 𝜌 

representa a percentagem de armadura de flexão, 𝜌 = 𝐴𝑠 (𝑏 𝑑)⁄ × 100%, onde 𝐴𝑠 é a área de armadura 

de flexão e 𝑏 é a largura da viga.  

 

Tabela 2.1 – Características das vigas ensaiadas. 

Designação Vf (kg/m3) 
Armadura 

longitudinal 
ρ 

00V1#1 

0 

2Φ25 2,44% 

00V1#2 

00V2#1 

00V2#2 

50V1#1 

50 

50V1#2 

50V2#1 

50V2#2 

50V3#1 

50V3#2 

50V4#1 

50V4#2 

 

 

2.2.2. ESQUEMA DE ENSAIO 

Conforme foi explicado, em cada viga realizaram-se 2 ensaios, inicialmente num dos lados (ensaio que 

toma a designação #1) e posteriormente no outro lado (designação #2). Para tornar isto possível foi 

adotado um sistema de reforço (Figura 2.2) no lado oposto àquele que é ensaiado em cada fase. O reforço 

é constituído por chapas metálicas interligadas por varões de aço, exteriores ao betão, com orientação 

vertical. 
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Figura 2.2 – Sistema de reforço utilizado. 

 

O esquema de carregamento das vigas consiste na aplicação de uma força concentrada, cujo eixo dista 

700 mm do eixo do apoio, através de um atuador servo-controlado representado na Figura 2.2. A carga 

F, foi aplicada com controlo de deslocamento, a uma velocidade de 1 mm/minuto, sobre uma placa 

metálica com 20 mm de espessura e 100 mm de largura (dimensão paralela ao eixo da viga). Entre o 

atuador e a referida placa existe uma rótula. Nos apoios foram usadas chapas com espessura de 20 mm 

e largura de 80 mm. O eixo do apoio dista 150 mm da extremidade da viga. 

 

Figura 2.3 – Esquema de carregamento (dimensões em mm). 

 

As vigas foram colocadas num pórtico ilustrado na Figura 2.4 e foram simplesmente apoiadas em apoios 

de roletes, que permitem a rotação por flexão da viga (rotação em torno do eixo perpendicular ao plano 

que contém a face lateral da viga). Os apoios garantem que não se desenvolvem reações horizontais. 

Além disso, garantem que não se desenvolvem momentos torsores na viga, porque um dos apoios 

permite a rotação em torno do eixo da viga. 
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A relação entre o vão de corte, 𝑎, e a altura útil da viga, 𝑑, é, em todos os ensaios, 3,04, conforme se 

mostra na Equação 2.1. Note-se que o valor de 𝑎 é medido entre os eixos do ponto de aplicação da carga 

e do apoio. 

 

𝑎

𝑑
=

700

230
= 3,04 (2.1) 

 

 

 

Figura 2.4 – Esquema do pórtico utilizado para a realização dos ensaios de esforço transverso. 

 

Nos 2 apoios foram utilizadas placas finas de cartão prensado, de dimensões iguais à dimensão das 

chapas metálicas. Estes cartões garantem uma melhor distribuição de tensões de compressão, permitindo 

compensar pequenas irregularidades na superfície do betão. À semelhança dos apoios, também foi 

utilizada uma placa de cartão prensado no ponto de aplicação da carga. Nesse caso, foi feita previamente 

a regularização da superfície de betão usando uma calda de cimento, por se tratar de uma superfície livre 

de betonagem (rugosa portanto). 

O momento fletor máximo a atuar na viga, 𝑀 , pode ser calculado através da Equação 2.2. 

 



Comportamento ao esforço transverso de vigas de betão com fibras de gancho duplo e aço de elevada resistência e 

ductilidade 

 

   11 

 

𝑀 =
𝐹 × 𝑎 × (𝑙𝑠 − 𝑎)

𝑙𝑠
 (2.2) 

 

O valor do esforço transverso a atuar na secção mais solicitada da viga, V, pode ser determinado pela 

Equação 2.3. 

 

𝑉 =
𝐹 × (𝑙𝑠 − 𝑎)

𝑙𝑠
 (2.3) 

 

onde: 

F: força aplicada pelo atuador; 

a: vão de corte, que neste caso toma o valor de 0,70 m; 

𝑙𝑠: vão da viga, igual a 2,2 m. 

 

 

2.2.3. SISTEMA DE MEDIÇÃO 

As variáveis medidas foram: 

• força no atuador; 

• deslocamento vertical do eixo do atuador; 

• deformações na superfície da viga, no vão de corte, recorrendo à correlação digital de imagens 

adquiridas por um sistema de vídeo. 

 

Para medição das deformações, foi marcada na superfície da viga uma grelha regular de pontos afastados 

(nas direções horizontal e vertical) de 15 mm. Cerca de uma semana antes da data de ensaio, as vigas 

foram retiradas da câmara de cura e colocadas no ambiente de laboratório. Após um dia de secagem, 

foram colmatadas com gesso pequenos poros visíveis na face da viga. De seguida, procedeu-se à pintura 

dessa face com uma fina camada de tinta branca. Posteriormente foi feita a marcação da grelha de pontos, 

ilustrada na Figura 2.5.  

 

Para a aquisição de imagens, foi utilizada uma câmara IDS uEye 3360 CP-M-GL, com sensor 

monocromático CMOS, com resolução de 2048 x 1088 pixels. A dimensão do sensor é 2/3’’, de tal 

forma que a dimensão do pixel no sensor é 5,5 m. O varrimento é do tipo Global Shutter e a frequência 

máxima de aquisição de imagens é de 152 Hz. Foi usada uma ótica de alta resolução, com distância 

focal de 25 mm e abertura máxima f1.4. Durante o ensaio, foi utilizado um sistema de iluminação de 

LEDs brancos (temperatura de cor de 6500 K), de 25W. A Figura 2.6 mostra a câmara, a ótica e o 

sistema de iluminação. 
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Os detalhes sobre o sistema de aquisição de imagens e sobre o processo de determinação de deformações 

com base em algoritmos de correlação digital de imagens podem ser encontrados nos trabalhos de 

Gomes (2015) e Santos (2012) [7, 8]. O trabalho de aquisição e processamento das imagens foi realizado 

pelo investigador José Gomes e, por esse motivo, não é feita nesta dissertação uma descrição detalhada 

desse trabalho. 

 

 

Figura 2.5 – Esquema da grelha de pontos usada nas vigas para monitorização das deformações. 

 

 

 

Figura 2.6 – Câmara, ótica e sistema de iluminação. 

 

 

2.3. MATÉRIAS PRIMAS PARA O FABRICO DE BRFA 

 

O cimento utilizado foi do tipo Portland CEM I 42,5R, produzido e disponibilizado pela SECIL de 

Maceira-Liz. 

Foram utilizadas duas areias naturais, uma 0/2 e outra 0/4. Foram empregues duas britas, uma 4/8 e uma 

6/14. As areias foram disponibilizadas pela SORGILA e as britas pela Secil-Britas, S.A. 

Foi usado um adjuvante superplastificante, o MC-PowerFlow 2695, produzido e disponibilizado pela 

empresa MC Bauchemie. 

As fibras utilizadas nesta dissertação são do tipo Dramix 5D 65/60 BG (Figura 2.7), com as 

características representadas na Tabela 2.2. 
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Figura 2.7 – Representação esquemática de uma fibra Dramix 5D 65/60 BG [3] 

 

Tabela 2.2 – Propriedades das fibras Dramix 5D 65/60 BG. 

Dramix 5D 65/60 BG 

Tipo de gancho 5D 

Diâmetro 0,90 mm 

Esbelteza 65 

Comprimento 60 mm 

Tensão de Rotura 2300 MPa 

Módulo de 

Elasticidade 
210 GPa 

Extensão na Rotura 6% 

 

Na designação da fibra, as letras B e G significam, respetivamente, que se trata de uma fibra com 

superfície brilhante (Bright) e que são fornecidas em grupos de fibras coladas (Glued). 

 

 

2.4. AMASSADURA, COLOCAÇÃO, COMPACTAÇÃO E CURA 

 

Numa primeira fase, a amassadura do betão foi realizada numa misturadora de eixo vertical com 

capacidade de 180 l. Nesta fase, não foram adicionadas as fibras. De seguida, o betão sem fibras foi 

descarregado para um balde em forma de cone invertido, com abertura no fundo, com a mesma 

capacidade de 180 l. Esse balde permitiu descarregar o betão numa betoneira amovível, ilustrada na 

Figura 2.8 Esta betoneira foi utilizada por permitir verter, de modo quase contínuo, o betão no molde 

das vigas. Na produção de BRFA, a mistura das fibras foi realizada nesta betoneira. 
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Figura 2.8 – Betoneira amovível utilizada. 

 

As vigas foram moldadas recorrendo a uma cofragem em contraplacado marítimo.  

 

 

Figura 2.9 – Cofragem, rodada 90º (no sentido horário) em relação à posição de betonagem, de forma a ser 
visível o motor utilizado para vibração do betão. 

 

A vibração do betão foi realizada através de um vibrador externo, montado na placa de cofragem que 

materializa a base da viga. O motor foi montado ao centro da cofragem (Figura 2.9). Trata-se de um 

motor da marca OLI, com a referência MVE 300/3, dotado de um sistema de massas excêntricas com 

uma frequência de rotação de 50 Hz (Figura 2.10). A excentricidade das massas pode ser ajustada, 

permitindo assim o ajuste da intensidade da vibração transmitida à cofragem. Para a moldagem das vigas 

da dissertação, essa intensidade foi fixada em 40% do seu valor máximo. 
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Figura 2.10 – Motor para a vibração da cofragem. 

 

A vibração dos provetes para caracterização das propriedades dos materiais foi também realizada com 

um sistema de vibração externa. Recorreu-se a uma mesa de vibração (Figura 2.11) equipada com um 

motor da mesma marca, com a referência MVE 500/3. A potência deste motor é superior à do motor 

aplicado na cofragem das vigas, atendendo à maior massa e rigidez da mesa de vibração. No entanto, o 

motor foi regulado de modo a que a intensidade da vibração transmitida ao betão dos provetes seja 

semelhante àquela que é transmitida ao betão das vigas. 

 

 

Figura 2.11 – Mesa de vibração. 

 

O vibrador de agulha não foi utilizado, pois não é adequado para a vibração de betão com fibras. 

A cura dos provetes foi feita de acordo a norma NP EN 12390-2: 2009. Após a betonagem, os provetes 

ou vigas foram cobertos com um filme de polietileno para evitar a perda de humidade. A desmoldagem 

foi feita aos 2 dias de idade do betão, no caso das vigas, e ao 1 dia de idade no caso dos provetes de 

menor dimensão. Imediatamente após a desmoldagem, as peças de betão foram guardadas na câmara de 

cura do LEMC, com uma humidade relativa superior a 95% e uma temperatura de 20º±2ºC. 
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2.5. ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Para caracterizar as propriedades dos betões e do aço, foram realizados diversos ensaios, indicados na 

Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 – Ensaios para caracterização dos materiais. 

Ensaio Provete Idade (dias) 

Flexão em prismas de BRFA (EN 14651: 2007) Prismas 28 

Compressão do betão (NP EN 12390-3: 2011) Cubos 28 

Compressão do betão (NP EN 12390-3: 2011) Cilindros 28 

Módulo de elasticidade do betão (DIN 1048-5: 

1991) 
Cilindros 28 

Tração direta do betão, para avaliação da tensão 

de fissuração (RILEM CPC7: 1975) 
Cilindros 28 

Tração do aço (NP EN ISSO 6892-1) Varões - 
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RESULTADOS DOS ENSAIOS 

PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS 
MATERIAIS 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios para caracterização dos materiais usados ao 

fabrico das vigas. São incluídos também os resultados da análise inversa dos ensaios de flexão dos 

prismas. Esta análise inversa destina-se à obtenção de uma relação entre a abertura de fissura e a tensão 

normal, numa situação de tração uniaxial. 

 

 

3.2. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO BETÃO 

3.2.1. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

 

De acordo com a norma NP EN 12390-3: 2009 [9], foram determinadas as resistências à compressão 

aos 28 dias, de cubos e cilindros, para o betão com e sem fibras (Tabela 3.1). Os cilindros apresentam 

150 mm de diâmetro e 300 mm de altura enquanto os cubos apresentam 150 x 150 x 150mm3. 

 

Tabela 3.1 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão aos 28 dias. 

Composição Provete 
Referência do 

provete 
𝑓𝑐(MPa) 𝑓𝑐𝑚 (MPa) 

0 

(sem fibras) 
Cubos 

A0-1 95,7 

91,8 A0-2 91,4 

A0-3 88,2 

50 

(com fibras) 

Cubos 

A50 1-1 99,9 

95,7 A50 1-2 98,2 

A50 1-3 89,1 

Cilindros 

A50 1-11 89,2 

90,4 A50 1-12 92,1 

A50 1-13 89,9 
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3.2.2. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

 

Foram determinadas, aos 28 dias, as resistências à tração segundo a recomendação RILEM CPC7: 1975 

[10]. Os resultados são apresentados na Tabela 3.2. Os cilindros apresentam 150 mm de diâmetro e 300 

mm de altura. Estes ensaios destinam-se a avaliar a resistência à tração uniaxial do betão. Trata-se da 

tensão para a qual se forma uma macro-fissura. O ensaio não se destina a avaliar o comportamento do 

BRFA após o surgimento da fissuração. Durante o ensaio, a força axial é transmitida ao provete de betão 

através de um sistema dotado de rótulas em ambas as extremidades. 

 

Tabela 3.2 – Resultados dos ensaios de tração direta aos 28 dias. 

Composição Provete 
Referência 

do provete 
𝑓𝑐𝑡(MPa) 𝑓𝑐𝑡𝑚(MPa) 

B 

(com fibras) 
Cilindro 

A50 2-1 4,82 

4,74 A50 2-2 4,66 

A50 2-3 Inválido* 

 

O terceiro ensaio realizado foi inválido porque a rotura ocorreu na proximidade da placa metálica 

colada ao cilindro de betão. 

 

 

3.2.3. MÓDULO DE ELASTICIDADE 

 

Para obter o módulo de elasticidade do betão foram ensaiados 3 cilindros com dimensões de 150mm de 

diâmetro e 300mm de altura (com fibras) recorrendo à norma DIN 1048-5: 1991 [11]. Os resultados aos 

28 dias são apresentados na tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Resultados dos ensaios do módulo de elasticidade aos 28 dias. 

Composição Provete 
Referência 

do provete 
𝐸𝑐 (MPa) 𝐸𝑐𝑚 (MPa) 

50 

(com fibras) 
Cilindro 

A50 2-4 41000 

41467 A50 2-5 41200 

A50 2-6 42200 
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3.2.4. RESISTÊNCIAS RESIDUAIS À TRAÇÃO POR FLEXÃO 

 

Através dos ensaios de flexão, regidos pela norma EN 14651: 2007 [12], foram determinados os valores 

das resistências residuais e dos limites de proporcionalidade, representados no Quadro 3.4. Os ensaios 

foram realizados no LEMC. É realizada a medição da abertura da fissura a meio-vão, na secção de 

entalhe, recorrendo a um extensómetro do tipo UB-A, produzido pela empresa Tokyo Sokki Kenkyujo, 

com uma gama de medição de 5 mm (Figura 3.1). Esta abertura é designada por CMOD (Crack Mouth 

Opening Displacement). 

 

 

Figura 3.1 – Extensómetro utilizado na monitorização do ensaio de flexão de prismas de BRFA. 

 

 

Tabela 3.4 – Resultados dos ensaios de flexão dos prismas de BRFA. 

Composição 
Referência do 

prisma 

𝑓𝐿 

(MPa) 

𝑓𝑅1 

(MPa) 

𝑓𝑅2 

(MPa) 

𝑓𝑅3 

(MPa) 

𝑓𝑅4 

(MPa) 

50 

(com fibras) 

A50 3-1 7,34 8,04 9,50 8,89 8,38 

A50 3-2 8,32 9,98 12,48 11,62 9,02 

A50 3-3 7,68 10,97 12,19 12,20 11,76 

A50 3-4 7,78 8,60 11,67 12,25 6,74 

A50 3-5 6,82 6,30 9,40 7,80 7,29 

A50 3-6 Inválido 11,07 11,89 12,33 11,61 

Média 7,59 9,16 11,19 10,85 9,13 

Valor 

característico 
6,17 5,84 8,72 7,36 5,4 

 

A tensão limite de proporcionalidade, 𝑓𝐿, e a tensão residual, 𝑓𝑅,𝑖, são determinadas através da 

Equação 3.1, de acordo com a norma EN 14651: 2007 [12]. Na determinação destas tensões é 

considerado um diagrama linear de tensões ao longo da altura da secção, com eixo neutro a meia 

altura. 
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𝑓 =
3

2
  

𝐹 𝑙

𝑏 ℎ2
 (3.1) 

 

onde: 

l: vão do provete; 

h: distância entre o topo do entalhe e o topo do provete; 

b: largura do provete; 

𝐹: força aplicada pelo sistema de ensaio. 

 

Os valores de 𝑓𝑅1, 𝑓𝑅2, 𝑓𝑅3 e 𝑓𝑅4 são avaliados para uma determinada abertura da fissura na seção de 

entalhe a meio vão, 𝐶𝑀𝑂𝐷. As aberturas das fissuras são designadas por 𝐶𝑀𝑂𝐷1, 𝐶𝑀𝑂𝐷2, 𝐶𝑀𝑂𝐷3 e 

𝐶𝑀𝑂𝐷4, cujos valores são 0,5; 1,5; 2,5; 3,5 mm, respetivamente. 

Para estimativa do valor característico de cada tensão residual foi usada a expressão: 

 

𝑓𝑅𝑘 = 𝑓𝑅,𝑚 − 1,77 × 𝐷𝑃 (3.2) 

 

onde: 

𝑓𝑅𝑘: valor característico da tensão residual; 

𝑓𝑅,𝑚: valor médio da tensão residual; 

𝐷𝑃: desvio padrão. 

A constante 1,77 permite obter o valor característico correspondente ao quantil de 5%, considerando 

que o valor médio é obtido numa amostra com 6 ensaios, e a variável segue uma distribuição normal 

[13]. Os resultados médios e característicos deste ensaio são apresentados graficamente na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Valores médios e característicos das tensões obtidas nos ensaios de prismas de BRFA. 

 

Na Figura 3.3 podem ser observados os resultados individuais dos ensaios de cada provete. O provete 

P15 foi pré-fissurado acidentalmente antes do início do ensaio. Por isso, não é quantificado o valor da 

tensão 𝑓𝐿 para este provete.  

 

 

Figura 3.3 - Diagramas tensão residual–CMOD resultantes dos ensaios de flexão dos prismas de BRFA 
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Na Figura 3.4 estão representados os gráficos que relacionam o número de fibras ativas, na secção de 

rotura de cada prisma, com os valores de 𝑓𝑅3 e 𝑓𝑅4. Uma fibra ativa é aquela que apresenta o gancho 

deformado (endireitado) no final do ensaio. 

 

  

Figura 3.4 – Gráficos que relacionam o número de fibras ativas com os valores das tensões residuais 𝑓𝑅3 e 𝑓𝑅4. 

 

A Figura 3.5 apresenta os resultados da análise inversa para estimativa da relação entre a tensão normal 

e a abertura de fissura, para o caso de tração uniaxial. São apresentados os resultados para cada um dos 

provetes. Não é apresentado o gráfico da análise inversa do provete A50 3-6 uma vez que este foi 

fissurado acidentalmente antes da realização do ensaio. O procedimento seguido na análise inversa é o 

que é sugerido pelo fib Model Code 2010 [5]. A descrição detalhada do procedimento e dos vários 

pressupostos adotados pode ser encontrada no trabalho de Poças (2017). 
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Figura 3.5 – Resultados da análise inversa dos prismas A50 3-1 a A50 3-5. 

 

3.3. ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS ARMADURAS 

Para caracterizar as armaduras de flexão foram realizados ensaios baseados na norma NP EN ISO 6892-

1 [14]. Na Tabela 3.5 são apresentados os valores de tensão de rotura, 𝑅𝑚, e os valores de tensão de 

cedência superior, 𝑅𝑒ℎ para os varões de 25mm de diâmetro. Na Figura 3.3 é apresentado o diagrama 

tensão-extensão para os varões de aço. As extensões representadas são avaliadas com base no 

movimento relativo entre maxilas da máquina do ensaio. 

 

 

Tabela 3.5 – Resultados dos ensaios de caracterização dos varões de aço. 

Ensaio 𝑅𝑚 (MPa) 𝑅𝑒ℎ (MPa) 

1 650,4 551,9 

2 656,1 559,7 

Média 653,3 555,8 
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Figura 3.6 – Diagrama tensão–extensão para os varões de aço. 
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RESULTADOS DOS ENSAIOS DE 

ESFORÇO TRANSVERSO 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios em que se levou à rotura por esforço transverso 

6 vigas de betão, 2 em betão sem fibras e sem estribos, e 4 em BRFA sem estribos, sendo o número total 

de ensaios de esforço transverso realizados igual a 12 (2 por viga). São discutidos os valores da 

resistência ao esforço transverso obtidos para as vigas BRFA e de betão simples e ainda o modo de 

rotura e padrão de fendilhação no vão de corte. São ainda apresentados os resultados de análise de 

imagem, caracterizando a cinemática na fissura que determinou a rotura por esforço transverso, no 

instante em que a viga se encontra sujeita à força máxima (instante de rotura). Apresentam-se também 

os resultados da contagem de fibras ativas na fenda que determinou a rotura das vigas em BRFA.  

 

4.2. ENSAIOS DAS VIGAS DE BETÃO COM FIBRAS 

 

Na Figura 4.1 pode observar-se o diagrama que relaciona a evolução da tensão média de corte, 𝑣, no 

vão de corte, em função do deslocamento do eixo do atuador. A tensão de corte 𝑣 é dada por: 

 

𝑣 =  
𝑉

𝑏 𝑑
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Figura 4.1 – Diagrama que relaciona a evolução da tensão em função do deslocamento para as vigas BRFA. 

 

O deslocamento que se apresenta no eixo horizontal é superior à deformação da viga, pois inclui os 

efeitos de deformabilidade do pórtico do ensaio, da deformabilidade dos componentes metálicos 

utilizados para aplicar a força e ainda da deformação das placas de cartão prensado. Apesar disso, esta 

representação gráfica é útil para identificar decréscimos de força que ocorrem durante o ensaio, e 

também para identificar perdas de rigidez na viga ensaiada. Na quantificação da tensão de corte, 𝑣, é 

ignorado o efeito do peso próprio da viga, por ser desprezável comparativamente à força exercida pelo 

atuador. 

As Figuras 4.2 a 4.5 mostram uma imagem de cada vão de corte no final de cada ensaio. 
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Figura 4.2 – Viga 50V1 no instante de rotura. 

 

  
Figura 4.3 – Viga 50V2 no instante de rotura. 

 

  
Figura 4.4 – Viga 50V3 no instante de rotura. 

 

  
Figura 4.5 – Viga 50V4 no instante de rotura. 
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Os valores da tensão resistente, 𝑣𝑅, e o valor medido da largura e altura de cada viga encontram-se na 

Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Tensão resistente obtida nos ensaios de vigas em BRFA. 

Viga Ensaio b (mm) h (mm) 𝑣𝑅 (MPa) 

50V1 
50V1#1 176 277 4,60 

50V1#2 177 275 3,63 

50V2 
50V2#1 175 279 4,34 

50V2#2 176 280 4,75 

50V3 
50V3#1 175 275 3,97 

50V3#2 175 275 3,33 

50V4 
50V4#1 175 275 4,83 

50V4#2 175 275 4,77 

 

Para contagem das fibras ativas que atravessam a fissura crítica de corte, foi feita a separação dos dois 

blocos de betão que contactam com essa fissura, após o final dos ensaios. Para fazer essa separação, foi 

necessário cortar previamente as armaduras de flexão, nos pontos em que estas intersetam a fissura que 

determinou a rotura. Foram usados 2 critérios para definição de fibra ativa. No primeiro (𝑁𝑒𝑓𝑓,1) são 

incluídas todas as fibras com gancho completamente deformado (Figura 4.6b) e fibras que romperam 

por tração (Figura 4.6a). No segundo critério (𝑁𝑒𝑓𝑓,2) são incluídas fibras com gancho completamente 

deformado, fibras que romperam por tração e ainda fibras que apresentam efeito de snubbing (Figura 

4.6c). As fibras que apresentam este efeito são aquelas que têm uma orientação inclinada em relação à 

fissura que determinou a rotura. Durante o ensaio, estas fibras são dobradas e provocam um 

destacamento localizado de betão no interior dessa dobra. No final do ensaio, a dobra é visível, e as 

fibras apresentam o aspeto mostrado na Figura 4.6c. 

O número de fibras efetivas em cada viga encontra-se na Tabela 4.2. Os números de fibras apresentados 

correspondem à quantidade por unidade de área (m2). Este valor corresponde, portanto ao número de 

fibras contadas dividido pela área da superfície onde foi feita a contagem em cada viga. No quadro é 

apresentado também o número de fibras totais (efetivas mais não efetivas) por unidade de área, que 

atravessam a fissura que determinou a rotura, 𝑁𝑡. As fibras consideradas não ativas são aquelas que 

apresentam um gancho não deformado. 
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Figura 4.6 - Aspeto das fibras que atravessam a fissura onde ocorreu a rotura: (a) fibra que rompeu por tração; 

(b) fibra com gancho completamente deformado, pintado de cor-de-rosa; 
(c) efeito de snubbing visível nas fibras pintadas de amarelo. 

 

 

Tabela 4.2 – Contagem de fibras das vigas ensaiadas, por m2. 

Viga Ensaio 𝑁𝑒𝑓𝑓,1 𝑁𝑒𝑓𝑓,2 𝑁𝑡 

50V1 
50V1#1 417 929 2350 

50V1#2 407 837 2320 

50V2 
50V2#1 320 567 2222 

50V2#2 429 1033 3028 

50V3 
50V3#1 980 1661 3549 

50V3#2 311 352 2637 

50V4 
50V4#1 703 1135 4300 

50V4#2 291 844 3319 

 

Na Figura 4.7 está representado o gráfico que relaciona o número de fibras ativas por unidade de área 

(𝑁𝑒𝑓𝑓,1/m2 e 𝑁𝑒𝑓𝑓,2/m2) com a tensão resistente, 𝑣𝑅. 
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Figura 4.7 - Relação do número de fibras ativas por m2 com a tensão máxima atingida em cada ensaio, para os 2 
critérios. 

 

Os resultados do procedimento de correlação digital de imagem foram utilizados para caracterizar o 

deslizamento, 𝑠, e a abertura, 𝑤, da fenda que determinou a rotura por esforço transverso (aqui designada 

por fenda crítica). Esta caracterização foi realizada para o instante de força máxima. Para isso, a fenda 

crítica foi representada por uma linha poligonal (desenhada CAD, sobre a imagem correspondente ao 

instante da rotura. Esta linha está representada na Figura 4.8 a amarelo. Em cada ponto assinalado nessa 

linha (a amarelo), 𝑠 e 𝑤 são as componentes paralela e perpendicular à fissura, respetivamente, do 

deslocamento relativo registado na fissura. Esse deslocamento é quantificado a partir do deslocamento 

relativo (quantificado pelo algoritmo de correlação digital de imagens) entre pontos da grelha, de um e 

de outro lado da fissura (pontos assinalados a vermelho na Figura 4.8). 

 

 

 

Figura 4.8 – Representação de um excerto da fissura crítica do ensaio 50V3#1 e marcação utilizada para a 
determinação da abertura e do deslizamento no instante de força máxima. 

 

Nas Figuras 4.9 a 4.12, cada linha vermelha representa um vetor que é a soma vetorial do deslizamento 

e da abertura de fissura registados em cada ponto. A origem do vetor coincide com a fenda crítica. Todos 

os resultados aqui apresentados correspondem ao instante de força máxima, que precede a rotura.  

 



Comportamento ao esforço transverso de vigas de betão com fibras de gancho duplo e aço de elevada resistência e 

ductilidade 

 

   31 

  

Figura 4.9 - Movimentos relativos que ocorrem na fenda crítica da viga 50V1. 

   

Figura 4.10 - Movimentos relativos que ocorrem na fenda crítica da viga 50V2. 

  

Figura 4.11 - Movimentos relativos que ocorrem na fenda crítica da viga 50V3. 

    

Figura 4.12 - Movimentos relativos que ocorrem na fenda crítica da viga 50V4. 

  



Comportamento ao esforço transverso de vigas de betão com fibras de gancho duplo e aço de elevada resistência e 

ductilidade 

32  

 

4.3. ENSAIOS DAS VIGAS DE BETÃO SEM FIBRAS 

 

Na Figura 4.13 está ilustrado o diagrama que relaciona a evolução da tensão média de corte, 𝑣, no vão 

de corte, em função do deslocamento do eixo do atuador. 

 

 

Figura 4.13 – Diagrama que relaciona a evolução da tensão como deslocamento para as vigas sem fibras. 

 

As fendas críticas de rotura das vigas sem fibras ensaiadas encontram-se nas figuras 4.14 e 4.15. 

 

    
Figura 4.14 - Viga 0V1 no instante de rotura (figuras adquiridas pelo 

sistema usado para a correlação digital de imagens) 
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Figura 4.15 - Viga 0V2 após instante de rotura (fotografias, por não ter sido utilizado o 

sistema de correlação digital de imagens para monitorizar os ensaios desta viga). 

 

Os valores da tensão resistente, 𝑣𝑅, e a caracterização geométrica da largura e altura de cada viga 

encontram-se na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Resultados experimentais das vigas sem fibras. 

Viga Ensaio 𝑏 (mm) ℎ (mm) 𝑣𝑅 (MPa) 

00V1 
00V1#1 176 270 1,77 

00V1#2 176 275 1,87 

00V2 
00V2#1 173 275 1,90 

00V2#2 173 275 1,98 

 

 

4.4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Como era previsto, a rotura de todas as vigas ocorreu por esforço transverso. Os valores das tensões 

resistentes das vigas sem fibras são bastante menores que as vigas em BRFA. O gráfico da figura 4.16 

mostra a comparação da evolução da tensão média de corte em função do deslocamento do atuador, para 

todos os ensaios. Esses resultados são comparados com os valores calculados para as tensões de corte 

nos instantes em que: 

• ocorre a primeira fissura de flexão; 

• é atingida a tensão de cedência na armadura de flexão (𝑅𝑒ℎ = 556 MPa); 

• é atingida a tensão de rotura na armadura de flexão (𝑅𝑚 = 653 MPa). 

 

No cálculo relativo ao instante de fissuração, considerou-se 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 4,74 MPa (resultado experimental), 

que corresponde a uma resistência média à tração em flexão (ℎ=0,275 m) de 𝑓𝑐𝑡𝑚,𝑓𝑙  = 6,28 MPa, de 

acordo com o Eurocódigo 2. 
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Nos cálculos relativos aos instantes de cedência e de rotura de armaduras considerou-se um diagrama 

retangular de tensões de compressão no betão com valor  𝑓𝑐 = 90 MPa (valor sensivelmente igual ao 

registado experimentalmente). Considerou-se também um diagrama retangular de tensões de tração no 

BRFA com valor 𝑓𝐹𝑡𝑢 = 𝑓𝑅3 / 3 = 3,62 MPa. 

Os resultados encontram-se na Tabela 4.4. Nessa tabela apresentam-se também os resultados de cálculos 

para uma estrutura análoga de betão sem fibras, permitindo avaliar o contributo das fibras para a 

capacidade resistente à flexão da viga. Analisando o diagrama de carga-deslocamento das vigas sem 

fibras, é possível evidenciar que a rotura por esforço transverso ocorre de forma súbita. Isso acontece 

quando se forma uma fenda crítica de esforço transverso. 

 

Tabela 4.4 – Valores das tensões de corte correspondentes aos instantes de cedência e de rotura das 

armaduras, e ainda da formação da 1ª fissura de flexão. 

𝑣 (MPa) Betão sem fibras BRFA 

Cedência da 

armadura de flexão 
4,08 4,71 

Rotura da armadura 

de flexão 
4,77 5,36 

Formação da 1ª 

fissura de flexão 
0,49 

 

 

Figura 4.16 – Diagrama comparativo da evolução da tensão de corte nas 

vigas de betão simples e vigas em BRFA. 
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De um modo geral, verifica-se que as fendas das vigas sem fibras são semelhantes em todos os ensaios 

realizados e apresentam a forma prevista para uma rotura por esforço transverso em elementos de betão 

que não apresentam qualquer tipo de armadura de esforço transverso (fibras ou estribos). A primeira 

fissura de flexão aparece muito antes da formação da fenda crítica de corte. 

Analisando o gráfico da Figura 4.1, referente aos ensaios das vigas em BRFA, verifica-se que a evolução 

da tensão de corte é diferente comparativamente aos elementos de betão sem fibras. As perdas de carga 

representadas no diagrama refletem o aparecimento de fendas de corte, que provocam a diminuição da 

rigidez da viga sem que haja rotura repentina (ao contrário do que acontece nas vigas sem fibras 

ensaiadas). Existe assim uma enorme reserva de resistência após o aparecimento de fissuras em vigas 

com fibras. Os valores das tensões em que aparecem as primeiras fendas de corte claramente visíveis a 

olho nu (nos instantes em que ocorrem diminuições pontuais de força, visíveis nos gráficos) foram em 

todas as vigas de BRFA superiores às tensões para as quais ocorre a rotura das vigas sem fibras. 

Nas vigas em BRFA verificou-se que aquelas que apresentam uma maior capacidade resistente ao 

esforço transverso são as que apresentam, durante o ensaio, um maior número de fendas inclinadas no 

vão de corte. Pelo contrário, as vigas que apresentaram uma menor capacidade resistente ao esforço 

transverso exibiram, no vão de corte, uma tendência para a concentração das deformações numa única 

fenda crítica de corte.  

Observou-se, como é visível na Figura 4.1, que apenas em 3 ensaios a tensão de corte resistente foi 

(ligeiramente) superior à tensão correspondente ao instante de cedência das armaduras de flexão. Em 

nenhum dos ensaios foi atingida a carga de rotura das armaduras de flexão.  
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COMPARAÇÃOENTRE OS 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
COM OS OBTIDOS PELOS 

MODELOS DE 
DIMENSIONAMENTO 

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo são considerados os modelos de cálculo do RILEM TC 162-TDF [4], do fib Model 

Code 2010 [5] e o modelo alternativo do fib MC2010 proposto por Foster (2010) [6] para prever a 

resistência ao esforço transverso em vigas de BRFA. Para vigas em betão sem fibras são considerados 

os modelos do EC2 [15] e do MC 2010 [5]. 

Os modelos do RILEM TC 162-TDF e do fib Model Code 2010, para BRFA, usam as tensões residuais 

determinadas através do ensaio de flexão de prismas (ver subcapítulo 3.2.4) para quantificar o contributo 

das fibras de aço para a resistência ao esforço transverso. 

 

 

5.2. MODELOS DE DIMENSIONAMENTO PARA VIGAS EM BRFA 

5.2.1. RILEM TC 162 - TDF 

 

O grupo de trabalho RILEM TC 162-TDF elaborou um modelo para dimensionamento de estruturas em 

BRFA, tendo como base a pré-norma europeia ENV 1992-1-1 [16]. O valor de cálculo da resistência ao 

esforço transverso de uma viga em BRFA (𝑉𝑅𝑑) é dado pela soma dos contributos do betão (𝑉𝑐𝑑), 

estribos (𝑉𝑤𝑑) e fibras (𝑉𝑓𝑑). Como neste trabalho só serão usadas vigas sem armadura de esforço 

transverso, não existe o contributo de estribos. O valor de 𝑉𝑅𝑑 é então dado por: 

 

𝑉𝑅𝑑  = 𝑉𝑐𝑑 + 𝑉𝑓𝑑 (5.1) 

 

O termo 𝑉𝑐𝑑 representa o contributo do betão de acordo com o modelo do EC2: 
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𝑉𝑐𝑑= [
0,18

𝛾𝑐
 k (100 𝜌𝑙 𝑓𝑐𝑘)

1

3  +  0,15𝜎𝑐𝑝 ] 𝑏𝑤 𝑑 (5.2) 

 

onde 𝛾𝑐 é um coeficiente parcial de segurança (𝛾𝑐 = 1,5) e k é o fator de escala determinado pela equação 

5.3: 

 

𝑘= 1+√
200

𝑑
 ≤ 2 (5.3) 

 

sendo 𝜌𝑙 a  taxa de armadura longitudinal que é determinada pela equação 5.4: 

 

𝜌𝑙= 
𝐴𝑠

𝑏𝑤 𝑑
 ≤ 0,02 (5.4) 

 

com: 

𝑑: altura útil da viga (mm) 

𝐴𝑠: área da secção transversal da armadura longitudinal de tração (mm2) 

𝑓𝑐𝑘: valor característico da tensão de rotura do betão (N/mm2) 

𝜎𝑐𝑝: tensão axial na secção da viga causada pela presença de esforço axial ou pré-esforço, que tem um 

valor nulo em todas as análises feitas na presente dissertação. 

 

 

A expressão que traduz o contributo das fibras para a resistência ao esforço transverso, 𝑉𝑓𝑑, é: 

 

𝑉𝑓𝑑= 0,7 𝑘𝑓 k 𝜏𝑓𝑑 𝑏𝑤 d (5.6) 

 

sendo 𝑘𝑓 um fator que inclui o contributo dos banzos nas secções em T (no presente trabalho 𝑘𝑓=1) e 

𝜏𝑓𝑑 é o valor de dimensionamento relativo ao aumento da resistência ao corte devido às fibras, dado por: 

 

𝜏𝑓𝑑= 
0,18

𝛾𝑐
 𝑓𝑅4,𝑘 (5.7) 
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5.2.2. FIB MODEL CODE 2010 

 

O Model Code 2010 admite a substituição total da armadura mínima de esforço transverso por fibras 

desde que a condição traduzida na equação 5.8 seja cumprida. 

 

𝑓𝐹𝑡𝑢𝑘 ≥ 0,08 √𝑓𝑐𝑘 (5.8) 

 

onde 𝑓𝐹𝑡𝑢𝑘 é o valor característico da resistência à tração residual em estado limite ultimo (N/mm2), 

considerando uma abertura de fenda em estado limite último 𝑤𝑢=1,5 mm, dado pela equação 5.9: 

 

𝑓𝐹𝑡𝑢 = 𝑓𝐹𝑡𝑠 −  
𝑤𝑢

𝐶𝑀𝑂𝐷3
 (𝑓𝐹𝑡𝑠 –  0,5𝑓𝑅3  +  0,2𝑓𝑅1)  ≥ 0 (5.9) 

 

sendo 𝑓𝐹𝑡𝑠 o valor da resistência à tração residual em estado limite de serviço (N/mm2), determinado 

pela equação 5.10: 

 

𝑓𝐹𝑡𝑠 = 0,45 𝑓𝑅1 (5.10) 

 

O cálculo da resistência do esforço transverso, 𝑉𝑅𝑑, é dado pela equação: 

 

𝑉𝑅𝑑= 𝑉𝑅𝑑,𝐹+𝑉𝑅𝑑,𝑠 (5.11) 

 

sendo 𝑉𝑅𝑑,𝐹 o valor de cálculo do contributo do BRFA e 𝑉𝑅𝑑,𝑠 o valor de cálculo do contributo da 

armadura de esforço transverso. O termo 𝑉𝑅𝑑,𝑠 é nulo em todas as análises realizadas neste trabalho. O 

valor da resistência do esforço transverso é então dado por: 

 

𝑉𝑅𝑑,𝐹={
0,18

𝛾𝑐
 𝑘 [100 𝜌𝑙  (1 + 7,5 

𝑓𝐹𝑡𝑢𝑘

𝑓𝑐𝑡𝑘
) 𝑓𝑐𝑘]

1

3
+  0,15𝜎𝑐𝑝} 𝑏𝑤 d (5.12) 

 

 

5.2.3. MODELO ALTERNATIVO DO FIB MODEL CODE 2010 DESENVOLVIDO POR FOSTER 

 

Foster desenvolveu um modelo alternativo para calcular a resistência ao esforço transverso na seção 

critica de uma viga BRFA. Este modelo também foi incluído no fib Model Code 2010. Assume que o 

contributo das fibras é traduzido por uma tensão resistente à tração constante ao longo da superfície de 

uma fenda crítica, sendo esta modelada como plana [2, 6]. O contributo das fibras é adicionado ao da 
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matriz de betão, sendo a resistência conferida por cada um destes “mecanismos” dependente da abertura 

da fenda crítica de corte (Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.1 – Acoplamento dos efeitos da matriz e das fibras para a 
determinação da capacidade resistente ao esforço transverso [6]. 

 

De acordo com este modelo, o valor de cálculo do esforço transverso resistente, 𝑉𝑅𝑑, é dado pela soma 

dos contributos do betão, 𝑉𝑅𝑑,𝑐, e das fibras, 𝑉𝑅𝑑,𝑓: 

 

𝑉𝑅𝑑= 𝑉𝑅𝑑,𝑐+ 𝑉𝑅𝑑,𝑓 (5.13) 

 

O contributo do betão é calculado através da Equação 5.14: 

 

𝑉𝑅𝑑,𝑐= 𝑘𝑣√𝑓𝑐𝑚𝑏𝑤z (5.14) 

 

onde 𝑘𝑣 é um parâmetro que, na ausência de armadura de esforço transverso, é dado por: 

 

𝑘𝑣= 
0,4

1+1500εx
 

1300

1000+𝑘𝑑𝑔𝑧
 (5.15) 

 

A abertura da fenda crítica de corte pode ser relacionada com a extensão longitudinal a meia altura, 휀𝑥, 

estimada através de: 

 

휀𝑥 =
𝑀 𝑧⁄ + 0,5𝑉𝑐𝑜𝑡𝛳

2𝐸𝑠𝐴𝑠
 (5.16) 
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Na Equação 5.16, M e V correspondem aos esforços de flexão e corte, respetivamente, na seção critica 

e 𝐸𝑠 e 𝐴𝑠, correspondem ao módulo de elasticidade e área do aço, respetivamente. A abertura de fenda 

a meia altura, w, pode ser obtida pela equação 5.17: 

 

𝑤 = 0,2 + 1000휀𝑥 ≥ 0,125 (5.17) 

 

Relativamente ao parâmetro 𝜃, este corresponde ao ângulo formado pela escora comprimida de betão 

com o eixo da viga, sendo dado pela Equação 5.18: 

 

𝜃 = 29 + 7000휀𝑥 (5.18) 

 

O parâmetro 𝑘𝑑𝑔 é função do diâmetro máximo de agregado sendo determinado pela Equação 5.19: 

 

𝑘𝑑𝑔 = 
32

16+𝑑𝑔
 ≥ 0,75 (5.19) 

 

onde 𝑑𝑔 é a dimensão máxima do agregado (mm). Para betões de resistência à compressão superior a 

70N/mm2 ou betões leves, o valor de 𝑑𝑔 deverá ser zero. A variável z é o braço do binário interno (mm). 

De acordo o MC 2010 este pode ser considerado igual a 0,9d, sendo d a altura útil da viga. 

 

O contributo das fibras, 𝑉𝑅𝑑,𝑓, deverá ser determinado recorrendo ao modelo descrito na Figura 5.3, 

sendo então calculado através da seguinte equação: 

 

𝑉𝑅𝑑,𝑓=𝑘𝑓𝑑𝑓𝑤𝑏𝑧 𝑐𝑜𝑡𝜃 (5.20) 

 

O parâmetro 𝑘𝑓𝑑 corresponde ao fator de redução de dispersão das fibras que toma o valor de 0,82. A 

variável 𝑓𝑤 representa a tensão normal resistida pelo BRFA, numa fenda de abertura 𝑤. O seu valor 

pode ser obtido através dos resultados de um ensaio de tração uniaxial. Em alternativa, pode ser estimado 

recorrendo a uma análise inversa dos resultados do ensaio de flexão de prismas (ver subcapítulo 3.2.4), 

tendo sido esta a abordagem seguida na presente dissertação. 
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Figura 5.2 – Contributo das fibras para resistência ao esforço transverso [6]. 

 

Para a determinação do angulo 𝜃 e de 휀𝑥 é necessário realizar um processo iterativo para avaliar a 

capacidade resistente das vigas em BRFA. 

 

 

5.3. MODELOS DE DIMENSIONAMENTO PARA VIGAS DE BETÃO SEM FIBRAS E SEM ESTRIBOS  

5.3.1. EC2 

 

De acordo com o modelo do Eurocódigo 2, a resistência ao esforço transverso 𝑉𝑅𝑑 é calculada através 

da Equação 5.21: 

 

𝑉𝑅𝑑= [
0,18

𝛾𝑐
 k (100 𝜌𝑙  𝑓𝑐𝑘)

1

3  +  0,15𝜎𝑐𝑝] 𝑏𝑤 𝑑 (5.21) 

 

com um limite inferior dado por: 

 

𝑉𝑅𝑑 = [(0,035 × 𝑘
3
2 × 𝑓𝑐𝑘

1
2) + 0,15 × 𝜎𝑐𝑝] 𝑏𝑤  𝑑 (5.22) 

 

 

5.3.2. FIB MODEL CODE 2010 

 

De acordo o MC 2010, a resistência ao esforço transverso de vigas de betão sem armadura de esforço 

transverso é dado pela Equação 5.23: 
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𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 𝑘𝑣

√𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
𝑧 𝑏𝑤 (5.23) 

 

O valor de 𝑘𝑣 é calculado através da equação 5.15. Considerando que o valor de dimensão máxima do 

agregado não é inferior a 16mm, 𝑘𝑑𝑔 toma o valor de 1,0. O valor de 휀𝑥 pode ser calculado pela Equação 

5.24: 

 

휀𝑥 =
1

2 𝐸𝑠𝐴𝑠
(

𝑀𝐸𝑑

𝑧
+ 𝑉𝐸𝑑) (5.24) 

 

 

5.4. COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTAIS E MODELOS 

 

Neste subcapítulo pretende-se comparar os resultados experimentais com os modelos de 

dimensionamento descritos anteriormente. Para determinar o valor de cálculo da resistência ao esforço 

transverso são necessários os valores característicos das propriedades dos materiais. Para estimativa do 

valor característico da resistência à compressão do betão foi usada, de um modo simples, a expressão 

sugerida pelo Eurocódigo 2: 

 

𝑓𝑐𝑘 = 𝑓𝑐𝑚 − 8 MPa (5.25) 

 

Para obter o valor de cálculo do esforço transverso resistente segundo o modelo do MC 2010 é necessário 

estimar o valor de 𝑓𝑐𝑡𝑘. Também neste caso foi considerada a relação proposta pelo Eurocódigo 2, 

tomando como base o valor de 𝑓𝑐𝑡𝑚 quantificado no subcapítulo 3.2.2: 

 

𝑓𝑐𝑡𝑘 = 0,7 × 𝑓𝑐𝑡𝑚 =  0,7 × 4,74 = 3,32 (5.26) 

 

Nas tabelas 5.3 e 5.4 estão apresentados os valores obtidos experimentalmente 𝑉𝑅,𝑒𝑥𝑝, e os valores 

obtidos pelos modelos de dimensionamento para as vigas sem fibras e vigas em BRFA, respetivamente. 
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Tabela 5.1 – Estimativa dos valores característicos das resistências mecânicas dos materiais. 

Propriedade Valor médio (MPa) Valor característico (MPa) 

𝑓𝑐 90,4 82,4 

𝑓𝑐𝑡 4,74 3,32 

𝑓𝑅1 9,2 5,84 

𝑓𝑅2 11,2 8,72 

𝑓𝑅3 10,9 7,36 

𝑓𝑅4 9,1 5,4 

 

 

Tabela 5.2 – Resultados experimentais e valores previstos pelos 
modelos de dimensionamento para as vigas sem fibras. 

Ensaio 𝑉𝑅,𝑒𝑥𝑝 (kN) 𝑉𝑅𝑑,𝑀𝐶10 (kN) 
𝑉𝑅,𝑒𝑥𝑝

𝑉𝑅𝑑,𝑀𝐶10
 𝑉𝑅𝑑,𝐸𝐶2 (kN) 

𝑉𝑅,𝑒𝑥𝑝

𝑉𝑅𝑑,𝐸𝐶2
 

00V1#1 70,0 51,0 1,37 52,8 1,33 

00V1#2 75,7 51,9 1,44 52,3 1,45 

00V2#1 75,8 51,6 1,47 51,2 1,48 

00V2#2 78,9 51,6 1,53 50,8 1,55 

 

 

Tabela 5.3 – Resultados experimentais e valores previstos pelos 
modelos de dimensionamento para as vigas em BRFA. 

Ensaio 
𝑉𝑅,𝑒𝑥𝑝 

(kN) 

𝑉𝑅𝑑,𝑅𝐼𝐿𝐸𝑀 

(kN) 

𝑉𝑅,𝑒𝑥𝑝

𝑉𝑅𝑑,𝑅𝐼𝐿𝐸𝑀
 

𝑉𝑅𝑑,𝑀𝐶10 

(kN) 

𝑉𝑅,𝑒𝑥𝑝

𝑉𝑅𝑑,𝑀𝐶10
 

𝑉𝑅𝑑,𝐹𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 

(kN) 

𝑉𝑅,𝑒𝑥𝑝

𝑉𝑅𝑑,𝐹𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟
 

50V1#1 187,7 104,7 1,79 101,4 1,85 124,6 1,51 

50V1#2 148,0 104,6 1,42 101,3 1,46 126,8 1,17 

50V2#1 177,9 104,7 1,70 101,5 1,75 125,4 1,42 

50V2#2 196,3 105,7 1,86 102,4 1,92 124,8 1,57 

50V3#1 160,6 103,4 1,55 100,1 1,60 125,4 1,28 

50V3#2 133,9 103,4 1,30 100,1 1,34 126,7 1,06 

50V4#1 194,3 103,4 1,88 100,1 1,94 123,2 1,58 

50V4#2 192,0 103,4 1,86 100,1 1,92 123,3 1,56 
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Os valores acima representados nas tabelas referentes aos valores previstos pelos modelos de 

dimensionamento não são todos iguais uma vez que as dimensões das vigas não foram exatamente 

iguais, isto é, com uma largura e altura de 175mm e 275mm respetivamente. Assim justifica-se a 

pequena diferença entre resultados obtidos pelos modelos. De acordo os pressupostos descritos 

anteriormente, os valores obtidos experimentalmente para a resistência ao esforço transverso são 

comparados com os valores de cálculo previstos pelos modelos de dimensionamento considerados (com 

largura e altura de 175mm e 275mm respetivamente) ao longo deste capítulo. Na Figura 5.3 são 

apresentados os resultados para as vigas de betão simples e na Figura 5.4 os resultados referentes aos 

ensaios das vigas em BRFA. 

 

 

Figura 5.3 - Comparação dos resultados experimentais com os valores previstos 
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Figura 5.4 - – Comparação dos resultados experimentais com os valores previstos 

Analisando o gráfico da Figura 5.3 relativo aos ensaios das vigas sem fibras, verifica-se que os valores 

calculados pelos modelos de dimensionamento (valores de cálculo, determinados com base em valores 

característicos afetados por coeficientes parciais de segurança), são significativamente inferiores aos 

resultados experimentais, conforme seria de esperar. Os rácios entre a resistência experimental média e 

o valor de cálculo é1,45 e 1,44 para o EC2 e o Model Code 2010, respetivamente. 

 

No caso das vigas em BRFA (Figura 5.4), observa-se que os valores de cálculo previstos pelos modelos 

RILEM e Model Code 2010 são bem inferiores aos valores reais das resistências das vigas pela mesma 

razão referida anteriormente. Os valores previstos pelo modelo de Foster já apresentam valores 

superiores comparativamente ao RILEM e Model Code 2010 mas ainda longe dos valores reais 

experimentais, exceto no caso dos ensaios 50V1#2 e 50V3#2 em que os rácios são 1,33 a 1,55  e 1,37 a 

1,53 respetivamente.  

De um modo geral, verifica-se uma boa repetibilidade para todos os ensaios realizados das vigas sem 

fibras e das vigas BRFA excluindo os ensaios 50V1#2 e 50V3#2. 

Confrontando os valores obtidos experimentalmente nos dois tipos de ensaios (vigas com e sem fibras), 

conclui-se que a introdução de fibras de gancho duplo são responsáveis por um aumento significativo 

da resistência ao esforço transverso.  
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COMPARAÇÃO COM 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
DE OUTROS AUTORES 

 

 

6.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentada uma compilação de resultados sobre ensaios de esforço transverso em vigas 

com e sem fibras de aço. Atendendo à variedade de parâmetros que influenciam a resistência ao esforço 

transverso, foram elaborados esquemas dos ensaios realizados por cada autor e assinaladas as suas 

principais características. Neste subcapítulo são apresentadas e registadas apenas as informações que 

estão disponibilizadas na bibliografia, como a geometria das vigas e propriedades dos betões e fibras. 

Foram apenas considerados ensaios em vigas de secção retangular, sem estribos, sem pré-esforço, com 

e sem fibras. Apesar de serem apresentados alguns resultados para vigas sem fibras, o estudo incide 

essencialmente sobre vigas em BRFA. Os casos que são apresentados com vigas sem fibras 

correspondem apenas aos ensaios que acompanharam os testes de vigas em BRFA. 

Neste capítulo, os resultados dos ensaios são comparados com os previstos pelo modelo de 

dimensionamento RILEM TC 162-TDF. Com esta tarefa, pretende-se avaliar diferenças de 

comportamento dos elementos testados pelos diferentes autores e, também, tentar identificar diferenças 

entre o comportamento de vigas reforçadas com diferentes tipos de fibras de aço. Note-se que parte dos 

trabalhos apresentados neste capítulo utiliza fibras convencionais. Os resultados disponíveis sobre 

ensaios com fibras do tipo DRAMIX 5D são escassos. Para ser possível fazer a comparação direta com 

os resultados dos ensaios, os cálculos segundo o modelo RILEM TC 162-TDF que são apresentados 

neste capítulo são efetuados considerando os valores médios das resistências mecânicas do aço e do 

betão. Os fatores parciais de segurança associados aos materiais e ao modelo são considerados iguais a 

1. 

Os resultados experimentais foram recolhidos nas publicações dos seguintes autores: 

• Minelli, Conforti, Cuenca e Plizzari (2013) [17]; 

• Parmentier, Cauberg e Vandewalle (2012) [18]; 

• Minelli e Plizzari (2008) [19]; 

• Rosenbush e Teutsch (2003) [20]; 

• Dupont e Vandewalle (2003) [21]; 

• Minelli (2005) [22]; 
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• Pinho (2016) [23]; 

• Gomes (2013) [16]. 

 

Para a apresentação da resistência ao esforço transverso é utilizada a tensão média corte correspondente 

à rotura, 𝑣𝑢 (MPa).  

 

 

6.2. ENSAIOS DE VIGAS EM BRFA E VIGAS SEM FIBRAS REALIZADOS POR OUTROS AUTORES 

6.2.1. ENSAIOS DE MINELLI ET. AL (2013) 

 

No trabalho destes autores foram ensaiadas nove vigas. A altura útil variou entre 500 a 1500 mm e o 

vão da viga entre 2640 e 8640 mm. Nenhuma das vigas apresenta estribos, contendo apenas armadura 

longitudinal de flexão. As características das fibras usadas estão descritas na Tabela 6.1 e a sua 

geometria na Figura 6.1. 

 

 

Figura 6.1 – Geometria das vigas e esquema de carregamento dos ensaios de Minelli et. al (2013) [17]. 
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Tabela 6.1 – Características das fibras utilizadas nos ensaios. Adaptado de Minelli et. al (2013) [17] 

Tipo 

de 

fibra 

𝐸𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 

(GPa) 

𝜎𝑦 

(MPa) 

Geometria 

da fibra 

𝐿𝑓 

(mm) 

𝑑𝑓 

(mm) 

𝐿𝑓

𝑑𝑓
 

𝑉𝑓 

(kg/𝑚3) 

𝑉𝑓  

(%) 

ND ND 1100 c 50 0,8 62,5 
50 0,64 

75 1,00 

 

 

Todas as vigas apresentam uma relação a/d de 3,0. As características dos materiais utilizados estão 

apresentadas na tabela 6.2. A sigla ND significa que nesse trabalho, o tipo de fibra não é definido. 

As propriedades mecânicas do betão com fibras, assim como as tensões residuais foram determinadas 

num ensaio de flexão de acordo a norma EN 14651-5. 

Os resultados dos ensaios são apresentados na Tabela 6.,3 assim como a relação entre o resultado do 

ensaio e o valor previsto pelo RILEM. 

 

 

Figura 6.2 – Geometria da fibra. Adaptado de Minelli et. al (2013) [17]. 

 

Tabela 6.2 – Materiais utilizados no fabrico das vigas para os ensaios. Adaptado de Minelli et. al (2013) [17] 

Vigas PC FRC 50 FRC 75 

Tipo de cimento CEM I-42.5 R CEM I-42.5 R CEM I-42.5 R 

Cimento (kg/m3) 410 410 410 

Areia 0/4 (kg/m3) 1073 1073 1073 

Agregado grosso 4/16 (kg/m3) 645 645 645 

Dimensão máxima agregado (mm) 16 16 16 

A/C 0,41 0,41 0,41 

Super plastificante (l/m3) 4,1 4,8 5,7 

𝜌𝑙 (%) ≈1 
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Tabela 6.3 – Resultados dos ensaios de Minelli et. al (2014). 

Ensaio 
fcm 

(MPa) 

fctm 

(MPa) 

fR4,m 

(MPa) 

vu,exp 

(MPa) 

vu,RILEM 

(MPa) 

vu,exp

vu,RILEM
 

H500 PC 38,70 3,00 0 1,05 1,06 0,99 

H1000 PC 38,70 3,00 0 0,80 0,91 0,88 

H1500 PC 38,70 3,00 0 0,59 0,84 0,70 

H500FRC50 32,10 2,40 4,50 2,18 1,94 1,22 

H1000FRC50 32,10 2,40 4,50 1,16 1,68 0,69 

H1500FRC50 32,10 2,40 4,50 1,34 1,57 0,86 

H500FRC75 33,10 2,50 5,50 2,14 2,17 0,99 

H1000FRC75 33,10 2,50 5,50 1,49 1,88 0,80 

H1500FRC75 33,10 2,50 5,50 1,54 1,75 0,88 

 

 

6.2.2. ENSAIOS DE PARMENTIER ET. AL. (2012) 

 

No trabalho de Parmentier et al. foram realizadas vinte e oito vigas em BRFA com a geometria 

representada na Figura 6.3 e ensaiadas para avaliação da resistência ao esforço transverso. Em nenhuma 

viga foi usada armadura de esforço transverso (estribos). Foram variados os parâmetros a/d, o tipo de 

fibra e 𝑉𝑓 . 

Na presente dissertação foram desprezados os ensaios com a/d inferior a 2,5 uma vez que o valor 

resistente, para estes casos, é fortemente sobrevalorizado pela proximidade do ponto de aplicação da 

carga em relação ao apoio, sendo grande parte do esforço transferido diretamente ao apoio por uma biela 

comprimida. As características das fibras usadas estão representadas na Tabela 6.4. 

 

 

Figura 6.3 – Geometria das vigas e esquema de carregamento dos ensaios de Parmentier et. al (2012). 
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Tabela 6.4 - Características das fibras utilizadas nos ensaios. Adaptado de Parmentier et. al (2012). 

Tipo 

de 

fibra 

𝐸𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 

(GPa) 

𝜎𝑦 

(MPa) 

Geometria 

da fibra 

𝐿𝑓 

(mm) 

𝑑𝑓 

(mm) 

𝐿𝑓

𝑑𝑓
 

𝑉𝑓 

(kg/𝑚3) 

𝑉𝑓  

 (%) 

ND 210 1100 
UN e 

CF 

50 
1 

50 20 0,26 

54 54 40 0,51 

 

As propriedades dos materiais utilizados assim como as suas quantidades podem ser visualizadas na 

tabela 6.5. O valor de 𝑓𝑐𝑚 foi avaliado de acordo com a norma EN 12390-3, em cubos de 150x150 x150 

mm3. As tensões residuais em tração por flexão foram determinadas de acordo a norma EN 14651 em 

prismas de 150x150x600mm3. Os resultados dos ensaios de esforço transverso encontram-se na tabela 

6.6. 

As designações UN e CF são respetivamente fibras onduladas e ancoragem cónica na extremidade 

(undulated fibre and fibre with conical end Anchorage). 

 

Tabela 6.5 - Materiais utilizados no fabrico das vigas. Adaptado de Parmentier et. al (2012). 

Vigas 
UN20;40-

CF20;40 

Cimento (kg/m3) 320 

Agregado grosso (kg/m3) 1011 

Agregado fino (kg/m3) 894 

Agua (l) 176 

Redutor de água (l/m3) 1,25 

A/C 0,55 

Slump (mm) >50 

ρ
l
 (%) 1,21 
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Tabela 6.6 - Resultados dos ensaios de Parmentier et. al (2012). 

Ensaio 
fcm 

(MPa) 

fctm 

(MPa) 

fR4,m 

(MPa) 

vu,exp 

(MPa) 

vu,RILEM 

(MPa) 

vu,exp

vu,RILEM
 

B 2-1 40,88 ND 0,00 1,31 1,24 1,06 

B 2-2 40,88 ND 0,00 1,16 1,24 0,94 

CF20 2-1 40,40 ND 2,50 1,91 1,83 1,05 

CF20 2-2 40,40 ND 2,50 1,74 1,83 0,95 

UN20 2-1 43,28 ND 1,50 1,56 1,62 0,97 

UN20 2-2 43,28 ND 1,50 2,35 1,62 1,45 

UN40 2-1 43,20 ND 3,10 2,35 2,00 1,18 

UN40 2-2 43,20 ND 3,10 2,14 2,00 1,07 

CF40 2-1 40,64 ND 2,50 2,02 1,83 1,10 

CF40 2-2 40,64 ND 2,50 2,37 1,83 1,29 

UN20CF20 

2-1 
40,72 ND 2,10 2,37 1,74 1,36 

UN20CF20 

2-2 
40,72 ND 2,10 1,91 1,74 1,10 

 

 

6.2.3. ENSAIOS DE MINELLI E PLIZZARI (2008) 

 

No trabalho de Minelli e Plizzari foram realizadas onze vigas nas quais cinco apresentam uma altura 

total de 500 mm e as restantes 6 uma altura de 1000 mm. Na designação dos ensaios, 50 e 100 

representam a altura da viga, em cm. Os ensaios em vigas de betão simples e de vigas em BRFA são 

assinalados com “PC” e “FRC”, respetivamente.  

Nesta dissertação não foram considerados os ensaios de vigas com estribos, pelos motivos apresentados 

atrás. Também foi desprezado o ensaio com betão de elevada resistência porque não se conhece o valor 

das tensões residuais de tração por flexão para esse caso. 

As características dos materiais utilizados são apresentadas na Tabela 6.8. As propriedades mecânicas 

foram determinadas de acordo a norma italiana UNI 11039 (2003). Segundo esta norma as tensões 

residuais equivalentes ao estado limite de serviço e estado limite último são respetivamente iguais a 

𝑓𝑒𝑞(0−0.6) = 2,53 MPa e 𝑓𝑒𝑞(0.6−3) = 2,50 MPa. Neste caso o valor de 2,50 MPa substitui o valor de fR4,m 

para a determinação do valor previsto pelo esforço transverso. 
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Figura 6.4 – Geometria das vigas e esquema de carregamento nos ensaios de Minelli,F; Plizzari, G. (2008). 

 

 

Tabela 6.7 - Características das fibras. Adaptado de Minelli,F; Plizzari, G. (2008). 

Tipo 

de 

fibra 

𝐸𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 

(GPa) 

𝜎𝑦 

(MPa) 

Geometria 

da fibra 

𝐿𝑓 

(mm) 

𝑑𝑓 

(mm) 

𝐿𝑓

𝑑𝑓
 

𝑉𝑓 

(kg/𝑚3) 

𝑉𝑓  

 (%) 

ND ND ND c 50 1,0 50 20 0,25 

 

Tabela 6.8 - Materiais utilizados no fabrico das vigas. Adaptado de Minelli,F; Plizzari, G. (2008). 

Vigas NSC HSC 

Cimento (kg/m3) 345 380 

Dimensão máxima agregado (mm) 20 20 

Plastificante (l/m3) 5,2 3,8 

fcm (MPa) 25,7 55 

E (GPa) 31 37 

𝜌𝑙 (%) ≈1 

 

Na Tabela 6.9 são apresentados os resultados dos ensaios de esforço transverso. 
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Tabela 6.9 - Resultados dos ensaios de Minelli,F; Plizzari, G. (2008). 

Ensaio 
fcm 

(MPa) 

fctm 

(MPa) 

fR4,m 

(MPa) 

vu,exp 

(MPa) 

vu,RILEM 

(MPa) 

vu,exp

vu,RILEM
 

PC 50 20,60 ND 0,00 1,19 0,83 1,43 

PC 100 N 20,60 ND 0,00 1,00 0,73 1,37 

PC 100 H 44,00 ND 0,00 1,08 0,94 1,15 

FRC 50 1 20,60 ND 2,50 2,13 1,36 1,57 

FRC 50 2 20,60 ND 2,50 1,69 1,36 1,25 

FRC 100 N 20,60 ND 2,50 1,36 1,19 1,14 

 

 

6.2.4. ENSAIOS DE ROSENBUSCH E TEUTSCH (2003) 

 

Neste trabalho, três laboratórios envolveram-se num projeto para investigar o comportamento de vigas 

em BRFA quando solicitadas ao esforço de corte. No total foram elaboradas trinta e oito vigas fazendo 

variar as percentagens de armadura longitudinal, volume de fibras e armadura de esforço transverso.  

Na presente dissertação foram apenas considerados os ensaios da serie 1 UBS, uma vez que só para estes 

está disponível uma caracterização suficientemente completa. As restantes séries (2 KUL e 3 UPC) 

foram desconsideradas por não serem apresentados no artigo os valores de alguns parâmetros. Além 

disso, os autores apresentam no seu artigo valores para 𝑣𝑢,𝑅𝐼𝐿𝐸𝑀 que levantam dúvidas. À semelhança 

do que foi feito atrás, foram ignorados ensaios em vigas com estribos ou com valores de a/d inferiores 

a 2,5. Foram igualmente desprezadas vigas em que a rotura ocorreu por flexão. 

Todas as vigas analisadas apresentam uma relação a/d de 3,46. As características das fibras usadas 

neste trabalho estão apresentadas na tabela 6.10. 

 

Tabela 6.10 - Características das fibras. Adaptado de Rosenbusch, J; Teutsch, M. (2003). 

Tipo de fibra 
𝐸𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 

(GPa) 

𝜎𝑦 

(MPa) 

Geometria 

da fibra 

𝐿𝑓 

(mm) 

𝑑𝑓 

(mm) 

𝐿𝑓

𝑑𝑓
 

𝑉𝑓 

(kg/𝑚3) 

𝑉𝑓  

 (%) 

DRAMIX RC 65/60 BN 210 1160 c 60 0,92 65 

20 0,25 

40 0,50 

60 0,75 

 

Os resultados dos ensaios de esforço transverso encontram-se na Tabela 6.11. 
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Tabela 6.11 - Resultados dos ensaios de Minelli,F; Plizzari, G. (2008). 

Ensaio 
fcm 

(MPa) 

fctm 

(MPa) 

fR4,m 

(MPa) 

vu,exp 

(MPa) 

vu,RILEM 

(MPa) 

vu,exp

vu,RILEM
 

1.2/1 44,00 ND 0 1,74 1,50 1,16 

1.2/2 46,94 ND 1,49 2,12 1,89 1,12 

1.2/3 43,74 ND 3,05 2,31 2,22 1,04 

1.2/4 48,26 ND 4,85 2,98 2,70 1,11 

 

 

6.2.5. ENSAIOS DE DUPONT E VANDEWALLE (2003) 

 

Neste trabalho foram realizadas quarenta e três vigas. As informações relativas às dimensões e armadura 

longitudinal encontram-se descritas na Tabela 6.13. As geometrias e o esquema de carregamento 

encontram-se na Figura 6.6. Foram ignorados ensaios de vigas com estribos e vigas em que relação a/d 

menor que 2,5. As características das fibras utilizadas encontram-se na Tabela 6.12. 

 

 

Figura 6.5 – Geometria das vigas e esquema de carregamento nos ensaios de Dupont, D; Vandewalle, L (2003). 

 

Para cada viga foram ensaiados dez cubos (150x150x150 mm3) e seis a oito prismas (150x150x600 

mm3) para obter a resistência a compressão e as resistências residuais em flexão, respetivamente. A 

resistência à compressão dos cubos foi convertida para a resistência à compressão dos cilindros, sendo 

esta multiplicada por um fator de 0,8. Para a determinação das resistências residuais à flexão, foram 

realizados ensaios de caracterização de acordo o RILEM TC 162-TDF para uma parte das vigas e as 

restantes pela norma belga NBN B15-238. De acordo o RILEM a tensão residual 𝑓𝑒𝑞,2 é a equivalente a 

uma flecha d e 0,65 mm e 𝑓𝑒𝑞,3 é equivalente a 2,65 mm. Relativamente à norma belga 𝑓𝑒𝑞,3 equivale a 

1,5 mm e 𝑓𝑒𝑞,150 equivale a 3mm. Para presente trabalho é necessário conhecer o valor de 𝑓𝑅4, para os 
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cálculos baseados no modelo RILEM TC 162-TDF. Não estando essa informação disponível, 

considerou-se, simplificadamente, 𝑓𝑅4 = 𝑓𝑒𝑞,3. 

Foram ignorados, na presente dissertação, ensaios em que aconteceram roturas por flexão ou roturas por 

corte após cedência dos varões. 

 

Tabela 6.12 - Características das fibras. Adaptado de Dupont, D; Vandewalle, L (2003). 

Tipo de fibra 𝐸𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 (GPa) 
𝜎𝑦 

(MPa) 

Geometria 

da fibra 

𝐿𝑓 

(mm) 

𝑑𝑓 

(mm) 

𝐿𝑓

𝑑𝑓
 

𝑉𝑓 

(kg/𝑚3) 

𝑉𝑓  

 (%) 

RC 65/60 BN 

210 

1160 

c 

50 0,625 45 20 0,25 

RC 45/50 BN 1115 60 0,75 65 30 0,38 

RC 80/50 BN 1225 

 

0,9 80 40 0,50 

RC 80/60 BN 

 

1,05 

 

45 0,57 

  
60 0,75 

70 0,89 

 

Na Tabela 6.14 são apresentados os resultados dos ensaios de esforço transverso. 
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Tabela 6.13 – Variação das geometrias das vigas. Adaptado de Dupont, D; Vandewalle, L (2003). 

Parâmetros Variação (mm) 

h 300-350 

L 1800-2300-3250 

b 200 

 

 

Tabela 6.14 - Resultados dos ensaios de Dupont, D; Vandewalle, L (2003). 

Ensaio 
fcm 

(MPa) 

fctm 

(MPa) 

fR4,m 

(MPa) 

vu,exp 

(MPa) 

vu,RILEM 

(MPa) 

vu,exp

vu,RILEM
 

1 43,50 ND 0,00 1,74 1,50 1,16 

22 40,30 ND 0,00 1,44 1,41 1,02 

2 46,40 ND 1,50 2,12 1,88 1,12 

3 43,20 ND 3,10 2,31 2,23 1,04 

4 47,60 ND 4,90 2,98 2,70 1,10 

18 38,60 ND 4,10 2,06 2,16 0,95 

20 39,10 ND 1,40 2,08 1,73 1,20 

21 38,60 ND 4,10 2,77 2,36 1,17 

23 40,70 ND 1,90 1,59 1,87 0,85 

24 42,40 ND 5,60 2,25 2,76 0,81 

25 29,40 ND 0,00 1,34 1,09 1,22 

26 26,50 ND 1,90 1,91 1,50 1,27 

27 27,20 ND 3,50 2,29 1,89 1,21 

28 29,40 ND 0,00 1,63 1,27 1,29 

29 26,50 ND 1,90 1,92 1,68 1,15 

30 27,20 ND 3,50 2,31 2,07 1,12 

31 47,40 ND 4,00 2,48 2,22 1,12 

32 46,80 ND 3,80 3,03 2,38 1,27 

33 45,40 ND 3,90 2,81 2,18 1,29 

41 34,40 ND 3,50 2,66 1,87 1,42 

43 30,20 ND 2,50 2,66 1,59 1,67 

 



Comportamento ao esforço transverso de vigas de betão com fibras de gancho duplo e aço de elevada resistência e 

ductilidade 

58  

6.2.6. ENSAIOS DE MINELLI, F. (2005) 

Neste trabalho foram realizadas quinze vigas para avaliar a resistência ao esforço transverso. Todas as 

vigas apresentam a mesma geometria e não apresentam qualquer armadura de esforço transverso, como 

está ilustrada na figura 6.7. 

Todas as vigas ensaiadas apresentam um ratio constante a/d de 2,5 e uma armadura longitudinal de 

aproximadamente 1%. 

 

 

Figura 6.6 – Geometria das vigas e esquema de carregamento dos ensaios de Minelli, F. (2005). 

 

Foram adicionadas às misturas diferentes fibras de aço fazendo variar os parâmetros estabelecidos na 

tabela 6.15. 

Para a caracterização do BRFA foram ensaiados prismas de acordo a norma italiana UNI 11039. 

Para uma análise coerente, foram desprezados ensaios em vigas em que se atingiu o patamar de cedência 

do aço, não sendo possível a determinação da verdadeira resistência ao esforço transverso. 

 

Tabela 6.15 - Características das fibras utilizadas nos ensaios. Adaptado de Minelli, F. (2005). 

Tipo 

de 

fibra 

𝐸𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 

(GPa) 

𝜎𝑦 

(MPa) 

Geometria 

da fibra 

𝐿𝑓 

(mm) 

𝑑𝑓 

(mm) 

𝐿𝑓

𝑑𝑓
 

𝑉𝑓 

(kg/𝑚3) 

𝑉𝑓  

 (%) 

ND ND 

1100 

c 

30 0,38 45 30 0,38 

1250 50 0,60 50 50 0,64 

1300 
 

0,62 80 
  

 1,00  

 

Atendendo ao que foi referido anteriormente, os resultados dos ensaios presentes neste artigo encontram-

se representados na tabela 6.16. 
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Tabela 6.16 - Resultados dos ensaios de Minelli, F. (2005). 

Ensaio 
fcm 

(MPa) 

fctm 

(MPa) 

fR4,m 

(MPa) 

vu,exp 

(MPa) 

vu,RILEM 

(MPa) 

vu,exp

vu,RILEM
 

NSC0 BP 32,90 3,15 0,00 0,86 0,98 0,87 

NSC1 PC 24,80 2,30 0,00 0,79 0,89 0,89 

NSC2 PC 33,50 3,15 0,00 0,97 0,99 0,98 

NSC3 PC 38,60 2,60 0,00 0,95 1,03 0,92 

HSC PC 60,50 3,15 0,00 1,30 1,20 1,08 

NSC1 FRC1 24,80 2,30 2,67 1,54 1,46 1,06 

NSC2 FRC1 33,50 3,15 2,55 1,38 1,53 0,90 

NSC3 FRC1 38,60 2,60 3,03 1,62 1,67 0,97 

HSC FRC1 61,10 3,48 3,12 2,20 1,87 1,18 

NSC2 FRC2 33,50 3,15 4,42 1,63 1,92 0,85 

 

 

6.2.7. ENSAIOS DE PINHO, M. (2016) 

Neste trabalho foram ensaiadas cinco vigas com a geometria e armaduras ilustradas na figura 6.8.A 

diferença entre o conjunto das vigas consiste na mudança da percentagem de armadura longitudinal de 

2,42% para 1,55%. Nenhuma das vigas apresentam armadura de esforço transverso. Os estribos 

representados na figura são meramente construtivos. Foram ignoradas as vigas em que a rotura ocorreu 

por flexão, uma vez que não serve o propósito desta dissertação. 

O ratio a/d é constante e toma o valor 3,08. 

As características das fibras utilizadas estão representadas na tabela 6.17. 

 

 

Figura 6.7 – Geometria das vigas e esquema de carregamento dos ensaios de Pinho, M. (2016). 
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Tabela 6.17 - Características das fibras utilizadas nos ensaios. Adaptado de Pinho, M. (2016). 

Tipo de fibra 
𝐸𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 

(GPa) 

𝜎𝑦 

(MPa) 

Geometria 

da fibra 

𝐿𝑓 

(mm) 

𝑑𝑓 

(mm) 

𝐿𝑓

𝑑𝑓
 

𝑉𝑓 

(kg/𝑚3) 

𝑉𝑓  

 (%) 

DRAMIX 5D 65/60 BG 210 2300 c 60 0,9 65 50 0,61 

 

Para caracterizar o betão foram realizados ensaios de compressão em cubos e em cilindros de acordo a 

norma NP EN 12390-3. Para determinação das resistências residuais foram ensaiados prismas 

recorrendo à norma EN 14651. 

Os resultados dos ensaios estão representados na tabela 6.18. 

 

Tabela 6.18 - Resultados dos ensaios de Pinho, M. (2016). 

Ensaio 
fcm 

(MPa) 

fctm 

(MPa) 

fR4,m 

(MPa) 

vu,exp 

(MPa) 

vu,RILEM 

(MPa) 

vu,exp

vu,RILEM
 

16D00#1 85,70 5,45 0,00 1,57 1,72 0,91 

16D00#2 85,70 5,45 0,00 1,44 1,72 0,83 

20D00#1 85,70 5,45 0,00 1,72 1,88 0,92 

20D00#2 85,70 5,45 0,00 1,80 1,88 0,96 

20D50#1 79,50 6,65 11,35 3,30 4,51 0,73 

20D50#2 79,50 6,65 11,35 4,21 4,51 0,93 

20D50#3 79,50 6,65 11,35 3,39 4,51 0,75 

20D50#4 79,50 6,65 11,35 4,42 4,51 0,98 

 

 

6.2.8. ENSAIOS DE GOMES, J. (2013) 

Neste trabalho foram realizadas vinte e quatro vigas de betão com o objetivo de entender a influência 

das fibras de aço no comportamento ao esforço transverso, fazendo variar a dosagem das mesmas. Em 

analogia ao que foi sendo referido ao longo deste capítulo, não foram consideradas vigas com armadura 

ao esforço transverso. 

A geometria das vigas e a armadura longitudinal encontra-se ilustrada na figura 6.9. 

Todas as vigas apresentam um a/d constante de 2,7 assim como a percentagem de armadura de flexão 

de 4,38% (bem acima do limite estabelecido pelo modelo de dimensionamento RILEM). 
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Figura 6.8 – Geometria das vigas e esquema de carregamento dos ensaios de Gomes, J. (2013). 

 

As características das fibras usadas apresentam-se na Tabela 6.19. 

 

Tabela 6.19 - Características das fibras utilizadas nos ensaios. Adaptado de Gomes, J. (2013). 

Tipo de fibra 
𝐸𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 

(GPa) 

𝜎𝑦 

(MPa) 

Geometria 

da fibra 

𝐿𝑓 

(mm) 

𝑑𝑓 

(mm) 

𝐿𝑓

𝑑𝑓
 

𝑉𝑓 

(kg/𝑚3

) 

𝑉𝑓  

 (%) 

DRAMIX 5D 65/60 BG 210 2300 c 60 0,9 65 

15 0,18 

30 0,36 

50 0,61 

 

Para caracterização do betão foram realizados ensaios de compressão em cubos e cilindros segundo a 

norma NP EN 12390. Relativamente à determinação das resistências residuais recorreu-se a ensaios de 

prismas de acordo a norma EN 14651. 

Atendendo ao que foi dito anteriormente, na Tabela 6.20 são apresentados os resultados dos ensaios. 
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Tabela 6.20 - Resultados dos ensaios de Gomes, J. (2013). 

Ensaio 
𝑓𝑐𝑚 

(MPa) 

𝑓𝑐𝑡𝑚 

(MPa) 

𝑓𝑅4,𝑚 

(MPa) 

𝑣𝑢,𝑒𝑥𝑝 

(MPa) 

𝑣𝑢,𝑅𝐼𝐿𝐸𝑀 

(MPa) 

𝑣𝑢,𝑒𝑥𝑝

𝑣𝑢,𝑅𝐼𝐿𝐸𝑀
 

2AV1 77,10 4,65 0,00 3,81 1,92 1,98 

2AV2 77,10 4,65 0,00 3,39 1,92 1,77 

2AV3 77,10 4,65 0,00 4,12 1,92 2,15 

2BV1 77,10 4,65 4,03 4,39 2,93 1,50 

2BV2 77,10 4,65 4,03 5,57 2,93 1,90 

2BV3 77,10 4,65 4,03 5,36 2,93 1,83 

2CV1 77,10 4,65 7,76 5,07 3,86 1,31 

2CV2 77,10 4,65 7,76 5,01 3,86 1,30 

2CV3 77,10 4,65 7,76 4,91 3,86 1,27 

2DV1 77,10 4,65 9,99 6,16 4,42 1,39 

2DV2 77,10 4,65 9,99 6,16 4,42 1,39 

2DV3 77,10 4,65 9,99 6,28 4,42 1,42 

 

 

6.3. COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTAIS COM OS VALORES DE 

CÁLCULO PREVISTOS PELO MODELO DE DIMENSIONAMENTO RILEM TC 162-TDF 

 

Este subcapítulo, os resultados dos ensaios de vigas de BRFA são comparados graficamente com os 

valores previstos pelo modelo RILEM TC 162- TDF: 

 

𝑣𝑢,𝑅𝐼𝐿𝐸𝑀 =
0,18

𝛾𝑐
× 𝑘 × (100 × 𝜌 × 𝑓𝑐𝑚)

1
3 + 0,7 × 𝑘 ×

0,18

𝛾𝑐
× 𝑓𝑟4𝑚 (6.3) 

 

Por seu lado, para as vigas de betão simples, os valores da tensão resistente, 𝑣𝑢, foram obtidos através 

do modelo do EC 2, pela equação 6.1: 

 

𝑣𝑢 =
0,18

𝛾𝑐
× 𝑘 × (100 × 𝜌 × 𝑓𝑐𝑚)

1
3 (6.1) 

 

Segundo o EC2, há que considerar o valor mínimo para a tensão resistente, dado pela equação: 
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𝑣𝑢,𝑚𝑖𝑛 = 0,035 × 𝑘
3
2 × 𝑓𝑐𝑘

1
2 (6.2) 

Para o cálculo dos valores previstos pelo RILEM foram utilizados os valores médios das resistências 

mecânicas e não foram considerados os valores parciais de segurança (𝛾𝑐  = 1,0). 

Nas Figuras 6.10, 6.11 e 6.12 é apresentada uma comparação entre resultados experimentais e os 

resultados previstos pelo EC2 (no caso de vigas de betão simples) em função dos parâmetros de 

percentagem de armadura longitudinal, altura útil e resistência à compressão do betão respetivamente.. 

Para a maioria dos ensaios analisados, a resistência ao esforço transverso experimental foi superior à 

resistência prevista pelo modelo EC2. O rácio entre os valores experimentais e do modelo de 

dimensionamento varia entre 0,5 e 2,0 para o betão simples.   

No caso dos modelos de dimensionamento é estabelecido um limite superior de 2% relativamente à 

armadura de flexão e na realidade, esta percentagem é excedida em alguns estudos, como por exemplo, 

o trabalho do autor Gomes, J (2013) onde se verifica uma taxa de armadura longitudinal de 4,32%. Isto 

justifica os valores da margem de segurança altos, combinados com resistências mecânicas dos materiais 

elevadas, como se pode verificar nas Figuras 6.10 e 6.12.. Em contrapartida, verifica-se que para betões 

de fraca resistência mecânica e baixas percentagens de armaduras de flexão, os valores da margem de 

segurança são menores. 

 

 

Figura 6.9 - Relação entre resultados experimentais para vigas sem fibras e valores calculados pelo EC2 em 
função da percentagem de armadura longitudinal. 
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Figura 6.10 - Relação entre resultados experimentais para vigas sem fibras e valores calculados pelo EC2 em 

função da altura útil. 

 

 

Figura 6.11 - Relação entre resultados experimentais para vigas sem fibras e valores calculados pelo EC2 em 
função da resistência à compressão do betão utilizado (valores médios). 
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Figura 6.12 - Relação entre resultados experimentais para vigas sem fibras e valores calculados pelo RILEM em 
função da percentagem de armadura longitudinal. 

 

 

Figura 6.13 - Relação entre resultados experimentais para vigas sem fibras e valores calculados pelo RILEM em 
função do volume de fibras utilizado. 
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Figura 6.14 - Relação entre resultados experimentais para vigas sem fibras e valores calculados pelo RILEM em 
função da resistência residual 𝑓𝑅4,𝑚. 

Na tabela 6.22 e 6.23 são apresentados os resultados para as vigas do presente trabalho experimental 

utilizando valores médios das resistências mecânicas dos materiais e desconsiderando os fatores parciais 

de segurança. 

 

Tabela 6.21 – Resultados para as vigas de BRFA utilizando valores médios do presente trabalho experimental . 

Ensaio 𝑣𝑢,𝑒𝑥𝑝 (MPa) 𝑣𝑢,𝑅𝐼𝐿𝐸𝑀 (MPa) 
𝑣𝑢,𝑒𝑥𝑝

𝑣𝑢,𝑅𝐼𝐿𝐸𝑀
 

50V1#1 4,7 4,2 1,1 
50V1#2 3,7 3,6 1,0 

50V2#1 4,4 3,5 1,3 

50V2#2 4,8 3,5 1,4 

50V3#1 4,1 3,6 1,1 

50V3#2 3,4 3,6 1,0 

50V4#1 4,9 3,6 1,4 
50V4#2 4,9 3,6 1,4 

 

 

Tabela 6.22 - Resultados para as vigas sem fibras utilizando valores médios do presente trabalho experimental 

Ensaio 𝑣𝑢,𝑒𝑥𝑝 (MPa) 𝑣𝑢,𝐸𝐶2 (MPa) 
𝑣𝑢,𝑒𝑥𝑝

𝑣𝑢,𝐸𝐶2
 

00V1#1 1,77 1,59 1,11 
00V1#2 1,87 1,62 1,16 
00V2#1 1,90 1,61 1,18 

00V2#2 1,98 1,61 1,23 
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CONCLUSÕES 

 

 

Neste trabalho foi realizado um estudo sobre a avaliação da resistência ao esforço transverso de 

elementos, desprovidos de armadura de esforço transverso (estribos), feitos com betão reforçado com 

fibras de aço do tipo Dramix® 5D (gancho duplo), com uma dosagem de 50 kg/m3. Para tal avaliação, 

foram ensaiadas vigas com seção retangular de dimensões de 175 x 275 mm com uma percentagem de 

armadura longitudinal de flexão constante de 2,44%. O comportamento das vigas de BRFA foram 

confrontados com os modelos de dimensionamento e comparados com os elementos sem fibras. 

O estudo realizado permitiu obter as seguintes conclusões: 

 

• Nos ensaios de vigas feitas com betão sem fibras, como era expectável, a rotura ocorreu através 

da formação da propagação rápida de uma fissura critica. A rotura ocorreu de modo súbito. As 

fendas destes elementos apresentam formas expectáveis para uma rotura de esforço transverso 

em elementos de betão sem fibras e sem estribos. 

 

• Nos ensaios das vigas de BRFA verificou-se que o padrão de fissuração é bem diferente daquele 

que ocorre nas vigas de betão sem fibras, apresentando múltiplas fendas em vez de uma única 

fenda critica. O padrão de fissuração na zona da viga sujeita ao esforço transverso observado 

demonstrou uma tendência para uma maior distribuição das fissuras para maiores quantidades 

de fibras nessa zona. Devido às fibras, as vigas BRFA exibem uma grande reserva de resistência 

após o aparecimento das primeiras fissuras causadas pelo esforço transverso em contraste com 

o que acontece com as vigas de betão sem fibras. 

 

• A utilização de fibras de gancho duplo do tipo Dramix® 5D, com uma dosagem fixada nos 

50kg/m3 levou naturalmente a um grande aumento da resistência ao esforço transverso 

comparativamente às vigas de betão sem fibras. 

 

• Todas as estimativas de resistência ao esforço transverso em vigas de BRFA apresentaram 

resultados inferiores à resistência registada experimentalmente, isto é, pelo lado da segurança, 

utilizando os valores característicos das resistências dos materiais e com fatores de segurança. 

 

• As formulações propostas pelo RILEM e pelo MC2010 estimaram valores muito semelhantes 

entre si, enquanto que o método de Foster já apresentou valores um pouco superiores 
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comparativamente aos primeiros dois. Ainda assim, as resistências estimadas por este ultimo 

modelo, são menores comparativamente às registadas experimentalmente. 
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