
Resumo 

O presente trabalho representa um contribuição para a compreensão do comportamento do betão sob 

acções repetidas e fadiga. Os fenómenos e os parâmetros principais que condicionam a resistência à 

fadiga do betão estrutural são identificados através de um conjunto seleccionado de ensaios 

experimentais realizados sobre provetes de betão simples e de betão reforçado com fibras de aço. É 

objectivo do trabalho, o desenvolvimento de um modelo numérico que simule o comportamento de 

estruturas de betão sob acções que induzam fadiga. Pretende-se aplicar o modelo à análise do 

comportamento de pavimentos rodoviários de betão. Para a concretização deste último objectivo, 

efectuou-se uma pesquisa sobre o estado da arte dos pavimentos de betão de forma a compreender 

as diferentes questões relacionadas com este assunto.  

A investigação foi dedicada à avaliação do comportamento do betão simples e reforçado com fibras 

de aço. Após o estudo de alguns dos trabalhos de investigação realizados por outros investigadores 

neste domínio, foi realizado um programa experimental. Os objectivos dos ensaios experimentais 

eram a aquisição de conhecimentos e a comparação do comportamento dos dois tipos de materiais e, 

em também a recolha de dados que permitissem a calibração do modelo numérico. Realizaram-se 

ensaios de fadiga em compressão e ensaios de fadiga em flexão, ambos para betão simples e 

reforçado com fibras.  

No que respeita à modelação numérica, desenvolveu-se um código computacional para a análise do 

betão sob condições de carga monotónicas, cíclicas e de fadiga, baseado na teoria da plasticidade. O 

modelo assume comportamentos à tracção e à compressão completamente independentes. O 

modelo monotónico serve de envolvente para as acções cíclicas e de fadiga. Para as acções cíclicas, 

o endurecimento de duas superfícies adicionais que se movem dentro da envolvente monotónica 

controlam o comportamento em descarga e recarga. O modelo de fadiga é baseado na teoria da 

viscoplasticidade, assumindo-se que existe um limite para o qual não existem deformações por 

fadiga. O modelo desenvolvido aplicou-se ao estudo de pavimentos de betão.  

Abstract 

This work represents a contribution for the understanding of the concrete behaviour under repetitive 

and fatigue loading. The main parameters that influence the fatigue behaviour of structural concrete 

are identified through a selected set of experimental tests carried out over plain and steel fibre-

reinforced concrete samples. It is the purpose of this work to develop a numerical model that simulates 

the behaviour of concrete structures under fatigue loading conditions. The model is applied to the 

analysis of concrete road pavements, thus, a state of the art on concrete pavements was carried out to 

understand the different questions that subsist around this subject. The research was devoted to the 



evaluation of the fatigue behaviour of plain and fibre-reinforced concrete. After the study of some of 

the research endeavours carried out through this subject by other researchers, an experimental 

program was carried out. The objectives of these experiments were twofold: first to get insight and to 

compare the behaviour of these two distinct materials under fatigue loading and, secondly, to collect 

controlled data for the calibration of a numerical model. Two types of fatigue tests were carried out, 

namely compressive fatigue tests on cylinders and flexural fatigue tests on prisms, both on plain and 

fibre-reinforced concrete.  

For the numerical modelling, a code was developed to analyse concrete under monotonic, cyclic and 

fatigue loading conditions, based on the theory of plasticity. The model assumes independent 

compression and tension behaviours. The monotonic model serves as the envelope for the cyclic and 

fatigue load models. For the cyclic model, two additional surfaces rule the behaviour of the model 

during the unloading and reloading process. The monotonic envelope bounds the movement of these 

surfaces. The fatigue model was based on visco-plasticity by assuming a fatigue limit outside which 

fatigue deformations occur. A model for the study of concrete pavements was developed to account 

for devices such as dowel bars, continuous reinforcement or loss of contact between pavement layers, 

and applied to in the analysis of concrete pavements.  


