
Resumo  

Com o presente trabalho pretende-se dar um contributo para um melhor conhecimento do 

comportamento de estruturas de betão reforçado com fibras (BRF). Com este objectivo, desenvolveu-

se trabalho de investigação experimental e de modelação numérica.  

Na primeira fase da investigação experimental determinou-se as principais características das 

composições, amassadura e compactação dos BRF. Numa segunda fase analisou-se o 

comportamento do betão reforçado com fibras de vidro e de aço por intermédio de ensaios de 

tracção, compressão e flexão em provetes com controlo de deslocamentos. Um dos objectivos 

principais destes ensaios foi o de determinar as principais alterações que devem ser introduzidas num 

modelo constitutivo de análise não linear material de estruturas de betão de modo a possibilitar a sua 

utilização na analise de estruturas de BRF.  

Os ensaios de tracção permitiram estabelecer a lei de amolecimento para os betões reforçados com 

fibras de vidro (BRFV) e quantificar a energia de fractura destes compósitos. Com base nos 

resultados obtidos nos ensaios de compressão uniaxial efectuados em provetes de betão reforçado 

com fibras de aço (BRFA), estabeleceu-se uma metodologia de definição de funções de simulação do 

comportamento à compressão uniaxial destes compósitos. Com os ensaios de flexão efectuados 

segundo as recomendações do RILEM, determinou-se a energia de fractura em BRFA e foram 

estabelecidas expressões para a quantificação desta propriedade.  

A terceira fase da componente de investigação experimental foi constituída por ensaios de elementos 

estruturais, nomeadamente vigas, faixas de laje e lajes apoiadas em solo. Com os ensaios efectuados 

em vigas reforçadas com diferentes percentagens de fibras de aço e armadas somente com 

armadura longitudinal de tracção pretendeu-se avaliar a capacidade das fibras substituírem a 

armadura convencional de resistência ao corte. A influência das fibras de aço no comportamento de 

estruturas laminares que rompem por modo I de fractura, foi avaliada por intermédio de ensaios de 

flexão em faixas de laje. Os resultados obtidos permitem aferir a lei de amolecimento introduzida no 

modelo constitutivo para simular o modo de fractura. Os ensaios de faixas de laje reforçadas com 

diferente percentagem de fibras de aço e armadas com rede electrossoldada na face de tracção 

tiveram como principal objectivo avaliar a variação da capacidade de carga com o aumento da 

percentagem de fibras. Com os ensaios efectuados em lajes apoiadas em solo, comparou-se o 

desempenho de lajes de betão simples (BS), de BRFA e armadas convencionalmente.  

A componente de investigação numérica consistiu no desenvolvimento de um código computacional 

para a análise não linear material de estruturas planas submetidas a estado plano de tensão e de 

lajes apoiadas em solo. Neste modelo, o betão fendilhado é simulado como uma série de fendas 

distribuídas e betão entre fendas, sendo o comportamento de cada uma destas zonas modelado por 

leis constitutivas próprias. Este principio é particularmente favorável à modelação das principais 

características dos BRF. No código computacional desenvolvido estão implementados modelos de 



multifendas fixas e de fendas rotativas. O comportamento do betão entre fendas é modelado com 

base na Teoria da Plasticidade associada.  

Os elementos de betão podem ser reforçados com armaduras discretas e/ou distribuídas. Foi 

desenvolvido um modelo destinado a simular a capacidade de retenção de tensões de tracção do 

betão armado fendilhado, tendo em conta quer as propriedades de fractura do betão quer as 

principais características das armaduras que intervêm neste fenómeno.  

Na simulação do comportamento de lajes apoiadas em solo, este último é modelado por molas com 

rigidez ortogonal ao folheto médio da estrutura laminar. Diagramas multilinear e linear-parábola estão 

disponíveis para simular a lei constitutiva do solo, que pode ser estabelecida por intermédio de 

ensaios de placa. E contemplada a possibilidade da laje perder o contacto com o solo.  

O desempenho do modelo foi avaliado, fundamentalmente, através da simulação dos ensaios 

experimentais efectuados na fase de investigação experimental do presente trabalho.  

Abstract 

The present work aims at contributing to the on going research effort in the field of fiber reinforced 

concrete structures (FRC). For this purpose a research programme has been carried out combining 

experimetal investigation and numerical modelling.  

The experimental component started by the determination of the main characteristics of the mix 

compositions, mixing methods and placing methods of FRC. Then the behaviour of glass and steel 

FRC was analysed by means of displacement controlled tension, compression and bending tests. One 

of the main objectives of these tests was to investigate how to adapt to FRC a materially nonlinear 

constitutive model for standard reinforced concrete.  

From the tensile tests was extracted the softening law for glass FRC (GFRC) and the corresponding 

fracture energy. The uniaxial compression tests on steel FRC (SFRC) have led to the establishment of 

a methodology for defining functions for simulating the behaviour under such loading. The bending 

tests were carried out following the RlLEM guidelines and allowed for the determination of the fracture 

energy of SFRC and for setting up expression for its computation.  

The third phase of experimental research has involved carrying out tests on structural elements, 

namely beams, plate strips and slabs on grade. By varying the amount of steel fibers on beams 

reinforced with conventional longitudinal reinforcement only, it was possible to investigate the capacity 

of fibers to replace the conventional shear reinforcement. The influence of steel fibers on the 

behaviour of laminar structures with mode I fracture was assessed by bending tests on plate strips. 

This allowed for tuning the softening law introduced in the constitutive model to simulate mode I 

fracture. The tests on plate strips with increasing steel fiber reinforcement together with tensile welded 

mesh reinforcement aimed at determining the corresponding change of load carrying capacity. The 



tests on slabs on grade enabled to compare the behaviour of plain concrete (BS), of SFRC and 

conventional RC.  

For the numerical modelling, a code was developed for the materially nonlinear analysis of plane 

stress structures and slabs on grade. A smeared crack formulation is proposed which treats concrete 

constitutive behaviour separately from crack interface behaviour, using the strain-decomposition 

concept. This strategy is shown to be particularly adequate for the modelling of the main features of 

FRC. The code allows for both multi-directional and rotating cracks. Concrete between cracks is 

modelled with an associated plasticity law.  

Reinforcement may be modelled as discrete and/or distributed. The modelling of tension stiffening of 

cracked concrete accounts for both the fracture properties of concrete and the main characteristics of 

the reinforcement involved in this phenomenon.  

In slabs on grade analysis, the soil is simulated by springs normal to the structure. Both in multilinear 

and linear-parabolic diagrams for the soil response are available and can be tuned with plate load 

tests. Unilateral contact is accounted for.  

The model perfomance was assessed fundamentally with reference to the experimental investigations 

carried out.  


