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RESUMO 

O reforço de lajes fungiformes com compósitos cimentícios de ultra-elevado desempenho (UHPFRC) 
é uma técnica de simples aplicação e que tem sido cada vez mais utilizada. Esta técnica consiste na 
aplicação de uma fina camada sobre a estrutura existente e apresenta ganhos na resistência a flexão e 
ao punçoamento o que a torna ideal para lajes fungiformes devido à elevada concentração de momen-
tos e forças nas regiões dos pilares. 

O UHPFRC é um material com uma base cimentícia muito compacta reforçado com fibras metálicas, 
que faz com que o compósito apresente uma permeabilidade baixa. Além disso, o material possui ele-
vada resistência à compressão, na ordem de 150 MPa, e bom comportamento à tração, atingindo ten-
sões de pico na ordem de 10 MPa. Devido à presença das fibras metálicas o material apresenta um 
regime de amolecimento após atingir a tensão de pico o que o torna um material com elevada ductili-
dade. 

De forma a investigar o comportamento de lajes reforçadas com UHPFRC, analisou-se numericamente 
e analiticamente diferentes lajes, testadas por diferentes autores, e comparou-se os resultados obtidos. 
Em todas as lajes analisadas o modo de rotura foi por punçoamento e o modelo utilizado como critério 
de rotura nas análises foi a Critical Shear Crack Theory.  

As análises numéricas foram não lineares, e através destas foram estudadas lajes isoladas de betão 
armado com e sem reforço de UHPFRC de forma a validar os métodos utilizados. Analisou-se ainda o 
comportamento de lajes contínuas de forma a verificar os efeitos da continuidade dos elementos na 
resistência a flexão e ao punçoamento. 

Por fim, um estudo de caso foi realizado, onde dimensionou-se o reforço de um armazém com lajes 
fungiformes com UHPFRC. Neste caso, o punçoamento foi o condicionante no dimensionamento e 
com uma fina camada de reforço foi possível resistir a um aumento de cerca de 40% na força descar-
regada no pilar. 

Concluiu-se ao fim do trabalho que o UHPFRC apresenta características favoráveis para a utilização 
como reforços de lajes fungiformes e que os ganhos de resistência obtidos são consideráveis. Além 
disso, percebeu-se que os modelos numéricos e analíticos descrevem bem o comportamento do mate-
rial quando comparados com os resultados experimentais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Compósitos Cimentícios de Ultra-Elevado Desempenho, UHPFRC, lajes fungi-
formes, reforço. 
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ABSTRACT 

Strengthening flat slabs using Ultra-High Performance Fiber Reinforced cement-based Composite 
(UHPFRC) is a technique that is simple to apply and that has been increasingly used. This technique 
consists of a thin layer of the composite placed on the top of the existing structure increasing the ben-
ding and punching shear strength which makes it ideal for flat slabs due to the concentration of mo-
ments and forces in the column regions. 

UHPFRC is a material with a very dense cementitious base fiber-reinforced, that makes the composite 
to present a very low permeability. In addition, the material has high compressive strength, around of 
150 MPa, and good tensile behavior, reaching a peak stresses in the order of 10 MPa. The material is 
highly ductil due to the presence of steel fibers, and presents a softening regime after reaching the 
peak tension. 

In order to investigate the behavior of slabs Strengthened with UHPFRC, different slabs, tested by 
different authors, were analyzed numerically and analytically and a comparison of the results was ma-
de. In all the slabs analyzed, the failure mode was punching and the model used as a failure criterion in 
the analyzes was the Critical Shear Crack Theory. 

Isolated reinforced concrete slabs with and without UHPFRC reinforcement were studied through non-
linear numerical analyzes. The behavior of continuous slabs was also analyzed in order to verify the 
effects of the continuity of the elements on the bending and punching strength. 

Finally, a case study was carried out to design the strengthening of a shed with flat slabs with 
UHPFRC. In this case, the punching was the conditioning factor in the design and with a thin layer of 
the composite it was possible to resist a 40% increament in the force on the column. 

It was concluded at the end of the research that the UHPFRC presents favorable characteristics for to 
be used as reinforcements of flat slabs and that the gains of strength obtained are considerable. In addi-
tion, it was noticed that the numerical and analytical models describe the behavior of the material well 
compared with the experimental results. 

 

KEYWORDS: Ultra-High Performance Fiber Reinforced cement-based Composite, UHPFRC, flat slabs, 
strengthening. 
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𝒉𝑼 Altura da camada de UHPFRC 

k Curvatura na secção transversal 

𝒌𝑹 Curvatura na secção transversal para o momento resistente 

𝒍𝒄𝒉 Comprimento característico para o comportamento de amolecimento do UHPFRC 

M momento 

𝒎𝒄𝒓 Momento de fendilhação do betão por unidade de comprimento 

𝒎𝒓 Momento radial por unidade de comprimento 

𝒎𝑹 Momento resistente por unidade de comprimento 

𝒎𝑹𝒅 momento resistente de cálculo por unidade de comprimento 

𝒎𝒕 Momento tangencial por unidade de comprimento 

𝐫 Raio 

𝒓𝟎 Raio da fissura crítica 

𝒓𝟏 Raio onde ocorre a estabilização das fendas 

𝒓𝒄 Raio do pilar circular 

𝒓𝒄𝒓 Raio da zona fendilhada 

𝒓𝒒 Raio de introdução da carga 

𝒓𝒔 Raio do elemento isolado 

𝒓𝒚 Raio da zona em cedência 

R-UHPFRC Reinforced Ultra-High Performance Fiber Reinforced cement-based Composite 

V Força de punçoamento 

𝑽𝒇𝒍𝒆𝒙 Força associada a resistência a flexão 

𝑽𝑹 Resistência ao punçoamento 

𝑽𝑹𝒅 Força resistente de cálculo 

𝑽𝑹,𝒄 Contribuição da resistência ao punçoamento do betão 

𝑽𝑹,𝒔 Contribuição da resistência ao punçoamento do aço 

UHPFRC Ultra-High Performance Fiber Reinforced cement-based Composite 

w Abertura de fenda 

  

𝛃 Coeficiente que leva em consideração a disposição ortogonal das armaduras 

𝜸𝒄 Coeficiente parcial do betão 

𝜸𝑮 Coeficiente parcial para cargas permanentes 

𝜸𝑸 Coeficiente parcial para cargas acidentais 
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𝜸𝒔 Coeficiente parcial do aço 

𝜸𝑼 Coeficiente parcial do UHPFRC 

𝚫𝛗 Ângulo de um setor da laje 

ε Deformação 

𝜺𝒄 Deformação no betão 

𝜺𝒔𝒚𝒄 Deformação do aço no betão 

𝜺𝒔𝒚𝑼 Deformação do aço no UHPFRC 

𝜼𝒌 Coeficiente que leva em consideração a orientação das fibras 

ν Coeficiente de Poisson 

𝛒 Taxa de aço 

𝝈𝒄 tensão do betão 

𝝌𝒄𝒓 Curvatura para o momento de fendilhação 

𝝌𝒓 Curvatura radial 

𝝌𝒕 Curvatura tangencial 

𝝌𝑻𝑺 Decréscimo na curvatura devido ao enrijecimento da secção 

𝝌𝒚 Curvatura em cedência do aço 

𝛙 Rotação da laje 
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1  
INTRODUÇÃO 

 

1.1. ENQUADRAMENTO DA PESQUISA 

O objeto da pesquisa aborda o reforço de lajes fungiformes com compósitos cimentícios de ultra-
elevado desempenho, considerando a necessidade de reforço em estruturas de betão armado como algo 
recorrente em edificações, seja por motivos de reabilitação, deficiência no dimensionamento ou de 
mudança nos carregamentos da estrutura. Em lajes fungiformes especificamente, um considerável 
número de estruturas existentes necessita de reforços (Fernández Ruiz, M. [et al.], 2010). Esta neces-
sidade de reforço se dá principalmente nas regiões dos pilares, onde ocorre uma concentração de ele-
vados momentos e de forças concentradas (Youm, H. e Hong, S., 2018). 

Nestes termos, convém apontar que existem diferentes técnicas para o reforço de lajes fungiformes, 
que podem ser para aumentar a resistência à flexão e ao punçoamento. Umas destas técnicas é a apli-
cação de uma fina camada de um compósito cimentício de ultra elevado desempenho reforçado com 
fibras, conhecido com UHPFRC (sigla em inglês para Ultra-High Performance Fiber Reinforced ce-
ment-based Composite). Este material é composto por uma matriz cimentícia muito compacta que 
possui favoráveis características de resistência tanto a compressão quanto a tração, além de possuir 
uma baixa permeabilidade, que contribui para a durabilidade da estrutura (Brühwiler, E. e Denarié, E., 
2013). 

Portanto, de acordo com Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E. (2016a) o reforço de lajes fungiformes 
com UHPFRC é uma técnica que tem sido cada vez mais utilizada, por se tratar de um método que 
aumenta a resistência da estrutura à flexão e ao punçoamento.  

Enquanto que a verificação da resistência a flexão se dá através do equilíbrio de forças, a  resistência 
ao punçoamento é verificada através do modelo analítico proposto por Muttoni, A. (2008), que relaci-
ona a resistência ao punçoamento com a rotação da laje.  

 

1.2. OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Isto posto, a investigação tem como escopo verificar o comportamento de lajes reforçadas com 
UHPFRC, por intermédio de um estudo numérico aprofundado de diferentes estruturas existentes de 
forma a validar os modelos analíticos utilizados e realizar o dimensionamento de um caso prático. 
Deste modo, este trabalho tem o objetivo de investigar o comportamento, a flexão e ao punçoamento 
de estruturas reforçadas com UHPFRC e como se dá a aplicação prática do dimensionamento do re-
forço. Para isto, o trabalho é organizado da seguinte forma: 
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No capítulo 2 é feita uma breve descrição de algumas técnicas de reforço existentes e quais são os 
modelos mecânicos utilizados para a estimativa da resistência. Além disso, são introduzidos os concei-
tos da Critical Shear Crack Theory (CSCT) e como este método analítico para a determinação da re-
sistência ao punçoamento pode ser aplicado para as diferentes técnicas. 

No capítulo 3 descreve-se a aplicação do UHPFRC no reforço de estruturas. Neste capítulo são abor-
dados temas como a definição do compósito, de suas propriedades mecânicas e como é seu comporta-
mento a flexão, ao corte e ao punçoamento. 

No capítulo 4 são realizadas análise não lineares de diferentes lajes de betão armado com e sem refor-
ço de UHPFRC, ensaiadas por diferentes autores. Os resultados obtidos nas análises não lineares são 
comparados com os resultados dos testes e com o de modelos analíticos de forma a verificar a validade 
destes métodos. Nestes termos, são investigados ainda efeitos de redistribuição de momentos e efeitos 
de membrana em lajes. 

No capítulo 5 um estudo de caso é realizado com o dimensionamento do reforço das lajes de um arma-
zém utilizando o UHPFRC. Porquanto, apresenta uma aplicação prática do objeto investigado. 
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2  
TÉCNICAS DE REFORÇO DE LAJES 

FUNGIFORMES 

 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Diferentes técnicas de reforço de lajes fungiformes têm sido estudadas de modo a aumentar a resistên-
cia à flexão e ao punçoamento, uma vez que nas regiões de ligação das lajes com os pilares há uma 
combinação de  elevados momentos negativos e forças concentradas (Youm, H. e Hong, S., 2018). 

A escolha do método de reforço deve levar em consideração, não somente o aumento da resistência da 
laje, mas também fatores econômicos, de limitação de uso durante e após a implementação da técnica 
e de praticidade (Walkner, R. [et al.], 2017). Por isso, a escolha da técnica de reforço mais adequada é 
fundamental para a viabilidade do reforço. 

Nestes termos, algumas das diferentes técnicas de reforço de lajes fungiformes para flexão e/ou pun-
çoamento são o alargamento da região de suporte, através da  inclusão de capitéis ou do aumento da 
secção do pilar, a sobreposição de  uma camada de betão, a instalação de placas de polímeros (FRP) 
sobre a estrutura existente e a instalação de reforços ao punçoamento, como parafusos, buchas ou ca-
bos pré-esforçados (Walkner, R. [et al.], 2017). Existe ainda a possibilidade da aplicação de uma ca-
mada de Compósito cimentício de Ultra-Elevado Desempenho Reforçado com Fibras (Ultra High 
Performance Fiber-Reinforced cement-based Composite -UHPFRC) sobre a estrutura existente de 
forma a aumentar a resistência a flexão e ao punçoamento. 

Logo, neste capítulo todas as técnicas de reforço de laje supracitadas serão abordadas, exceto as que 
envolvem o alargamento da região de suporte uma vez que a utilização destas, muitas vezes, é condi-
cionada por questões arquitetônicas e não por opção do projetista. A técnica de reforço que utiliza o 
UHPFRC será abordada no capítulo 3. 

 

2.2. MÉTODOS DE REFORÇO DE LAJES FUNGIFORMES 

2.2.1. INSTALAÇÃO DE REFORÇO AO PUNÇOAMENTO 

Uma das técnicas de reforço ao punçoamento de lajes fungiformes é a instalação de parafusos ou bu-
chas. Esta técnica é um método simples, prático e comum de reforço de lajes (Silva, R. [et al.], 2013) e 
que consiste na realização de furos na laje, no entorno do pilar, e na posterior instalação dos elementos 
metálicos, conforme demonstrado na Fig. 1. Esta técnica de reforço aumenta a resistência ao punçoa-
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mento e também a capacidade de deformação da laje (Fernández Ruiz, M. [et al.], 2010) tornando o 
modo de rotura do elemento mais dúctil. 

 

 

(a) (b) 

Fig. 1 - (a) Reforço de laje fungiforme através da instalação de parafusos - adaptado de Inácio et al (2012); (b) 

Reforço de laje fungiforme através da instalação de buchas - adaptado de Fernandez Ruiz et al (2010). 

 

No caso de reforço de lajes através da utilização de parafusos, os furos devem ser verticais e a ancora-
gem dos parafusos através de chapas metálicas nas faces superior e inferior da laje, que podem estar na 
superfície ou ainda embebidas na laje (Inácio, M.M. [et al.], 2012) (Fig. 1a). Para o caso de reforço 
através da utilização de buchas, os furos devem ser realizados na face inferior da laje e devem ser in-
clinados a 45graus (Fig. 1b). O comprimento dos furos devem ser de tal forma que a bucha alcance no 
mínimo a camada inferior da armadura a flexão e a ancoragem destas buchas se dá através de uma 
resina epóxi de alto desempenho (Fernández Ruiz, M. [et al.], 2010). 

A principal vantagem da utilização de buchas em relação aos parafusos é que não é necessário acesso à 
face superior da laje, que muitas vezes não é possível. Contudo, a eficiência do sistema com buchas 
depende de uma alta resistência da rotura da aderência da resina, que é proporcional a resistência à 
compressão do betão (Fernández Ruiz, M. [et al.], 2010), logo para estruturas existentes, em condições 
precárias, poderá não ser possível alcançar os níveis resistência adequados.   

 

2.2.2. SOBREPOSIÇÃO DE CAMADA DE BETÃO ARMADO CONVENCIONAL 

A sobreposição de uma camada de betão armado convencional sobre a estrutura existente é um méto-
do de reforço que aumenta a capacidade resistente da laje à flexão e ao punçoamento (Lapi, M. [et al.], 
2019) uma vez que aumenta-se a taxa de armadura longitudinal e a altura efetiva da laje.  

Para garantir o comportamento monolítico da laje e com isso prevenir o escorregamento prematuro da 
camada sobreposta com a estrutura existente, são necessário conectores mecânicos (Lapi, M. [et al.], 
2019) (Fig. 2). Ademais, é preciso garantir também que a espessura da camada de betão sobreposta 
seja suficiente para garantir os recobrimentos exigidos. 

Nessa toada, esta é uma técnica muito invasiva, uma vez que é necessário a intervenção em uma gran-
de porção da laje. O processo basicamente consiste no tratamento da superfície, instalação dos conec-
tores mecânicos, ligados à estrutura existente através de resina epóxi, posicionamento das armaduras 
longitudinais e posterior betonagem. 

 



  Reforço de Lajes Fungiformes com Compósitos Cimentícios de Ultra-Elevado Desempenho 

 

23 

 

Fig. 2 - Sobreposição de camada de betão - Adaptado de (Lapi, M. [et al.], 2019) 

 

Contudo, por se tratar de uma solução de reforço eficiente (Lapi, M. [et al.], 2019) com um processo 
simples de execução, além de ser uma solução que aumenta a capacidade resistente da laje tanto a 
flexão quanto ao punçoamento, a escolha por esta técnica de reforço é muitas vezes viável. 

 

2.2.3. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FIBER REINFORCED POLYMERS - FRP 

Outra técnica de reforço utilizada em lajes fungiformes é a sobreposição de placas de Carbon Fiber 
Reinforced Polymer (CFRP) ou Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP) sobre a laje de betão. Esta é 
uma técnica muito comum de reforço por ser um método pouco invasivo e de simples instalação. Tra-
ta-se, basicamente, de um método de reforço a flexão, uma vez que os ganhos de resistência ao punço-
amento são pequenos e ainda pouco conhecidos (Abbas, H. [et al.], 2015). A instalação das placas se 
dá através da colagem dos polímeros sobre a superfície do betão na face tensionada da laje. Além do 
mais, esta técnica apresenta outras vantagens, como a boa resistência a corrosão do material e o fato de 
a estrutura manter a geometria, e, portanto, não haver acréscimo de peso na laje (Limam, O. [et al.], 
2005). 

Contudo, este tipo de reforço pode apresentar uma rotura frágil, que se dá quando os esforços superam 
a resistência da cola que liga o FRP à superfície de betão. Assim que essa resistência é atingida, o re-
forço deixa de contribuir para a resistência e ocorre portanto uma rotura súbita (Limam, O. [et al.], 
2005). 

A Fig. 3 mostra um modelo típico da aplicação de FRP para reforço de lajes fungiformes sobre os 
pilares. Todavia, esta técnica também é aplicável para o reforço da laje a flexão nas regiões de mo-
mento positivo. O espaçamento entre as chapas e a espessura do FRP variam de acordo com a necessi-
dade resistente da estrutura. 
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Fig. 3 - Instalação de chapas de FRP 

 

2.2.4. INSTALAÇÃO DE CABOS PRÉ-ESFORÇADOS 

Outra técnica eficaz de reforço de lajes fungiformes é a instalação de cabos pré-esforçados, que é um 
método que aumenta a capacidade resistente da estrutura para a flexão e punçoamento (Faria, D.M. [et 
al.], 2011). Esta técnica consiste em realizar furos inclinados que atravessam toda a altura da laje, inse-
rir os cabos de aço de alta resistência e em seguida aplicar o pré-esforço no cabos, por fim preenche-se 
os furos com resina epóxi de forma a garantir a aderência entre o betão e os cabos pré-esforçados e 
pré-esforço é transferido para o betão (Faria, D.M. [et al.], 2011). 

Está é uma técnica simples e rápida de ser aplicada e tem como vantagens o fato de não aumentar o 
peso próprio da estrutura, de não ser necessário descarregar a laje durante a instalação dos cabos e de 
apresentar um bom controle de deformações e fissuras (Faria, D.M. [et al.], 2011). No entanto, nesta 
técnica a ancoragem dos cabos ficam expostas o que pode comprometer a estética da estrutura. 

A Fig. 4 mostra um modelo típico do reforço de lajes fungiformes através da aplicação de cabos pré-
esforçado. Percebe-se, que após a instalação dos cabos é necessário a aplicação de uma camada de 
acabamento de forma a garantir o recobrimento adequado. 

 

 
Fig. 4 - Instalação de cabos pré-esforçados - Adaptado de Faria, D.M. [et al.] (2011) 
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2.3. MODELOS MECÂNICOS PARA DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA  

Para os métodos apresentados para reforço a flexão, o cálculo para o aumento da resistência é feito 
através do equilíbrio de forças na secção transversal, assumindo que a secção permanece plana e que a 
estrutura existente e o material de reforço trabalham de forma monolítica. Em relação à resistência ao 
punçoamento de lajes, em muitos códigos os modelos utilizados são baseados em equações empíricas 
provenientes de resultados de testes. Apesar destas equações apresentarem resultados aceitáveis para a 
grande maioria dos casos, elas não descrevem o comportamento real da laje.  

Além disso, para algumas técnicas de reforço as equações propostas não se aplicam, por exemplo no 
Eurocódigo 2 (2010) somente alguns fatores são considerados, como altura efetiva da laje, taxa de 
armadura longitudinal, resistência à compressão do betão e, no caso de lajes com armadura de punço-
amento, fatores como área de aço da armadura de punçoamento, espaçamento radial dos perímetros de 
armadura, tensão efetiva de cedência e a inclinação das armaduras de punçoamento. Neste caso, técni-
cas de reforço, como a utilização de UHPFRC ou de compósitos como fibra de carbono (CFRP) ou 
fibra de vidro (GFRP) por exemplo, não poderiam ser verificadas através das equações do Eurocódigo 
2, pois estas não abrangem os parâmetros de diferentes materiais. 

Portanto, um modelo mecânico que descreva o comportamento da laje submetida a esforços de punço-
amento, para as várias alternativas apresentadas, é necessário. Posto isto, o critério de rotura proposto 
por Muttoni, A. (2008) é um método capaz de estimar a resistência ao punçoamento de cada técnica de 
reforço de lajes fungiformes apresentadas neste trabalho. Este critério baseia-se na Critical Shear 
Crack Theory  (CSCT) que relaciona a resistência ao punçoamento com a rotação da laje (Muttoni, A., 
2008). 

 

2.3.1. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO PUNÇOAMENTO ATRAVÉS DA CRITICAL SHEAR CRACK THEORY 

Segundo a CSCT, a resistência ao punçoamento é governada pela formação e propagação de uma fis-
sura crítica de formato cônico que inibe a transferência de forças para o pilar através da escora inclina-
da representada na Fig 5b (Muttoni, A., 2008). Um aspeto central da teoria é que a resistência ao pun-
çoamento decresce com o aumento da abertura da fenda crítica, que por sua vez se assume ser propor-
cional ao produto da rotação da laje (𝜓) pela sua altura útil (Fig. 6). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig. 5 - (a) Padrão da distribuição das fissuras após rotura; (b) Escora teórica desenvolvida através da fissura 

crítica; (c) Escora em formato de cotovelo. Adaptado de Muttoini (2008) 

 

 

Fig. 6 - Relação entre a abertura da fissura crítica, espessura da laje e da rotação y. Adaptado de Muttoni, A. 

(2008) 

 

Desta forma Muttoni, A. e Schwartz, J. (1991) formularam o seguinte critério de rotura semiempírico, 
onde a resistência ao punçoamento é função da rotação. 
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𝑉

𝑏 𝑑 𝑓
=

1

1 +
𝜓𝑑
4

 
[N, mm] (1) 

 

Onde,  𝑉  é a resistência ao punçoamento, 𝑏  é o perímetro de controle a uma distância d/2 da face do 
pilar, 𝑑 é a altura útil da laje, 𝑓  é a resistência à compressão do betão e 𝜓 é a rotação da laje. 

Posteriormente Muttoni, A. (2003) propôs uma melhoria para o critério considerando a rugosidade da 
fissura, uma vez que a capacidade de transmissão do esforço de corte, pela fissura crítica, para o pilar 
depende deste parâmetro. Para isso, levou-se em consideração o tamanho máximo do agregado graúdo 
do betão e chegou-se ao seguinte critério de rotura. 

 

𝑉

𝑏 𝑑 𝑓
=

3 4⁄

1 + 15
𝜓𝑑

𝑑 + 𝑑

 
[N, mm] (2) 

 

Onde dg é o tamanho máximo do agregado e dg0 é um tamanho de referência igual a 16mm. 

Percebe-se que neste critério, a princípio, não se conhece os valores de 𝑉  e de 𝜓, por isso é necessária 
uma relação entre a carga aplicada e a rotação da laje. Esta relação carga-rotação pode ser obtida as-
sumindo que a deformada da laje é cônica na região fora da fissura crítica e esférica na região dentro 
da fissura crítica (Muttoni, A., 2008). Dessa maneira, assume-se que a curvatura tangencial da laje é 
igual a 

 

𝜒 = 𝜒 = −
𝜓

𝑟
 Para 𝑟 ≤  𝑟  (3a) 

𝜒 = −
𝜓

𝑟
 Para 𝑟 >  𝑟  (3b) 

 

Considerando a contribuição da resistência à tração do betão (𝑓 ), obtêm-se uma relação momento-
curvatura quadrilinear (Fig. 7). Nesta relação, em um primeiro regime, onde o momento atuante é me-
nor ou igual ao momento de fendilhação (𝑚 ), considera-se o módulo de rigidez da laje não fendilha-
do (𝐸𝐼 ). Com isso a curvatura tangencial até a fendilhação do betão é dado por 

 

𝑚 =
𝑓 ∙ ℎ

6
 

(4) 

𝐸𝐼 =
𝐸 ∙ ℎ

12
 

(5) 
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−𝝌𝒄𝒓 =
𝒎𝒄𝒓

𝑬𝑰𝟎
=

𝟐 ∙ 𝒇𝒄𝒕

𝒉 ∙ 𝑬𝒄
 (6) 

 

Após a laje atingir o 𝑚 , um regime de estabilização das fendas inicia-se. Segundo Muttoni, A. 
(2008), neste estágio o momento permanece constante, porém a curvatura da laje aumenta até as fen-
das estabilizarem completamente. Esta estabilização ocorre para uma curvatura da laje causada pelo 
𝑚  e um módulo de rigidez fendilhado da secção (𝐸𝐼 ), que assume um comportamento linear elásti-
co do aço. Considera-se nesse regime ainda, um decréscimo da curvatura causado pelo enrijecimento 
da secção, que pode ser aproximado pela constante 𝜒 . Estes parâmetros são dados por 

 

𝐸𝐼 = 𝜌 ∙ 𝛽 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑 ∙ 1 −
𝑐

𝑑
∙ 1 −

𝑐

3 ∙ 𝑑
 (7) 

Onde, 

𝝆 é a taxa de aço da laje; 

𝜷 é um coeficiente que leva em consideração a disposição ortogonal das armaduras e a redução da 
razão entre a rigidez a torção e a flexão da laje. Geralmente considerado igual 0,6; 

𝒄  é a altura da zona de compressão e é dado por 𝒄 = 𝝆 ∙ 𝜷 ∙
𝑬𝒔

𝑬𝒄
∙ 𝒅 ∙ 𝟏 +

𝟐∙𝑬𝒄

𝝆∙𝜷∙𝑬𝒔
− 𝟏 . 

 

𝝌𝑻𝑺 =
𝒇𝒄𝒕

𝟔 ∙ 𝝆 ∙ 𝜷 ∙ 𝑬𝒔 ∙ 𝒉
 (8) 

−𝝌𝟏 =
𝒎𝒄𝒓

𝑬𝑰𝟏
− 𝝌𝑻𝑺 (9) 

 

Uma vez que ocorre a estabilização das fendas, inicia-se o terceiro regime da relação momento-
curvatura. Este regime ocorre até o momento atuante atingir o momento resistente da laje e considera-
se também a redução da curvatura causado pelo coeficiente 𝝌𝑻𝑺 (Muttoni, A., 2008). Para a determina-
ção do momento resistente da laje, considera-se um comportamento perfeitamente plástico do aço após 
a cedência, um bloco retangular de compressão no betão e negligencia-se a contribuição da armadura 
de compressão. Com isso o momento resistente é dado por 

 

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑓 ∙ 𝑑 ∙ 1 −
𝜌 ∙ 𝑓

2 ∙ 𝑓
 

(10) 

 

Este regime termina quando a armadura da laje entra em cedência, que ocorre para a seguinte curvatu-
ra 
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−𝝌𝒚 =
𝒎𝑹

𝑬𝑰𝟏
− 𝝌𝑻𝑺 (11) 

 

Após atingir o 𝒎𝑹 a curvatura da laje aumenta indefinidamente, sem que ocorra um acréscimo no 
momento. Pode-se ainda considerar uma relação momento-curvatura simplificado, onde desconsidera-
se a contribuição da resistência à tração no betão e o efeito do enrijecimento da secção. Assim, obtêm-
se uma relação bilinear. A Fig. 7 mostra as relação momento-curvatura quadrilinear e bilinear de uma 
laje em betão armado  

 

  

Fig. 7 - Relação Momento-curvatura (Muttoni, A., 2008) 

 

Uma vez determinada a relação momento-curvatura da laje, determina-se a força de punçoamento que 
é transmitida ao pilar. A Fig. 8a mostra as distâncias referentes ao raio da laje axissimétrica isolada 
(𝒓𝒔), o raio do ponto de introdução da carga (𝒓𝒒), o raio da fissura crítica (𝒓𝒐)  e o raio do pilar (𝒓𝒄). 

A Fig. 8b mostra as forças atuantes no aço e no betão causado pelo carregamento externo e a Fig. 8c 
mostra os esforços internos na laje. De acordo com Muttoni, A. (2008) o equilíbrio desta porção da 
laje é dado por 

 

𝑽 ∙
𝚫𝝋

𝟐 ∙ 𝝅
∙ 𝒓𝒒 − 𝒓𝒄 = −𝒎𝒓 ∙ 𝚫𝝋 ∙ 𝒓𝟎 − 𝚫𝝋 ∙ 𝒎𝝋 ∙ 𝒅𝒓

𝒓𝒔

𝒓𝟎

 (12) 
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(a) (b) 

 

(c) 

Fig. 8 - Parâmetros geométricos da laje (b) Forças atuantes na laje (c) Esforços internos na laje - (Muttoni, A., 
2008) 

 

Conforme demonstrado por Muttoni, A. (2008), considerando a relação momento-curvatura quadrili-
near, a relação entre a carga aplicada e a rotação da laje segue portanto a seguinte equação 

 

𝑉 =
2 ∙ 𝜋

𝑟 − 𝑟
∙ −𝑚 ∙ 𝑟 + 𝑚 ∙ 〈𝑟 − 𝑟 〉 + 𝐸𝐼 ∙ 𝜓 ∙ 〈ln(𝑟 ) − ln(𝑟 )〉 + 𝐸𝐼 ∙ 𝜒 ∙ 〈𝑟 − 𝑟 〉

+ 𝑚 ∙ 〈𝑟 − 𝑟 〉 + 𝐸𝐼 ∙ 𝜓〈ln(𝑟 ) − ln(𝑟 )〉  
(13) 

 

Onde 𝑟  é o raio da zona onde a armadura da laje está em cedência, 𝑟  é o raio da zona onde a fendi-

lhação estabiliza-se, 𝑟  é o raio da zona fendilhada e são calculados conforme as equações 3a e 3b.  O 
operador 〈𝑥〉 é 𝑥 para 𝑥 ≥ 0 ou 0 para 𝑥 < 0. 

Ainda segundo Muttoni, A. (2008), uma relação força-rotação simplificada pode ser adotada, conside-
rando a relação momento-curvatura biliniear. Logo, a relação entre a carga aplicada e a rotação da laje 
passa a seguir as seguintes equações 
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𝑉 =
2𝜋

𝑟 − 𝑟
𝐸𝐼  𝜓 1 + ln

𝑟

𝑟
 Para  𝑟 ≤ 𝑟  (Regime elástico) (14a) 

𝑉 =
2𝜋

𝑟 − 𝑟
𝐸𝐼  𝜓 1 + ln

𝑟

𝑟
 Para  𝑟 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟  (Regime elastoplástico) (14b) 

𝑉 = 2 𝜋 𝑚  
𝑟

𝑟 − 𝑟
 (Regime plástico) (14c) 

   

Uma vez conhecidos o critério de rotura e a relação entre a carga aplicada e a rotação da laje, indepen-
dente da relação momento-curvatura adotada, é possível estimar a carga de rotura, 𝑉 , e a respectiva 
rotação, 𝜓 , como sendo o ponto de interseção entre as duas curvas (Fig. 9). 

 

 
Fig. 9 - Estimativa da rotura por punçoamento (Fernández Ruiz, M. [et al.], 2010) 

 

Através deste modelo é possível verificar a resistência ao punçoamento para todos as técnicas de re-
forço apresentadas anteriormente. No caso da sobreposição de uma camada de betão, a determinação 
do critério de rotura e da curva força-rotação não é alterado, contudo como ocorre um aumento na 
altura da laje além do acréscimo de armadura, ocorre um acréscimo na resistência da laje. 

No caso da instalação de chapas de FRP, o critério de rotura da laje não é alterado após o reforço. 
Contudo, como ocorre um aumento na rigidez da laje a curva força-rotação do elemento é alterada, 
fazendo com que ocorra um aumento na resistência ao punçoamento, contudo esse ganho de resistên-
cia ainda não é bem conhecido. 

Por fim, no caso de reforço de lajes através da instalação de reforços ao punçoamento e de cabos pré-
esforçados, a relação força-rotação da laje não é alterado, porém o critério de rotura passa a ser função 
da contribuição do betão e do reforço ao punçoamento (Fernández Ruiz, M. [et al.], 2010). 

Segundo Fernández Ruiz, M. [et al.] (2010), o critério de rotura neste caso é definido como 
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𝑽𝑹 =  𝑽𝑹𝒄 + 𝑽𝑹𝒔 (15) 

Onde 𝑉  e 𝑉  são as contribuições do betão e da armadura de reforço respectivamente. A parcela da 
contribuição do betão é calculada conforme a equação (2) e a parcela de contribuição da armadura de 
reforço é determinada conforme a seguinte equação 

 

𝑽𝑹𝒔 =  𝝈𝒔𝒊 𝑨𝒔𝒘𝒊  𝐬𝐢𝐧 𝜷𝒊

𝒏

𝒊 𝟏

 
(16) 

Onde, 

𝜎  é a tensão na armadura de reforço para uma dada rotação; 

𝐴  é a área de aço da armadura de reforço; 

𝛽 é o ângulo de inclinação da armadura de reforço. 

 

A Fig. 10 mostra as curvas força-rotação de lajes considerando a contribuição da armadura de reforço 
para o cenário onde o reforço é instalado em uma laje descarregada e para o caso onde o reforço é 
instalado em uma laje submetida à uma determinada carga. 

 

 

(a) (b) 

Fig. 10 - Contribuição do reforço para a resistência ao punçoamento (a) para uma laje não carregada na 
instalação do reforço (b) para uma laje submetida à uma determinada carga na instalação do reforço 
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3  
REFORÇO DE ESTRUTURAS COM 

CAMADAS DE UHPFRC 
 

 

3.1. DEFINIÇÃO DE UHPFRC 

Os compósitos cimentícios de ultra-elevado desempenho reforçados com fibras (Ultra-High Perfor-
mance Fiber Reinforced Cementicious Composite - UHPFRC na sigla em inglês) fazem parte de um 
grupo de materiais cimentícios muito compactos, com uma razão água-cimento baixa e que contêm 
fibras metálicas de alta resistência (Abrishambaf, A. [et al.], 2017). 

A reduzida porosidade do material permite que apresente uma permeabilidade muito baixa, o que o 
torna ideal para reabilitação e reforço de estruturas e, por isso, permite o uso do compósito em ambi-
entes externos e agressivos, uma vez que o compósito melhora as características de durabilidade da 
estrutura (Habel, K. [et al.], 2007). 

Além de boas características de durabilidade, o UHPFRC apresenta boas propriedades mecânicas e 
pode ainda ser reforçado com armaduras (Habel, K. [et al.], 2006). Este compósito é geralmente utili-
zado no reforço de lajes fungiformes e no tabuleiro de pontes (Brühwiler, E. e Denarié, E., 2013). O 
reforço das estruturas com o compósito se dá, primeiramente, com a preparação da superfície de betão. 
Esta preparação é feita através de jatos de água de alta pressão que expõem os agregados do betão e 
com isto,  garantem a ligação entre a estrutura existente e o UHPFRC (Brühwiler, E. e Denarié, E., 
2013). Em seguida uma fina camada de UHPFRC é aplicada sobre a estrutura. 

Pode-se ainda reforçar a camada de UHPFRC com armadura, de forma a aumentar a rigidez e a resis-
tência da estrutura com uma secção compacta (Brühwiler, E. e Denarié, E., 2013). Com isso, a desig-
nação do compósito passa a ser R-UHPFRC (Reinforced Ultra-High Performance Fiber Reinforced 
Composite Cimenticious). A Fig. 11 mostra as configurações típicas das estruturas reforçadas com o 
UHPFRC. 

 

 
Fig. 11 - Secção típica de estruturas reforçadas com UHPFRC e R-UHPFRC - (Brühwiler, E. e Denarié, E., 2013) 
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Segundo (Brühwiler, E. e Denarié, E.) a mistura do UHPFRC é geralmente composta por 650 a 1400 
kg/m³ de cimento, de micro sílica e areia de quartzo fina, com um tamanho máximo do agregado igual 
a 0,5 mm. A razão água-cimento é entre 0,13 e 0,17 e utiliza-se ainda um super plastificante para me-
lhorar a trabalhabilidade e compacidade do compósito. Permite-se ainda a substituição de parte do 
cimento por filer calcário. Esta mistura é reforçada com fibras de aço de alta resistência, com compri-
mento entre 10 e 15 mm e uma dosagem de pelo menos 3% do volume total. 

 

3.2. PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Conforme mencionado anteriormente, o UHPFRC apresenta boas propriedades mecânicas. Em relação 
ao comportamento à compressão, o compósito pode atingir tensões resistentes superiores a 200 MPa, 
conforme demonstrado por Graybeal, B. e Davis, M. (2008) e segundo Haber, Z.B. [et al.] (2018) a 
relação tensão-extensão do compósito, quando submetido a compressão, apresenta comportamento 
linear até aproximadamente 50% da tensão resistente. Em seguida, o material passa a apresentar com-
portamento não linear (Fig. 12). De acordo com Haber, Z.B. [et al.] (2018), esta não linearidade é le-
vada em consideração através de um parâmetro α, que é função da extensão do UHPFRC. 

 

 
Fig. 12 - Relação tensão-extensão do UHPFRC submetido a compressão (Haber, Z.B. [et al.], 2018) 

 

Quanto ao módulo de elasticidade (𝐸 ), para os compósitos correntes este parâmetro toma valores 
entre 40 e 50 GPa. Haber, Z.B. [et al.] (2018) propõe uma relação empírica, onde o módulo de elasti-
cidade é função da tensão resistente à compressão do UHPFRC (𝑓 ) e é dado por 

 

𝑬𝑼 = 𝟑𝟖𝟑𝟎 ∙ 𝒇𝑼𝒄 [MPa] (17) 

Ainda segundo Haber, Z.B. [et al.] (2018), o coeficiente de Poisson (ν) do compósito varia entre 0,145 
e 0,175. 

Quando submetido a esforços de tração, o comportamento do UHPFRC depende de fatores como o 
tipo, a quantidade e orientação das fibras conforme demonstrado por Abrishambaf, A. [et al.] (2017). 
Este comportamento pode apresentar um endurecimento ou amolecimento do material após a forma-
ção da primeira microfissura. 
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Segundo Abrishambaf, A. [et al.] (2019), quando as fibras não são capazes de equilibrar o esforço de 
tração que conduz à abertura da primeira microfissura, o compósito entra em regime de amolecimento. 
Neste caso, a capacidade de dissipação de energia é ainda muito significativa e pode ser tida em conta 
na análise e dimensionamento estrutural. 

No caso em que as fibras são capazes de equilibrar forças de tração superiores às correspondentes à 
formação da primeira microfissura, ocorre a formação de um padrão estável de microfissuras que se 
manifesta por um ramo de endurecimento na curva tensão-extensão em tração uniaxial. A força de 
tração pode ser aumentada até à localização das deformações numa zona mais fraca do compósito, na 
qual se forma uma macrofissura cuja abertura governa o subsequente amolecimento do material. No 
caso de a dosagem das fibras ser elevada ,e/ou as fibras estarem convenientemente orientadas, é possí-
vel a ocorrência de uma fase de fendilhação estabilizada caracterizada por padrões de microfissuras 
com espaçamentos na ordem dos 5mm. Nestas circunstâncias, a ductilidade do compósito é maximi-
zada, podendo atingir extensões de 0.5% até à entrada em regime de amolecimento. Na Fig. 13(a) 
apresentam-se exemplos de curvas tensão-extensão em tração representativas de cada um dos compor-
tamentos descritos. 
. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 13 - (a) Diferentes comportamentos a tração do UHPFRC (b) Modelo simplificado do comportamento a tra-
ção do UHPFRC (Abrishambaf, A. [et al.], 2019) 
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Abrishambaf, A. [et al.] (2019) propôs um modelo meso-mecânico para simular o comportamento a 
tração do UHPFRC. De acordo com Abrishambaf, A. [et al.] (2019), pode-se assumir um modelo sim-
plificado, para os casos onde ocorra o endurecimento do compósito, dividido em três fases: 

 

 Fase 1: Regime linear onde ainda não se formaram fissuras no compósito. Nesta fase o com-
portamento do material é governado pelo módulo de elasticidade (𝐸 ) e ocorre até que se atin-
ja a máxima tensão resistente elástica do compósito (𝑓 ). 
 

 Fase 2: Regime de endurecimento do compósito, que ocorre após a tensão de tração atingir 
𝑓  e a primeira microfissura se formar. Nesta fase inúmeras microfissuras se formam até o 
surgimento de uma macrofissura, que ocorre quando o compósito atinge a tensão máxima re-
sistente 𝑓 . 
 

 Fase 3: Regime da abertura de fissura, que ocorre após a formação da macrofissura. Neste re-
gime a estrutura é descarregada e a deformação é concentrada na macrofissura, ocorrendo a 
rotura do material para uma abertura da fissura igual a aproximadamente metade do compri-
mento da fibra. Nesta fase uma curva bilinear é adotada, que é definida pelos fatores 𝑓  que 
é adotado como sendo 20% de 𝑓  e 𝑤 adotado igual a 2 mm. 
 

A Fig. 13(b) mostra o modelo simplificado do comportamento do UHPFRC quando submetido a tra-
ção. 

 

3.3. REFORÇO A FLEXÃO 

Uma das aplicações do UHPFRC é o reforço a flexão de vigas e lajes, onde uma fina camada é aplica-
da na face superior do elemento, na região tensionada, e com isso apresenta um acréscimo significante 
da resistência a flexão. Além disso, devido a sua baixa permeabilidade, a camada do compósito serve 
como uma camada de proteção o que melhora os quesitos de durabilidade da estrutura (Pimentel, M.J. 
[et al.], 2017). 

De forma a garantir a ligação entre o compósito e a estrutura existente é necessária uma preparação da 
superfície de betão através de jatos de alta pressão de água. Dessa forma, segundo Brühwiler, E. e 
Denarié, E. (2013) a ligação entre o betão e o UHPFRC é suficiente para que não ocorra a separação 
entre os materiais. 

 

 
Fig. 14 - Modelo de cálculo do momento último de elementos reforçados com R-UHPFRC (Pimentel, M.J. [et al.], 

2017) 
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A Fig. 14 mostra um modelo para a determinação do momento resistente de elementos reforçados com 
R-UHPFRC. A determinação é igual a utilizada em elementos convencionais de betão armado, adicio-
nando apenas as parcelas de contribuição do aço na camada do compósito e do UHPFRC (Brühwiler, 
E. e Denarié, E., 2013). 

Assumindo que a secção da viga ou laje permanece plana e que a estrutura trabalha de forma monolíti-
ca, uma relação momento-curvatura simplificada pode ser adotada. Segundo Pimentel, M.J. [et al.] 
(2017) o modelo simplificado mostrado na Fig. 15, que é definido pelos pontos A, B e C pode ser con-
siderado. 

 

 
Fig. 15 - Relação momento-curvatura simplificada para estruturas de betão reforçadas  com R-UHPFRC 

(Pimentel, M.J. [et al.], 2017) 

 

Ainda segundo Pimentel, M.J. [et al.] (2017), a relação momento-curvatura pode ser descrita em três 
fases: 

 

 Fase Elástica (Até o ponto A): Todos os materiais estão no regime elástico até o momento on-
de a fibra superior do compósito atinge a tensão limite de elasticidade do UHPFRC (𝑓 ). O 
betão fissura antes da fibra superior do compósito atingir 𝑓 , o que causa uma redução gra-
dual da rigidez do elemento até o momento onde a camada de UHPFRC atinge 𝑓  em sua to-
talidade. 

 Fase de endurecimento (Ponto A ao B): Esta é a fase onde a maioria das estruturas reforçadas 
com UHPFRC operam quando submetidas a carregamentos de serviço (Pimentel, M.J. [et al.], 
2017). Considera-se, de forma simplificada, que no ponto B a armadura de reforço na camada 
do compósito entra em cedência (𝑓 ) e simultaneamente a tensão no UHPFRC atinge a ten-

são última resistente do material (𝑓 ). Outras simplificações feitas nesta fase são que a ten-
são na camada de UHPFRC é constante ao longo da espessura ℎ  e que o betão comprimido 
ainda está no regime elástico. 

 Fase de cedência (Ponto B ao C): Nesta fase a armadura na camada de UHPFRC está em ce-
dência e na maioria dos casos a camada do compósito está no regime de amolecimento. O 
ponto C é definido como o momento onde a armadura no betão atinge a tensão de cedência 



Reforço de Lajes Fungiformes com Compósitos Cimentícios de Ultra-Elevado Desempenho 

 

38 

(𝑓 ). Considera-se também que a tensão na camada do compósito é constante ao longo de 

toda a espessura. 

Este modelo simplificado aborda o cenário onde o momento máximo resistente é alcançando quando a 
armadura no betão atinge a tensão de cedência, que ocorre na maioria dos casos (Pimentel, M.J. [et 
al.], 2017). As coordenadas dos pontos A, B e C encontram-se na Tabela 1 e as variáveis auxiliares 
para o cálculo encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 1 - Equações do modelo analítico (Pimentel, M.J. [et al.], 2017) 

Ponto Forças x k M 

A - 
∑ 𝐸  𝐴  𝑑

∑ 𝐸  𝐴
 

𝑓

𝐸  (ℎ − 𝑥)
 𝐸  𝐼  𝑘 

B 

𝐹 = 𝐸  𝜀 − 𝜀 + 𝑓  ℎ  𝑏 

𝐹 = 𝑓  𝜌  ℎ  𝑏 

𝐹 = 𝜀  𝐸  𝜌  𝑑  𝑏 
−𝐶 + 𝐶 − 𝐶 𝐶

2𝐶
 

𝜀

𝑑 − 𝑥
 

(𝐹 + 𝐹 ) 𝑑 −
𝑥

3

+ 𝐹  𝑑 −
𝑥

3
 

C 

𝐹 = {𝐸  [𝜀 − 𝑘 (𝑑 − 𝑥)]

+ 𝑓 } ℎ  𝑏 

𝐹 = 𝑓  𝜌  ℎ  𝑏 

𝐹 = 𝑓  𝜌  𝑑  𝑏 

𝜀

𝑑 − 𝑥
 

 

Tabela 2 - Variáveis auxiliares (Pimentel, M.J. [et al.], 2017) 

Ponto Variáveis auxiliares 

B 

𝐶 = 𝜀𝑈𝑡𝑢 𝐸𝑈𝑠1 ℎ𝑈 𝑏 

𝐶 = 𝑓
𝑈𝑡𝑢

 ℎ𝑈 𝑏 

𝐶 = 𝜀𝑠𝑦𝑈 𝐸𝑠𝑐 𝜌
𝑠𝑐

 𝑑𝑠𝑐 𝑏 

𝐶 = −𝜀𝑠𝑦𝑈 𝐸𝑈𝑠1 ℎ𝑈 𝑏 

𝐶 = 𝑓
𝑠𝑦𝑈

 𝜌
𝑠𝑈

 ℎ𝑈 𝑏 

𝐶 = 0,5 𝜀𝑠𝑦𝑈 𝐸𝑐 𝑑𝑠𝑐 𝑏 

𝐶 = 𝐶 + 𝐶 + 𝐶 + 𝐶 + 𝐶  

𝐶 = (𝐶 + 𝐶 + 𝐶 + 𝐶 ) 𝑑

+ 𝐶  𝑑  

𝐶 = 𝐶  C 
𝐶 = −𝜀𝑠𝑦𝑐 𝐸𝑈𝑠1 ℎ𝑈 𝑏 

𝐶 = 0,5 𝜀𝑠𝑦𝑐 𝐸𝑐 𝑑𝑠𝑐 𝑏 

𝐶 = 𝑓
𝑠𝑦𝑐

 𝜌
𝑠𝑐

 𝑑𝑠𝑐 𝑏 

 

 

Este modelo pressupõe que a camada de UHPFRC está aplicada na laje a partir do momento em que 
esta passa a ser carregada. Contudo, por se tratar de uma técnica de reforço que não necessita de esco-
ramento, o compósito pode ser aplicado em uma estrutura que suporta o seu peso próprio, logo previ-
amente deformada (Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E., 2016a). 

De forma a levar o efeito deste faseamento da aplicação do compósito, Bastien-Masse, M. e 
Brühwiler, E. (2016a) propuseram um modelo onde a relação momento-curvatura, em um primeiro 
momento, representa o comportamento de uma laje de betão armada e somente após a aplicação do 
compósito que considera-se uma estrutura hibrida. A Fig. 16 mostra a forma das curvas momento-
curvatura de lajes reforçadas com UHPFRC considerando este efeito. 
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Este modelo considera dois casos distintos para o momento da aplicação do compósito. No primeiro 
caso, considera-se que o compósito foi aplicado em uma laje sujeita a um momento prévio menor que 
o momento resistente da estrutura de betão (𝑚 , ). O segundo caso, considera-se o cenário onde o 
compósito é aplicado para um momento igual ao momento resistente da laje (Bastien-Masse, M. e 
Brühwiler, E., 2016a). Percebe-se que a aplicação do compósito em uma estrutura previamente carre-
gada não interfere no momento resistente da estrutura hibrida. Porém, para um mesmo momento, a laje 
apresenta curvaturas maiores que no caso de o UHPFRC ser aplicado incialmente. 

 

 
Fig. 16 - Relação momento-curvatura de lajes reforçadas com UHPFRC considerando o efeito do faseamento da 

aplicação (Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E., 2016a) 

 

A Fig. 17 mostra a distribuição dos esforços na secção no momento da aplicação do compósito e no 
momento último resistente da laje hibrida. Percebe-se que, como a laje no momento da aplicação do 
compósito está com uma curvatura prévia (𝑘 ), existe uma diferença entre as extensões no betão e 
no UHPFRC (Δ𝜀 ), que, de acordo com Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E. (2016a), são definidos 
como 

 

𝒌𝒂𝒅𝒅 =
𝝈𝒔𝒄

𝑬𝒔 ∙ (𝒅𝒔𝒄 − 𝒙𝒔𝒉)
 (18) 

𝚫𝜺𝑼 = 𝒌𝒂𝒅𝒅 ∙ (𝒉𝒄 − 𝒙𝒔𝒉) (19) 

 

Antes da aplicação do UHPFRC, a relação momento-curvatura segue o modelo quadrilinear de uma 
secção de betão armado comum. Após a aplicação da camada do compósito, a estrutura passa por duas 
fases distintas: 

 

 Fase elástica (Ponto O ao A): A camada do compósito está em regime elástico, ou seja, o 
compósito ainda não atingiu 𝑓 . Nesta fase, para o caso onde o compósito é aplicado antes 
da laje de betão ter atingido o momento resistente, as barras de aço ainda não entraram em ce-
dência (Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E., 2016a). 
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 Fase de endurecimento (Ponto A ao D): Nesta fase o UHPFRC está no regime de endureci-
mento. Caso a laje não tenha atingido o momento máximo resistente antes da aplicação da 
camada do compósito, o aço entra em cedência no ponto C. 

 

 
Fig. 17 - Modelo de cálculo do momento último de elementos reforçados com R-UHPFRC considerando o fase-

amento (Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E., 2016a) 

 

As Tabelas 3 e 4 mostram as equações da relação momento-curvatura da laje após a aplicação do 
UHPFRC. 

 

Tabela 3 - Equações do modelo analítico considerando o faseamento (Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E., 2016a) 

Ponto x k M 

A1 
−𝐹 , + 𝐹 , + 2 𝑆  (𝐹 ,  𝑑 + (𝐹 + 𝐹 ) ℎ

𝑆
 

𝑓

𝐸  
+ Δ𝜀  

1

𝛽 (ℎ − 𝑥)
− 𝑘  

(𝐹 + 𝐹 ) 𝑑 −
𝑥

3

+ 𝐹  𝑑 −
𝑥

3
 

A2 
−𝐹 + 𝐹 + 2 𝑆  𝐹  ℎ

𝑆
 

C 
−𝐹 , + 𝐹 , + 2 𝑆  (𝐹 ,  𝑑 + (𝐹 + 𝐹 ) ℎ

𝑆
 

𝑓 ,

𝛽 𝐸  𝑑 − 𝑥  
− 𝑘  

(𝐹 + 𝐹 ) 𝑑 −
𝑥

3

+ 𝐹  𝑑 −
𝑥

3
 

D 
−𝐹 + 𝐹 + 2 𝑆  𝐹  𝑑

𝑆
 𝑚𝑎𝑥

⎣
⎢
⎢
⎡

𝑓 ,

𝛽 𝐸  (𝑑 − 𝑥)
𝜀

𝛽 (𝑑 − 𝑥) ⎦
⎥
⎥
⎤

− 𝑘  
(𝐹 + 𝐹 ) 𝑑 −

𝑥

3

+ 𝐹  𝑑 −
𝑥

3
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Tabela 4 - Equação das forças da secção reforçada com UHPFRC considerando o faseamento (Bastien-Masse, 
M. e Brühwiler, E., 2016a) 

Ponto Forças Parâmetros auxiliares 

A1 

𝐹 = 𝐹 , + 𝐹 + 𝐹  

𝐹 = 𝐹 + 𝐹 + 𝐹  

𝐹 , =
𝑓

𝐸  
+ Δ𝜀  𝐸  𝜌  𝑑  

𝐹 = 𝑘 𝐸  𝜌  𝑑  (𝑑 − 𝑥 ) 

𝐹 =
𝑓

𝐸  
 𝐸  𝜌  𝑑   

𝐹 = 𝑓  ℎ  

𝑠 = 𝐸
𝑓

𝐸  
+ Δ𝜀  

A2 

𝐹 = 𝐹 + 𝐹 + 𝐹  

𝐹 = 𝑓 ,  𝜌  𝑑   

𝐹 =
𝑓

𝐸  
 𝐸  𝜌  𝑑   

𝐹 = 𝑓  ℎ  

C 

𝐹 = 𝐹 + 𝐹 + 𝐹  

𝐹 = 𝑓 ,  𝜌  𝑑   

𝐹 = [𝑘 (ℎ − 𝑥) − Δ𝜀 ]𝐸  𝜌  𝑑   

𝐹 = [𝑘 (ℎ − 𝑥) − Δ𝜀 ]𝐸  ℎ + 𝐹  

- 

D 

𝐹 = 𝐹 + 𝐹 + 𝐹  

𝐹 = 𝑓 ,  𝜌  𝑑   

𝐹 = 𝑓 ,  𝜌  ℎ    

𝐹 = 𝜆 𝑓  ℎ  

𝑠 = max

𝐸

𝐸
 𝑓 ,

𝐸  𝜀

 

𝜆 = 1 − 0,8 
𝜀 , − 𝜀  𝑙

𝑤 ,

≤ 1 

 

Neste modelo para a determinação da resistência última a flexão é preciso, ainda, verificar se as exten-
sões no betão não excedem o limite de 3,5‰. 

 

3.4. REFORÇO AO CORTE 

Conforme Brühwiler, E. e Denarié, E. (2013), quando submetidos a esforços combinados de flexão e 
de corte, elementos reforçados com UHPFRC desenvolvem uma zona denominada delaminação indu-
zida pela fissura intermediária (ICD - sigla em inglês para Intermediate Crack induced Delamination), 
que é uma zona de fragilidade na ligação entre o betão e o compósito. 

A fissura intermediária, causada pelo esforço de corte, gera um movimento vertical relativo das partes 
de betão armado, o que causa esforços de levantamento em parte do compósito. Estes esforços são 
resistidos pelo UHPFRC, que apresenta uma dupla curvatura que forma duas rótulas nas extremidades 
da ICD (Brühwiler, E. e Denarié, E., 2013) (Fig. 18). 
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Fig. 18 - Delaminação induzida pela fissura intermediária - (Brühwiler, E. e Denarié, E., 2013) 

 

Ainda segundo Brühwiler, E. e Denarié, E. (2013), a resistência de vigas e lajes sujeitos a esforços 
combinados de flexão e corte depende de fatores como a relação entre o vão de corte e a altura efetiva 
da laje (𝑎 𝑑), a quantidade de estribos no betão, a armadura longitudinal no UHPFRC e as caracterís-

ticas de ligação entre o betão e o compósito. 

A contribuição do UHPFRC se dá através da resistência a flexão, quando ocorre a dupla curvatura, 
resistindo, assim, aos esforços de levantamento do compósito, que contribui também no controle da 
abertura da fissura no betão e com isso aumenta a resistência ao corte do elemento (Brühwiler, E. e 
Denarié, E., 2013). Noshiravani, T. e Brühwiler, E. (2014) desenvolveram um modelo para prever a 
resistência última para vigas e lajes submetidas a esforços combinados de flexão e corte. 

 

3.5. REFORÇO AO PUNÇOAMENTO 

A respeito da utilização do UHPFRC no reforço ao punçoamento de lajes fungiformes, Bastien-Masse, 
M. e Brühwiler, E. (2016a) propuseram um modelo para estimar a capacidade resistente ao punçoa-
mento destes elementos. Este modelo é baseado na Critical Shear Crack Theory (CSCT) e utiliza a 
relação momento-curvatura descrita na secção 3.3 do presente trabalho. 

Uma vez determinada a relação momento-curvatura, pode-se integrar a equação 12 para se obter a 
relação força-rotação da laje. Pode-se ainda utilizar uma relação simplificada, proposta por Muttoni, 
A. (2008), onde assume-se que a relação força-rotação é uma curva parabólica, até atingir a carga re-
sistente a flexão da laje (𝑉 ), seguida por um patamar. Esta relação simplificada é definida como 

 

𝜓 = 1,5 𝑟  𝑘
𝑉

𝑉
 (20) 

Onde 

𝜓 é a rotação da laje; 

𝑟  é o raio da laje; 

𝑘  é a curvatura da laje para o momento resistente 𝑚 ; 

𝑉 é a força de punçoamento na laje; 

𝑉  é a carga relacionada a resistência a flexão da laje e pode ser definida pela seguinte equação; 
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𝑎 é um parâmetro a ser calibrado para o compósito. 

 

𝑉 =
4 𝑚

𝑟 cos
𝜋
8

+ sin
𝜋
8

− 𝑐
∙

𝐵 − 𝐵𝑐 − 𝑐 4⁄

𝐵 − 𝑐
 

 

(21) 

 

A Fig. 19 mostra quais são os parâmetros B, c e 𝑟 . 

 

 
Fig. 19 - Parâmetros para o cálculo do 𝑉  (Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E., 2016a) 

 

Uma vez definido a relação força-rotação, deve-se estabelecer o critério de rotura para assim estimar a 
resistência ao punçoamento da laje. Esta resistência da laje, para uma dada rotação (𝜓) é a soma das 
contribuições do betão e da camada de UHPFRC (Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E., 2016a), ou seja, 
a resistência ao punçoamento é dada por 

 

𝑉  ( ) = 𝑉  ( ) + 𝑉  (22) 

A parcela referente a contribuição do betão é calculada conforme a CSCT, ou seja 

 

𝑉

𝑏 𝑑 𝑓
=

3 4⁄

1 + 15
𝜓𝑑

𝑑 + 𝑑

 
(23) 

 

Em relação a parcela de contribuição do UHPFRC, o colapso por punçoamento em lajes reforçadas 
ocorre quando surge uma fissura próxima entre a interface do betão e do compósito. Este mecanismo 
de rotura ocorre devido à camada de UHPFRC estar sujeita a esforço de flexão para fora do plano 
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(Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E., 2016a). Esta fissura é formada quando os esforços de flexão na 
camada geram um esforço de tração no betão igual à sua resistência à tração (𝑓 ). 

De acordo com Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E. (2016a), a contribuição do UHPFRC é portanto 
função da resistência à tração do betão, uma vez que a rotura não ocorre no compósito, e é definido 
conforme a equação 

 

𝑉 = 2𝜋 𝑓  ℎ  𝑟 +
ℎ

2
 (24) 

 

 
Fig. 20 - Mecanismo de rotura por punçoamento de lajes reforçadas com UHPFRC (Bastien-Masse, M. e 

Brühwiler, E., 2016a) 

 

É preciso verificar se o momento para fora do plano da laje, causado pelo mecanismo de rotura, não 
excede o momento resistente da camada de UHPFRC e que, segundo Bastien-Masse, M. e Brühwiler, 
E. (2016a), pode ser calculado de forma simplificada através da seguinte equação 

 

𝑚 , =
ℎ  𝑓

4
  ≤ 𝑚  (25) 

 

Caso se considere o efeito do faseamento da aplicação da camada de UHPFRC, o procedimento é se-
melhante, exceto que a curva momento-curvatura utilizada deve levar este efeito em consideração. A 
Fig. 21 mostra possíveis curvas de lajes reforçadas com UHPFRC, considerando a aplicação da cama-
da do compósito em lajes não carregadas e com carregamentos prévios. A Fig. 21 mostra ainda como 
se dá a o critério de rotura considerando as contribuições do betão e do UHPFRC. 
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Fig. 21 - Curva força-rotação de lajes reforçadas com UHPFRC(Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E., 2016a) 
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4  
ANÁLISE NÃO LINEAR DE LAJES 

FUNGIFORMES 

 

 

4.1. DESCRIÇÃO DA ANÁLISE  

Neste capítulo, diferentes tipos de lajes fungiformes foram analisados numericamente de modo a veri-
ficar-se o comportamento estrutural até o momento da rotura. Foram estudadas lajes fungiformes con-
vencionais de betão armado com e sem reforço de UHPFRC. Ademais, analisou-se também os efeitos 
do faseamento da aplicação do reforço e do efeito de membrana em lajes contínuas.  

Desse modo, a se obter resultados mais próximos da realidade até o momento da rotura, optou-se por 
realizar análises não lineares nos diferentes tipos de lajes fungiformes estudadas. Estas análises foram 
feitas no software Diana FEA V.10.3 e simularam lajes isoladas ensaiadas por Guandalini, S. [et al.] 
(2009), Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E. (2016b) e uma laje isolada que simulasse o comportamento 
de lajes contínuas, conforme a analisada por Einpaul, J. [et al.] (2016).  

Nestes ensaios, foram aplicados incrementos de cargas localizadas em lajes quadradas até a rotura. 
Nas análises numéricas não lineares, modelou-se apenas uma parte destas lajes, por razão de serem 
simétricas, e aplicou-se cargas equivalente às dos ensaios. De forma a simular as condições de sime-
tria, se restringiu os deslocamentos perpendiculares e as rotações em torno dos eixos de cada bordo, se 
restringiu também o deslocamento vertical nos pontos onde as cargas foram aplicadas nas lajes e apli-
cou-se uma carga equivalente na região do pilar (Fig. 22). Desse modo, foi possível comparar os resul-
tados obtidos nas análises numéricas com os resultados obtidos nos ensaios. 

Para a modelação dos elementos de betão e UHPFRC fez-se uso de elementos de casca planos discre-
tizados em elementos finitos quadrados, da família serendipity, de oito nós, com aproximadamente 10 
cm de lado. Nos casos em que as lajes fossem reforçadas com UHPFRC, utilizou-se dois elementos 
finitos sobrepostos, de forma a simular o betão e o UHPFRC. Para isto, considerou-se uma ligação 
rígida entre os dois elementos finitos de modo a garantir a união na superfície de contato entre os ma-
teriais. 

Os modelos adotados apenas reproduzem o comportamento não linear em flexão. A rotura de punço-
amento é avaliada à posteriori através do critério de rotura da CSCT que é função da rotação calculada 
com o modelo de elementos finitos. 
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Fig. 22 - Modulação típica das lajes 

 

Para os elementos em aço das lajes testadas por Guandalini, S. [et al.] (2009) e por Bastien-Masse, M. 
e Brühwiler, E. (2016b), fez-se uso de elementos bidimensionais, distribuídos ao longo da laje, simu-
lando o diâmetro e o espaçamento dos varões nas duas direções. Para a laje analisada por Einpaul, J. 
[et al.] (2016) os elementos em aço foram modelados como elementos de barra, simulando os varões 
que variavam de comprimento. 

As análises não lineares foram realizadas através do método Newton-Raphson, que é um modelo in-
cremental e iterativo. Os incrementos de carga variavam de 2 a 5% da carga estimada de rotura à fle-
xão das lajes (𝑉 ) e fez-se uso do método de controle de comprimento de arco (Arc length control) 

que regula o tamanho dos incrementos de acordo com os resultados obtidos. Limitou-se o número de 
interações para no máximo 100 interações por incremento de carga, utilizando a força aplicada como 
único critério de convergência. Utilizou-se ainda, nas análises, um algoritmo de Line Search, disponí-
vel no software que aumenta a taxa de convergência das interações. 

Nas análises das lajes testadas por Guandalini, S. [et al.] (2009) e Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E. 
(2016b), que são as lajes de betão armado e as lajes de betão reforçadas com UHPFRC respectivamen-
te, especificou-se efeitos de não linearidade física apenas. Para a laje analisada por Einpaul, J. [et al.] 
(2016), que leva em conta os efeitos de redistribuição de momentos em lajes contínuas, especificou-se 
os efeitos de não linearidade física e geométrica da laje, uma vez que a laje possui restrições de rota-
ção e , portanto, a não linearidade geométrica pode ser relevante. Em todos os casos o esquema de 
integração numérica das análises deu-se através de 11 pontos ao longo da espessura das secções, sejam 
de betão ou de UHPFRC. 

Descrições detalhadas sobre os procedimentos dos ensaios, sobre os modelos das análises e as compa-
rações dos resultados encontram-se nas secções 4.2, 4.3 e 4.5. Na secção 4.4 é feito uma análise das 
lajes ensaiadas por Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E. (2016b) levando em consideração os efeitos dos 
faseamento da instalação da camada de UHPFRC. 
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4.1.1. MODELOS CONSTITUTIVOS E PROPRIEDADES MECÂNICAS DO BETÃO 

Para o betão foi utilizado um modelo de fendilhação distribuída baseado no conceito de extensão total 
(total strain based smeared crack model), que é basicamente um modelo de dano anisotrópico. Foi 
selecionado um modelo de fendas rotativas de modo que os eixos de ortotropia são atualizados a cada 
passo de carga garantindo a colinearidade entre as direções principais de tensão e de extensão. Para o 
comportamento a tração do betão, considerou-se a curva proposta por Cornelissen, H. [et al.] (1986), 
também conhecida como curva de Hordijk. Esta curva considera o amolecimento do betão após atingir 
sua tensão resistente à tração, conforme demonstrado na Fig. 23. 
 

 
Fig. 23 Curva tensão-extensão de tração de Hordijk - Adaptado de Cornelissen, H. [et al.] (1986) 

 

Para a utilização da curva de Hordijk é necessário determinar a energia de fratura à tração do modo-I 
(𝐺 ) e especificar a largura de banda das fissuras (h). De acordo com o FIB Bulletin 01 (1999) a ener-

gia de fratura à tração do modo-I pode ser definida como 

𝐺 = 𝐺
𝑓

𝑓

,

 (26) 

 

Onde, 

𝐺  é a energia de fratura à tração do modo-I (N/mm) 

𝐺  é o valor base para a energia de fratura, que depende do tamanho máximo do agregado (Para 
𝑑 á = 16 mm, 𝐺 = 0,03 N/mm) 

𝑓  é a resistência à compressão média do betão (MPa) 

𝑓  = 10 MPa 

Outro parâmetro necessário para a utilização da curva de Hordijk é largura de banda das fissuras (h). 
Este parâmetro foi estimado através do método proposto por Govindjee, S. [et al.] (1995), onde h é a 
projeção do comprimento do elemento, que contêm a fissura, no plano da fissura.  
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Ainda sobre o comportamento do betão a tração, considerou-se um modelo de redução do coeficiente 
de Poisson baseado nos danos. Este modelo em considera a redução do coeficiente devido a fissuração 
no betão. 

Sobre o comportamento do betão a compressão, considerou-se a curva tensão-extensão (Fig. 24) pro-
posta pelo Eurocódigo 2 (2010), sendo a extensão de compressão máxima (𝜀 ) definida na equação 
27 e a extensão última (𝜀 ) igual a 3,5‰. 

𝜀 (‰) = 0,7𝑓 , ≤ 2,8 (27) 

 

 Adotou-se também um modelo de confinamento do betão proposto por Selby, R.G. e Vecchio, F.J. 
(1997), um coeficiente de Poisson (ν) igual a 0,2 e uma massa específica do betão igual a 2400 kg/m³. 
As outras propriedades mecânicas adotadas de cada laje analisada, como resistência média à compres-
são (𝑓 ), módulo de elasticidade (E) e resistência média à tração (𝑓 ) foram as verificadas nas lajes 
ensaiadas. 

 
Fig. 24 - Curva tensão-extensão de compressão do betão - Eurocódigo 2 (2010) 

 

4.1.2. MODELOS CONSTITUTIVOS E PROPRIEDADES MECÂNICAS DO AÇO 

Para os elementos em aço, considerou-se os modelos de materiais propostos pelo Eurocódigo 2 (2010). 
Para os aços laminados a quente (Fig. 25a), este modelo considera que o material possui um regime 
linear elástico seguido por um patamar. Em seguida um regime de endurecimento, até atingir a tensão 
máxima resistente do aço e por fim um regime de amolecimento. Para os aços laminados a frio (Fig. 
25b), este modelo considera que o material não possui um patamar de cedência bem definido, ocor-
rendo o endurecimento do aço assim que termina o regime linear elástico. 

 O módulo de elasticidade do aço (𝐸 ) adotado foi de 205 GPa. O restante das propriedades mecânicas 
do aço utilizadas, como a tensão resistente à tração (𝑓 ), a tensão máxima de tração (𝑓 ) foram as veri-

ficadas nas lajes ensaiadas.  
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Fig. 25 - Diagrama tensão-extensão do aço (a) laminado a quente (b) laminado a frio- Eurocódigo 2 (2010) 

 

4.1.3. MODELOS CONSTITUTIVOS E PROPRIEDADES MECÂNICAS DO UHPFRC 

Para os componentes em UHPFRC foi também adotado um modelo de fendilhação distribuída com 
fendas rotativas. Para o comportamento a tração adotou-se uma curva tensão-extensão multilinear que 
aborda os regimes elástico, de endurecimento e de amolecimento do compósito (Fig. 26) e considerou-
se também um modelo de redução do coeficiente de Poisson (ν) baseado no dano do material. 

 
Fig. 26 - Curva tensão-extensão do UHPFRC 

 

As propriedades mecânicas utilizadas, como a tensão máxima resistente no regime elástico (𝑓 ), a 
tensão resistente (𝑓 ), a tensão resistente de amolecimento (𝑓 , ) e as aberturas das fissuras no 
regime de amolecimento do compósito (𝑤 ,  e 𝑤 , ) foram as testadas por Bastien-Masse, M. e 
Brühwiler, E. (2016b). As extensões no regime de amolecimento do UHPFRC foram calculadas con-
forme as equações 28 e 29. 
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𝜀 , = 𝜀 +
𝑤 ,

𝐿
 (28) 

𝜀 , = 𝜀 +
𝑤 ,

𝐿
 (29) 

 

Onde 𝐿  é um comprimento de referência, que neste estudo foi adotado como sendo a dimensão do 
lado do elemento finito das lajes, ou seja, 100 mm. 

Como todos os elementos compostos por UHPFRC estarão submetidos unicamente a esforços de tra-
ção, o comportamento a compressão não é relevante nas análises realizadas, contudo adotou-se uma 
curva tensão-extensão linear elástica para este caso. 

 

4.2. PUNÇOAMENTO CENTRADO EM LAJES DE BETÃO ARMADO 

Foram analisadas 5 lajes de betão armado (PG-1, PG-2b, PG-4, PG-5 e PG-10), que foram ensaiadas 
por Guandalini, S. [et al.] (2009). Todas estas lajes eram quadradas, ligadas a pilares curtos centrados 
e sem armadura de reforço ao esforço transverso ou ao punçoamento. A dimensão das lajes ensaiadas, 
que se encontram na Tabela 5, simula o perímetro de uma laje onde o momento radial é zero (localiza-
do a aproximadamente 0,22 do vão da laje, a partir do eixo do pilar) (Guandalini, S. [et al.], 2009). 

As lajes de betão armado foram apoiadas sobre um pilar de betão, com dimensões 260x260 mm², re-
forçado com uma placa de aço de 40 mm na cabeça. A carga foi aplicada em 8 pontos igualmente es-
paçados, posicionados ao longo do perímetro da laje (Fig. 27). Durante o carregamento, a força foi 
aplicada nos oito pontos através de macacos hidráulicos posicionados sob uma laje de reação (Fig. 28) 
(Guandalini, S. [et al.], 2009) 

 

 
Fig. 27- Geometria das lajes PG testadas - Adaptado de (Guandalini, S. [et al.], 2009) 
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‘  

(b) 

Fig. 28 - Configuração dos testes das lajes PG- Adaptado de Guandalini, S. [et al.] (2009) 

 

A Tabela 5 mostra os parâmetros das lajes ensaiadas. Percebe-se que os principais parâmetros que 
variaram foram a taxa de armadura, que variou entre 0,25 a 1,5%, o diâmetro máximo do agregado 
(𝑑 ), sendo 16 mm para as lajes PG-1, PG-2b e PG-10 e 4mm para as lajes PG-4 e PG-5, a tensão 

resistente média de compressão do betão (𝑓 ) que variou de 27,6 a 40,5 MPa e consequentemente o 
módulo de elasticidade do betão, que variou entre 25,7 a 34,7 GPa. 

 

Tabela 5 - Parâmetros das lajes de betão armado 

 Betão Armadura de tração 

Laje 
h 

(m) 

d 

(m) 

𝑓  

(MPa) 

𝐸  

(GPa) 

𝑓  

(MPa) 

𝑑  

(mm) 

ρ 

(%) 

𝑓  

(MPa) 

𝑓  

(MPa) 
Layout 

PG-1 0,25 0,21 27,6 25,7 2,0 16 1,5 573 656 Φ20 # 0,100 

PG-2b 0,25 0,21 40,5 34,7 3,0 16 0,25 552 612 Φ10 # 0,150 

PG-4 0,25 0,21 32,2 27,3 2,0 4 0,25 541 603 Φ10 # 0,150 

PG-5 0,25 0,21 29,3 26,8 2,3 4 0,33 555 659 Φ10 # 0,115 

PG-10 0,25 0,21 28,5 29,5 2,2 16 0,33 577 648 Φ10 # 0,115 

 

Todos os varões utilizados foram aços laminados a quente, exceto na laje PG-5 que utilizou varões de 
aço laminado a frio, sem um patamar de cedência bem definido. As armaduras de compressão utiliza-
das em todas as lajes, exceto na laje PG-1, foram diâmetros de 8 mm com o espaçamento igual à da 
armadura de tração e um recobrimento de 30 mm. Na laje PG1 utilizou-se varões com diâmetro de 10 
mm, com espaçamento igual ao da armadura de tração e um recobrimento de 20 mm (Guandalini, S. 
[et al.], 2009). 
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Diferentes sensores foram instalados nas lajes para a medição da força aplicada, do deslocamento ver-
tical, da rotação da laje e das extensões do betão. Observou-se que em todas as lajes testadas o modo 
de rotura foi por punçoamento. 

 

4.2.1. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES NÃO LINEARES COM OS TESTES 

Após o término das análises não lineares, estimou-se a carga de rotura da laje através da CSCT. Para 
isso a curva de força-rotação das lajes foi traçada e verificou-se em qual ponto esta curva intercepta o 
critério de rotura. A Fig. 29 mostra as curvas obtidas das análises numéricas, dos testes e das obtidas 
de maneira analítica, considerando uma curva momento-curvatura quadrilinear, bilinear e pelo método 
simplificado. 

A Tabela 6 mostra a força expectável de rotura pela análise não linear (V ), a força de rotura observada 
nos testes (V ), a força expetável pelo método analítico, considerando uma curva momento-
curvatura quadrilinear, (V ) e as suas respectivas rotações (𝜓 , 𝜓  e 𝜓 ). A Tabela 6 mos-
tra também as forças associadas com a capacidade resistente à flexão das lajes, conforme a análise não 
linear (𝑉 ) e obtida através da CSCT (𝑉 , ). Além disso, a Tabela 6 também mostra as deforma-
ções verticais medidas nos vértices das lajes das análises não lineares (𝑤) e dos ensaios experimentais 
(𝑤 ) 

 

Tabela 6 - Comparação dos resultados das análises com os testes das lajes de betão armado 

Laje 
V  

(kN) 

V  

(kN) 

V  

(kN) 

𝜓  

(‰) 

𝜓  

(‰) 

𝜓 ,  

(‰) 

𝑉 ,   

(kN) 

𝑉  

(kN) 

𝑤 

(mm) 

𝑤  

(mm) 

PG-1 804 1023 843 7,6 8,9 6,8 2364 2351 10,3 10,8 

PG-2b 460 440 442 27,5 30,1 29,0 441 483 36,6 44,9 

PG-4 397 408 387 17,9 24,4 18,6 431 456 32,2 32,9 

PG-5 433 550 453 14,9 24,7 14,0 578 606 37,0 34,2 

PG-10 518 540 511 17,8 22,3 18,2 600 616 34,7 30,5 

 

Percebe-se que as análises numéricas apresentam valores de força resistente próximos aos obtidos nos 
ensaios e nos métodos analíticos, exceto para as lajes PG-1 e PG-5, onde a rotura das lajes ocorreu 
para uma carga aproximadamente 27% maior que a estimada pela análise não linear e 21% maior que 
a estimada pela CSCT. Para as outras lajes a variação entre a carga observada nos testes e as obtidas 
nas análises não lineares e pela CSCT é de aproximadamente 5%. 

Em relação a rotação da laje, os valores observados nas análises não lineares foram próximos aos obti-
dos pela CSCT. Contudo, os valores observados nos testes foram maiores que os observados nas análi-
ses, com essa variação chegando a até 9,8‰ no caso da PG-5, que apresentou uma carga de rotura 
maior que a expectável. 

No caso das forças resistentes a flexão das lajes, observa-se que os valores obtidos nas análises não 
lineares se aproximam muito dos obtidos pela CSCT, sendo os valores obtidos de maneira numérica 
ligeiramente maiores que os obtidos nos métodos analíticos.  Essa diferença, que foi de no máximo 
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10%, pode se dar devido as análises não lineares considerarem o endurecimento do aço, o que não é 
levado em consideração nos métodos analíticos. 

 

     

(a) (b) 

     

(c) (d) 

 

(e) 

Fig. 29 - Curva Força-Rotação da laje (a) PG-1 (b) PG-2b (c) PG-4 (d) PG-5 (e) PG-10 
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Além das forças de punçoamento e das rotações, verificou-se também o padrão das fissuras na face 
superior das lajes. A Fig. 30 mostra as fissuras observadas nos ensaios nas lajes PG-1, PG2b e PG4. O 
padrão de fissuras da laje PG-10 não foi disponibilizado. 

     

                    (a)                             (b) 

     

                    (c)                              (d) 

Fig. 30 - Fissuras na face superior da laje (a) PG-1 (b) PG-2b (c) PG-4 (d) PG-5 - Adaptado de (Guandalini, S. [et 
al.], 2009) 

A Fig. 31 mostra as extensões das fissuras na face superior das lajes nas análises não lineares. Perce-
be-se que o método numérico apresenta um padrão semelhante ao observado nos testes.   
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                  (a)                                               (b) 

     

(c)                             (d) 

 

                                                                             (e) 

Fig. 31 - Extensões das fissuras na face superior na rotura a flexão da laje (a) PG-1 (b) PG-2b (c) PG-4 (d) PG-5 
(e) PG-10 

 

Por fim, comparou-se também o deslocamento vertical medido nos vértices das lajes. A Fig. 32 mostra 
as curvas força-deslocamento das cinco lajes. As análises não lineares apresentaram valores próximos 
aos observados nos testes. As lajes PG-2b e PG10 apresentaram as maiores variações em relação aos 
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testes, sendo estas iguais a 18,4% e 14,0% respectivamente. As lajes PG1, PG4 e PG5 apresentaram 
variações iguais a 7,5%, 2,2% e 8,0% respectivamente. 

 

     
(a) (b) 

     
(c) (d) 

 
(e) 

Fig. 32 - Curva força-deslocamento vertical da laje (a) PG-1 (b) PG-2b (c) PG-4 (d) PG-5 (e) PG-10 
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4.3. PUNÇOAMENTO CENTRADO EM LAJES REFORÇADAS COM UHPFRC 

No caso das lajes de betão armado reforçadas com UHPFRC, estudou-se o comportamento de 4 lajes 
(PBM1, PBM2, PBM3 e PBM4), que foram ensaiadas por Bastien Masse e Eugen Brühwiler (2016b). 
Assim como no estudo das lajes em betão armado, todas as lajes eram quadradas, com 3 metro de la-
do, ligadas a pilares quadrados curtos, com 26 centímetros de lado (Fig. 33), e não possuíam armadura 
de reforço ao punçoamento.  

 

 
Fig. 33 - Geometria das lajes ensaiadas - Adaptado de Bastien-Masse, M. e Brühwiler, E. (2016b) 

 
Fig. 34 - Configuração dos testes das lajes reforçadas com UHPFRC - Adaptado de Bastien-Masse, M. e 

Brühwiler, E. (2016b) 
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As lajes foram apoiadas sobre um pilar de betão, com dimensões 260x260 mm² e foram carregadas em 
8 pontos igualmente espaçados, posicionados ao longo do perímetro da laje, em um processo seme-
lhante aos dos ensaios das lajes de betão sem reforço, utilizando macacos hidráulicos sobre uma laje 
de reação (Fig. 34). 

Assim como no estudo anterior, as dimensões das lajes simulam o perímetro de uma laje onde o mo-
mento radial é zero. Nestes ensaios variou-se a espessura da camada de betão (ℎ ) e a de UHPFRC 
aplicada sobre a laje (ℎ ), de forma que a altura total da laje permanece a mesma em todas as lajes.  

A Tabela 7 mostra os parâmetros das lajes ensaiadas relativos à parcela da laje constituída por betão, a 
camada de reforço de UHPFRC e dos elementos de aço à tração. As dimensões utilizadas das lajes 
foram as medidas nominais, verificadas durante os ensaios. Nas lajes PBM2 e PBM3 o compósito foi 
reforçado com barras de aço, de normal e alta resistência respectivamente (Bastien-Masse, M. e 
Brühwiler, E., 2016b). 

Para as armaduras de compressão no betão, utilizou-se varões de 10 mm de diâmetro com o espaça-
mento igual ao da armadura de tração e recobrimento de 20 mm. Todas as armaduras, sejam de tração 
no betão, de tração no compósito e de compressão, foram formadas de aço laminado a quente. 

 

Tabela 7 - Parâmetros dos elementos em lajes reforçadas com UHPFRC 

Betão 

Laje 
ℎ  

 (m) 

𝑑   

(m) 

𝑓  

 (MPa) 

𝐸   

(GPa) 

𝑓   

(MPa) 

𝑑   

(mm) 

PBM1 0,211 0,189 30,9 27,2 2,4 16 

PBM2 0,212 0,189 41,3 28,6 3,1 16 

PBM3 0,214 0,184 39,1 26,9 3,0 16 

PBM4 0,239 0,211 35,6 26,8 2,7 16 

UHPFRC 

Laje ℎ  (m) 
𝑓  

(MPa) 

𝑓  

(MPa) 
𝐸  (GPa) 

𝜀  
(‰) 

𝑤 ,  

(mm) 

𝑓 ,  

(MPa) 

𝑤 , á  

(mm) 

PBM1 0,047 5,7 8,7 50,0 2,1 1,9 1,7 6,5 

PBM2 0,048 5,7 8,7 50,0 2,1 1,9 1,7 6,5 

PBM3 0,049 5,7 8,7 50,0 2,1 1,9 1,7 6,5 

PBM4 0,022 6,9 10,1 50,0 2,6 1,9 2,0 6,5 

 Armadura de tração no betão Armadura de tração no UHPFRC 

Laje 
𝑓  

(MPa) 

𝑓  

(MPa) 
Layout 

𝑓  

(MPa) 

𝑓  

(MPa) 
Layout 

PBM1 546 621 Φ16 # 0,150 - - - 

PBM2 546 621 Φ16 # 0,150 532 606 Φ8 # 0,150 

PBM3 546 621 Φ16 # 0,150 772 905 Φ8 # 0,150 

PBM4 546 621 Φ16 # 0,125 - - - 
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4.3.1. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES NÃO LINEARES COM OS TESTES 

Estimou-se a carga de rotura da laje através da CSCT, onde o critério de rotura foi calculado conforme 
o proposto por Bastien Masse, M. (2014) (eq. 22). De forma estimar a carga de rotura pelo modelo 
numérico e analítico, traçou-se as curvas de força rotação dos resultados experimentais, das análises 
não lineares e dos modelos analíticos, considerando uma secção de betão armado reforçado com 
UHPFRC. 

A Tabela 8 mostra a força expectável de rotura pela análise não linear (V ), a força de rotura observa-
da nos testes (V ), a força expetável pelo método analítico (V ) e as suas respectivas rotações 
(𝜓 , 𝜓  e 𝜓 ). A Tabela 8 mostra também as forças associadas com a capacidade resistente 
de flexão das lajes obtida na análise não linear (𝑉 ) e obtida através da CSCT (𝑉 , ) e os des-

locamentos observados entre o centro do pilar e os vértices das lajes da análise numérica (𝑤) e dos 
ensaios experimentais (𝑤 ). 

 

Tabela 8 - Comparação dos resultados das análises com os testes das lajes reforçadas com UHPFRC 

Laje 
V  

(kN) 

V  

(kN) 

V  

(kN) 

𝜓  

(‰) 

𝜓  

(‰) 

𝜓 ,  

(‰) 

𝑉 ,   

(kN) 

𝑉  

(kN) 

𝑤 

(mm) 

𝑤  

(mm) 

PBM1 1041 1089 1120 11,0 11,9 9,5 1328 1301 16,4 14,0 

PBM2 1279 1223 1275 10,1 12,2 10,3 1562 1529 12,1 14,8 

PBM3 1234 1186 1196 10,1 11,3 11,0 1532 1483 11,9 13,2 

PBM4 1051 1023 1066 10,2 9,1 9,3 1355 1346 12,3 10,2 

 

Em todos os casos as análises não lineares apresentam valores de força resistente muito próximos aos 
obtidos nos ensaios e nos métodos analíticos. A variação da força resistente entre as análises numéri-
cas e os resultados obtidos nos testes varia de 2,7 a 4,6% e entre as análises não lineares e os resulta-
dos obtidos pela CSCT varia entre 0,3 e 7,1%. 

Em relação a rotação da laje, os valores observados nas análises não lineares foram próximos aos obti-
dos nos testes, sendo a maior diferença observada igual a 2,1‰. Quando comparados os resultados das 
análises numéricas com os obtidos com o modelo analítico, os valores também são muito próximos, 
com a maior diferença observada igual a 1,5‰. 

No caso das forças resistentes a flexão das lajes, observa-se que os valores obtidos nas análises não 
lineares se aproximam muito dos obtidos pelo modelo analítico, sendo os valores obtidos pela análise 
numérica ligeiramente menores, com a maior diferença observada igual a 3,3%. 

A Fig. 35 mostra as curvas força-rotação das lajes analisadas. Percebe-se que as formas das curvas das 
análises numéricas, dos ensaios experimentais e da análise através da CSCT são bastante semelhantes. 
Os gráficos mostram também a parcela de contribuição do betão e UHPFRC. 

As lajes PBM2 e PBM3, que continham armadura de reforço na camada de UHPFRC, apresentaram 
uma força resistente maior que a laje PBM1. Contudo, a utilização de aço de alta resistência na cama-
da do compósito, não influência para a resistência da laje uma vez que a laje PBM3 possui resistência 
semelhante à PBM2. 
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A laje PBM4 possui resistência ao punçoamento próxima à da laje PBM1, mesmo possuindo uma 
camada de UHPFRC menor, devido a taxa de armadura no betão da PBM4 ser maior que a da PBM1. 
Por isso a contribuição do betão na laje PBM4 é muito maior que na PBM1. 

 

     
(a) (b) 

     
(c) (d) 

Fig. 35 - Curva Força-Rotação da laje (a) PBM1 (b) PBM2 (c) PBM3 (d) PBM4 

 

Assim como foi feito nas lajes de betão armado sem reforço, buscou-se comparar o padrão das fissuras 
entre as lajes ensaiadas e as análises não lineares. A Fig. 36 mostra o padrão das fissuras na face supe-
rior das lajes no momento da rotura por punçoamento. 
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(a) (b) 

     

(c) (d) 

Fig. 36 - Fissuras na face superior da laje (a) PBM1 (b) PBM2 (c) PBM3 (d) PBM4 - Adaptado de (Bastien Masse, 
M., 2014) 

 

No caso das lajes reforçadas com UHPFRC, não se observou um padrão bem determinado nas fissuras 
na face superior da laje no momento da rotura por punçoamento. Contudo, nas análises não lineares, 
percebe-se que as lajes apresentam um padrão nas extensões das fissuras a para uma carga próxima à 
da resistência a flexão (𝑉 ). 
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                             (a)                                                  (b) 

     

                            (c)                                                  (d) 

Fig. 37 - Extensões das fissuras na face superior na rotura a flexão da laje (a) PBM1 (b) PBM2 (c) PBM3          
(d) PBM4 

 

Por fim, comparou-se os deslocamentos verticais das lajes das análises não lineares e os observados 
nos ensaios experimentais. Todas as lajes simuladas nas análises apresentaram deformação máxima, 
para a carga de rotura da laje, próximas à dos ensaios experimentais, com essa diferença não maior 
que 2,7 mm em nenhum dos casos. A Fig. 38 mostra as curvas força-deslocamento das lajes. Percebe-
se que, em todos os casos, a análise não linear simulou bem o comportamento observado nos testes. 
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(a) (b) 

     
(c) (d) 

Fig. 38 - Curva força-deslocamento vertical da laje (a) PBM1 (b) PBM2 (c) PBM3 (d) PBM4 

 

4.4. EFEITO DO FASEAMENTO DA APLICAÇÃO DO REFORÇO 

Como a técnica de reforço de lajes fungiformes através da aplicação de uma camada de UHPFRC é 
aplicável para estruturas existentes, no momento da aplicação da camada de reforço a laje pode estar a 
suportar o peso próprio, logo pode estar deformada e parcialmente fissurada (Bastien-Masse, M. e 
Brühwiler, E., 2016b). Buscando verificar os efeitos que um carregamento prévio à aplicação do com-
pósito, fez-se uma análise faseada das lajes ensaiadas por Bastien Masse, M. (2014). Nas análises não 
lineares considerando o efeito do faseamento da aplicação do reforço, utilizou-se as mesmas caracte-
rísticas dos materiais, taxas de armadura e dimensões da análise da secção 4.3. 

Na primeira fase, considerou-se somente a parcela das lajes compostas por betão, assumindo um reco-
brimento superior igual a 20 mm. Nesta fase, considerou-se um carregamento igual a 400 kN de forma 
a simular as cargas permanentes da laje.  Considerou-se para isso, um cenário onde o vão da laje é 
igual a 7 m, de modo que as dimensões das lajes ensaiadas representassem aproximadamente 0,22𝑙, e 
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uma carga de aproximadamente 100 kN/m² para simular o restante das cargas permanentes. Na segun-
da fase, após a aplicação dos 400 kN, considerou-se as a aplicação da camada do compósito.  

 

4.4.1. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES CONSIDERANDO O EFEITO DO FASEAMENTO 

A Fig. 39 mostra a curva força-rotação das lajes considerando o efeito do faseamento e para o caso 
onde o compósito fosse aplicado na laje, sem que a estrutura estivesse sujeita a um carregamento pré-
vio. Para as lajes PBM1 e PBM2, que não possuem armadura de reforço na camada de UHPFRC, a 
força resistente ao punçoamento (V ) e a rotação resistente da laje (𝜓 ) não são alteradas. 

Para as lajes PBM2 e PBM3, que possuem armadura de reforço na camada de UHPFRC, a força resis-
tente ao punçoamento é um pouco menor quando se considera o efeito do faseamento. Além disso, a 
rotação resistente da laje é um pouco maior quando o efeito do faseamento é considerado. 

 

     
(a) (b) 

     
(c) (d) 

Fig. 39 - Curva Força-Rotação da laje considerando o efeito do faseamento (a) PBM1 (b) PBM2 (c) PBM3         
(d) PBM4 
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A Tabela 9 mostra os resultados das forças resistentes das lajes considerando que o compósito está 
aplicado na laje a partir do momento em que passa a ser solicitada estruturalmente (V ) e considerando 
o efeito do faseamento da aplicação do compósito (V , ), as respectivas rotações (𝜓  e 𝜓 , ) e os des-

locamentos verticais observados nos vértice das lajes das análises não lineares (𝑤) e dos ensaios expe-
rimentais (𝑤 ). 

 

Tabela 9 - Comparação dos resultados das análises das lajes reforçadas com UHPFRC considerando o fasea-
mento 

Laje 
V  

(kN) 

V ,  

(kN) 

𝜓  

(‰) 

𝜓 ,  

(‰) 
𝑤 (mm) 𝑤  (mm) 

PBM1 1041 1041 11,0 11,0 16,4 16,4 

PBM2 1279 1256 10,1 11,5 12,1 14,4 

PBM3 1234 1191 10,1 11,3 11,9 14,4 

PBM4 1051 1051 10,2 10,2 12,3 12,3 

 

O desenvolvimento das fissuras na face superior das lajes considerando o faseamento construtivo 
apresentam o mesmo padrão das lajes quando não se considera esse efeito. Outro resultado comparado 
foi o deslocamento vertical dos vértices das lajes. A Fig. 40 mostra as curvas força-deslocamento das 
lajes considerando que o compósito está aplicado desde o momento em que a laje é carregada e consi-
derando o efeito do faseamento da aplicação do reforço. Para as lajes PBM1 e PBM4 o deslocamento 
foi o mesmo para ambos os casos. Para as lajes PBM2 e PBM3 o deslocamento vertical foi um pouco 
maior, quando considerado o efeito do faseamento, sendo esta diferença igual a 2,3 e 2,5 mm respecti-
vamente. 
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(a) (b) 

     
(c) (d) 

Fig. 40 - Curva força-deslocamento vertical da laje considerando o efeito do faseamento (a) PBM1 (b) PBM2     
(c) PBM3 (d) PBM4 

 

4.5. EFEITO DE MEMBRANA EM LAJES CONTÍNUAS 

Nas secções anteriores analisou-se o comportamento de lajes isoladas com cargas perimetrais que si-
mulassem o comportamento de uma laje real. No entanto, segundo Einpaul, J. [et al.] (2015)  este mo-
delo simplificado pode levar a resultados incorretos, uma vez que não consideram que: 

 

 A redistribuição de momentos positivos, no meio do vão, e negativos, na região do pilar. Este 
efeito pode influenciar na esbelteza da laje. 

 Uma laje isolada se dilata quando fissurada. Esta dilatação é restringida é uma laje contínua e 
essa restrição causa forças de compressão axiais na laje, na região de momento negativo, o que 
leva a um aumento da rigidez e da resistência da laje a flexão. 
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A Fig. 41(a) mostra como se dá a distribuição de momentos em uma laje isolada de betão armado, 
onde o momento é máximo sobre o pilar e nulo no perímetro da laje. A Fig. 41(b) mostra a distribui-
ção de momento em uma laje contínua, onde, diferentemente do caso das lajes isoladas, o momento 
não é nulo na região equivalente à perimetral das lajes isoladas.  

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 41 - (a) Distribuição de momento em uma laje isolada (b)Distribuição de momentos em uma laje contínua - 
Adaptado de Einpaul, J. [et al.] (2016) 

 

A Fig. 42(a) mostra como uma laje isolada é livre para dilatar quando carregada, enquanto a Fig. 42(b) 
mostra como a continuidade da laje cria uma restrição para que a laje dilate quando fissurada. 

De modo a analisar o efeito da redistribuição ao punçoamento de lajes, Einpaul, J. [et al.] (2016) anali-
sou uma laje ensaiada que simulou o comportamento de uma laje contínua. A laje ER1-VS era qua-
drada com 4,2 m de lado, altura (ℎ) igual a 0,152 m, uma altura efetiva (𝑑) igual a 0,109 e 0,119 m 
para a armadura superior e inferior respectivamente. A laje estava apoiada no centro em um pilar qua-
drado com 0,4 m de lado, que possuía uma protuberância de 0,3 m na face superior e de 0,33 m na 
face inferior da laje (Fig. 43). 

A laje era formada por betão com resistência média à compressão (𝑓 ) igual a 29,8 MPa e com um 
tamanho máximo do agregado (𝑑 ) igual a 19 mm. A armadura superior era formada por barras 15M 
(𝐴  = 200 mm²) e 10M (𝐴  = 100 mm²) com tensões de cedência (𝑓 ) igual a 428 e 441 MPa respecti-

vamente e estava distribuída de forma que a taxa de armadura variasse de 0,92% sobre os pilares até 
0,25% nos bordos da laje (Fig. 43) (Einpaul, J. [et al.], 2016). 

A armadura inferior era formada por barras 10M (𝐴  = 100 mm²; 𝑓  = 441 MPa) e possuíam uma taxa 

de armadura que variava de 0,25% a 0,125%, uma vez que algumas lajes foram cortadas na metade 
(Fig. 43). Além disso, 2 barras 15M (𝐴  = 200 mm²; 𝑓  = 428 MPa) foram posicionadas sobre os pila-

res em cada direção (Einpaul, J. [et al.], 2016). 
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(a) 

 

(b) 

Fig. 42 - (a) Dilatação de uma laje isolada  (b) Efeito de membrana em lajes contínuas - Adaptado de Einpaul, J. 
[et al.] (2015) 

 

 
Fig. 43 - Geometria da laje ER1-VS - Adaptado de Einpaul, J. [et al.] (2016) 
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Para simular a continuidade da laje, a rotação nos bordos foi restringida por um sistema composto por 
quatro perfis metálicos aparafusados na laje nos quatro lados e conectados entre si por meio de tirantes 
metálicos. A carga foi aplicada por um macaco hidráulico posicionado sob o pilar e o deslocamento 
foi restringido em 16 pontos (Fig. 44) (Einpaul, J. [et al.], 2016). 

 

 
Fig. 44 - Configuração do teste da laje ER1-VS - Adaptado de Einpaul, J. [et al.] (2016) 

 

Assim como em todas os outros casos, simulou-se apenas um quarto da laje, na análise não linear, por 
razões de simetria. Por isso, nos eixos de simetria, restringiu-se se os deslocamentos perpendiculares e 
as rotações em torno dos eixos de cada bordo. De forma a simular o comportamento de continuidade 
da laje ER1-VS na análise não linear, restringiu-se também a rotação nos outros dois bordos (Fig. 45).  

 

 
Fig. 45 - Modulação da laje ER1-VS 
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4.5.1. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE NÃO LINEAR COM O TESTE 

A Fig. 46 mostra a curva força-rotação da laje ER1-VS da análise não linear e a obtida no ensaio expe-
rimental. Percebe-se que a curva obtida numericamente assemelhasse muito com a curva do teste. A 
Fig. 46 mostra ainda o critério de rotura da laje de acordo com a CSCT. O modo de rotura da laje no 
ensaio foi por punçoamento e ocorreu para uma força igual a 542 kN e uma rotação igual 34,6‰. Na 
análise não linear, a previsão da carga resistente, seguindo o critério de rotura da CSCT, foi de 517 kN 
(25 kN menor que o observado no ensaio) e uma rotação igual a 33,3‰ (1,3‰ menor que a do en-
saio). 

 

 
Fig. 46 - Curva Força-Rotação da laje ER1-VS 

 

Além disso, observou-se o padrão das fissuras na face superior e inferior da laje testada. A Fig. 47 
mostra a distribuição das fissuras, em ambas as faces da laje, no momento da rotura. 

 

 
Fig. 47 - Fissuras na face superior e inferior da laje ER1-VS (Einpaul, J. [et al.], 2016) 
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A Fig. 48 mostra as extensões das fissuras nas faces superior e inferior da laje ER1-VS para a rotura a 
flexão da laje. Percebe-se que as extensões das fissuras, tanto na face superior quanto na face inferior, 
apresentam um padrão semelhante ao observado no ensaio. 

 

      
(a) (b) 

Fig. 48 - Extensões das fissuras na face (a) superior (b) inferior 

Outro resultado comparado foi o deslocamento vertical do centro do pilar. A Fig. 49 mostra a curva 
força-deslocamento vertical da laje ER1-VS. Percebe-se que a forma da curva da análise numérica é 
muito semelhante com a curva experimental. O deslocamento vertical para a carga de rotura por pun-
çoamento na análise linear foi de 39,9 mm, enquanto a deformação observada no ensaio experimental 
foi de 34,6 mm. 

 

 
Fig. 49 - Curva força-deslocamento vertical da laje ER1-VS 
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4.5.2. VERIFICAÇÃO DO EFEITO DA REDISTRIBUIÇÃO DOS MOMENTOS E DO EFEITO MEMBRANA 

Nos ensaios realizados somente a rotação da laje foi restringida, logo o efeito de membrana não foi 
completamente obtido. Por isso, neste trabalho analisou-se a mesma laje considerando ainda restrição 
total de deslocamentos horizontais nos bordos da laje.  

Analisou-se também o comportamento que esta laje teria caso tivesse sido ensaiada como um elemen-
to isolado. Para isto considerou-se somente a parte da laje submetida a momentos negativos. Para este 
caso, modelou-se uma laje quadrada com 2,6 m de lado. Neste caso não se considerou nenhuma restri-
ção à rotação e ao deslocamento nos bordos livres da laje. Nos eixos de simetria da laje, manteve-se as 
restrições de rotação e deslocamento. 

A Fig. 50(a) mostra a comparação entre a análise numérica da laje que considera somente o efeito da 
redistribuição dos momentos e da laje considerando a redistribuição dos momentos e o efeito membra-
na. Percebe-se que o efeito membrana altera fortemente a curva força-rotação da laje, o que faz com 
que a laje atinja a rotura por punçoamento para uma carga superior. Neste caso a rotura por punçoa-
mento foi para uma carga 25% caso considere-se o efeito de membrana.  

A Fig. 50(b) mostra a comparação das análises numéricas entre a laje que considera apenas o efeito de 
redistribuição de momentos e a laje isolada. Neste caso a carga de rotura da laje isolada é 42% menor 
do que da laje isolada. 

 

        

(a) (b) 
Fig. 50 - Comparação dos resultados das lajes (a) com efeito de membrana (b) isolada 

 

Quando comparados a laje com redistribuição e efeito de membrana com a laje isolada, a carga de 
rotura por punçoamento varia 117%, o que mostra como os efeitos em lajes contínuas podem contribu-
ir para a resistência destes elementos. 
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5  
ESTUDO DE CASO 

 

 

5.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Neste capítulo um estudo de caso de um reforço de parte de um armazém será realizado de forma a 
demonstrar as aplicações práticas do UHPFRC. Este estudo é para um cenário onde um armazém, 
inicialmente dimensionado para suportar uma sobrecarga de 5 kN/m², terá de ser reforçado de forma 
que passe a resistir a uma sobrecarga de 10 kN/m². A Fig. 51 mostra a geometria em planta da parte da 
estrutura que ser analisada neste estudo. 

 

 
Fig. 51 - Planta do armazém 
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Percebe-se que se trata de uma estrutura com lajes aligeiradas com capiteis quadrados nas regiões dos 
pilares, com 4,8 m de lado. As nervuras são do modelo FG900, cujo as dimensões são apresentadas na 
Fig. 52. 

 

 
Fig. 52 - Geometria das nervuras 

 

O restante dos parâmetros da laje são: 

 Área da secção transversal: 1761 cm²/m; 
 Inércia: 374573 cm4/m; 
 Peso: 7,10 kN/m²; 
 Betão C35/45 
 Aço A500; 
 Classe de exposição XC2. 

 

Uma vez definidos os parâmetros das lajes, foi necessário definir a armadura da laje. Para isto fez-se 
uso de uma análise linear, realizada no software SAP2000, de forma se obter os esforços solicitantes e 
com isto realizar o dimensionamento das lajes. 

Dimensionou-se as lajes como elementos de placa que foram discretizados em elementos finitos qua-
drados com 20 cm de lado. De forma a simular a laje na região das nervuras, considerou-se uma laje 
maciça com uma altura equivalente de forma que sua inércia fosse a mesma da laje aligeirada. Por isso 
optou-se por não fazer o cálculo do peso próprio pelo programa de forma automática e sim através de 
uma carga distribuída que simulasse esta carga. Nas regiões dos capitéis e próximas das paredes, con-
siderou-se uma laje maciça com altura de 0,525 m. 

Os pilares são todos quadrados com secção igual a 0,65x0,65 m² e foram considerados como elemen-
tos de barra. As paredes têm espessura igual a 0,30 m e forma consideradas como elementos de casca 

Conforme citado anteriormente, nesta fase estipulou-se uma sobrecarga igual a 5 kN/m². Considerou-
se para este dimensionamento a alternância de sobrecargas de forma a obter os máximos momentos 
positivos e negativos que a laje pode estar submetida. Na modelação da estrutura, considerou-se tam-
bém restrições de rotação e deslocamento nos bordos onde existe continuidade da laje de forma a si-
mular condições de simetria para a região não analisada neste estudo. 

Para o dimensionamento das armaduras, considerou-se a seguinte combinação 

 



  Reforço de Lajes Fungiformes com Compósitos Cimentícios de Ultra-Elevado Desempenho 

 

77 

𝐸 = 𝛾 ∙ 𝐺 + 𝛾 ∙ 𝑄  (30) 

Onde, 

𝐸  é a ação solicitante de cálculo; 

𝛾 = 1,35 é coeficiente parcial relativo às ações permanentes; 

𝐺  é a ação solicitante permanente característica; 

𝛾 = 1,50 é coeficiente parcial relativo às ações acidentais; 

𝑄  é a ação solicitante acidental característica; 

 

As Fig. 53(a) e 53(b) mostram as distribuições dos momentos, nas direções x e y respectivamente, 
obtidos através da análise linear elástica. Verificou-se picos de momentos muito elevados sobre os 
pilares, uma vez que no modelo existe uma concentração elevada de força em um único ponto. Por 
isso, decidiu-se integrar os momentos nas regiões dos capiteis e distribui-los ao longo de seu compri-
mento. Com isso, considera-se momentos médios para o dimensionamento. 

 

     
(a) (b) 

Fig. 53 - Distribuição dos momentos (a) na direção x (b) na direção y 

 

A Fig. 54 mostra ainda a deformada da estrutura para a combinação quase-permanente. Como não é o 
foco do trabalho, uma análise da flecha a longo prazo não foi realizada. Contudo percebe-se uma fle-
cha inicial máxima de aproximadamente 0,6 mm. Considerando o tamanho dos vãos, assume-se que os 
limites de deformação não serão condicionantes neste projeto. 
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Fig. 54 - Deformação das lajes sem reforço 

 

A Tabela 10 mostra as armações positivas das lajes, enquanto a Fig. 55 mostra a distribuição das ar-
mações negativa calculadas com os esforços obtidos na análise linear elástica.  

 

Tabela 10 - Armação positiva das lajes 

Laje Armação na direção x Armação na direção y 

L1, L4 e L9 

  

L2, L3, L10, L11, L14 e L15 

  

L5, L8, L12, L13 e L16 

  

L6 e L7 
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Fig. 55 - Distribuição das armações negativas das lajes 

 

Para efeito de estudo, foi considerado que não havia armação de punçoamento nas regiões dos capi-
teis. Uma vez determinado as armaduras das lajes, uma nova análise linear foi realizada para a mesma 
estrutura, porém com um sobrecarga igual a 10 kN/m². Considerou-se, também um acréscimo de carga 
permanente igual a 1,0 kN/m² de forma a simular o acréscimo de peso próprio causado pela camada de 
UHPFRC. 

Optou-se por fazer uma análise linear elástica, uma vez que seguiu-se o método de níveis de aproxi-
mação, descrito por Muttoni, A. e Ruiz, M.F. (2012), que diz que este tipo de análise, considerado 
com LoA III (Level of aproximation III), é geralmente suficiente para a maioria dos casos, exceto em 
estruturas muito complexas (Muttoni, A. e Ruiz, M.F., 2012). 
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As Fig. 56(a) e 56(b) mostram as distribuições dos momentos nas direções x e y respectivamente. Per-
cebeu-se um acréscimo nos momentos e nos esforços normais nos pilares de aproximadamente 40% 
após o aumento da sobrecarga. 

 

     

(a) (b) 

Fig. 56 - Distribuição dos momentos da laje reforçada (a) na direção x (b) na direção y 

 

Uma vez de posse dos esforços de cálculo, através da equação (30), é necessário determinar os parâ-
metros do UHPFRC. Para isto, utilizou-se da norma Suíça 2052:2014-04 que estabelece os critérios 
para definição das propriedades do material, para o dimensionamento e execução de UHPFRC. Defi-
niu-se, portanto, um compósito da classe UA, com os seguintes parâmetros: 

 

 𝑓 , = 7,5 𝑀𝑃𝑎; 
 𝑓 , = 10 𝑀𝑃𝑎; 
 𝑓 , = 2 𝑀𝑃𝑎; 
 𝜀 , = 2‰; 
 𝐸 , = 50 𝐺𝑃𝑎; 
 𝑤 , = 2,0 𝑚𝑚; 
 𝑤 , á  = 6,5 𝑚𝑚 

 

Percebe-se que estes parâmetros são valores característicos. De forma a transformá-los em valores de 
cálculo a norma Suíça estabelece as seguintes equações 

 

𝑓 , =
𝜂 ∙ 𝑓 ,

𝛾
 𝑓 , =

𝜂 ∙ 𝑓 ,

𝛾
 (31) e (32) 
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Onde, 

𝜂 = 0,9 para estruturas hiperestáticas. É o coeficiente que leva em consideração a orientação das 
fibras; 

 𝛾 = 1,3 para UHPFRC sem armação; 

𝛾 = 1,2 para UHPFRC com armação; 

 

O valor do módulo de elasticidade utilizado no dimensionamento é igual ao valor médio. Definidos os 
valores de cálculo, dimensionou-se inicialmente o reforço para a flexão e posteriormente verificou-se 
se este seria suficiente para resistir ao punçoamento. 

 

5.1.1. DIMENSIONAMENTO PARA REFORÇO A FLEXÃO 

Para o dimensionamento do reforço a flexão, dividiu-se a laje em duas zonas. A primeira, denominada 
ZC, é a zona sobre os capitéis e as segunda, denominada ZN, é a zona sobre as nervuras das lajes, 
submetidas a momentos negativos.  Esta divisão foi feita devido aos momentos nos capitéis serem 
muito superiores ao restante da laje, logo a espessura da camada de UHPFRC pode variar de acordo 
com a zona. A Fig. 57 mostra a divisão por zonas das lajes. A largura das zonas segue as dimensões 
dos capitéis exceto onde indicado. 

 

 
Fig. 57 - Divisão das lajes por zonas 
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Seguindo as equações da secção 3.3, percebeu-se que uma camada de UHPFRC de 5 cm nas zonas dos 
capitéis e de 3 cm na zona das nervuras seriam suficientes para resistir ao aumento dos momentos sem 
a necessidade de reforço. Contudo, percebeu-se em seguida que a flexão não seria condicionante no 
dimensionamento do reforço e sim o punçoamento. Na secção seguinte os esforços solicitantes e resis-
tentes da secção dimensionada serão apresentados. 

Em relação ao aumento do momento positivo, a técnica de reforço através da aplicação de compósitos 
cimentícios de ultra-elevado desempenho não é a mais indicada, uma vez que para as taxas de aço 
presentes na estrutura, seria necessário uma camada muito espessa do compósito de forma a aumentar 
o braço de alavanca da secção e com isso aumentar o momento resistente. Isto tornaria a técnica de 
reforço inviável. Portanto, outra técnica de reforço deveria ser utilizada para as regiões sujeitas a mo-
mentos positivos, como o reforço através de FRP’s por exemplo. 

 

5.1.2. DIMENSIONAMENTO PARA REFORÇO AO PUNÇOAMENTO 

Assim, como no dimensionamento do reforço para a flexão, utilizou-se valores de cálculo para as pro-
priedades do betão e do UHPFRC. Além disso, de acordo Belletti, B. [et al.] (2015) deve-se utilizar 
uma variação para o critério de rotura da CSCT. Esta variação considera o critério de rotura caracterís-
tico para um quantil de 5% de resultados obtidos experimentalmente. Por isso, no dimensionamento do 
reforço considerou-se a seguinte equação para a contribuição do betão no critério de rotura por punço-
amento 

𝑉

𝑏  𝑑 
𝑓
𝛾

=
1

1,5 + 0,9 𝜓 𝑑 𝑘  
 

(33) 

 

Onde 𝛾  é igual a 1,5 para Estado Limite Último e 𝑘 = 32
(16 + 𝑑 ). 

A Fig. 58 mostra a comparação entre as curvas da parcela de contribuição do betão dos critérios de 
rotura médio e característico. 

 

 
Fig. 58 - Comparação do critério de rotura médio e característico (Belletti, B. [et al.], 2015) 
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Em relação à contribuição do compósito, utilizou-se a equação (24) considerando o valor de cálculo 
para a resistência à tração do betão. 

O dimensionamento das zonas dos capitéis foi realizado de forma interativa, onde variou-se a espessu-
ra da camada de UHPFRC e a taxa de armadura no compósito até que os esforços resistentes fossem 
maiores que os esforços solicitantes. Verificou-se que, ao retirar o recobrimento da estrutura, igual 3,5 
cm, adicionar uma camada de 6 cm de UHPFRC e variar a taxa de armadura entre os capitéis, obteve-
se bons resultados para a resistência ao punçoamento. 

A armadura na secção de UHPFRC, 𝐴 , é considerada como distribuída de forma ortogonalmente 
sobre os pilares ao longo de todo o capitel. 

 

Tabela 11 - Esforços solicitantes e resistentes da laje reforçada com UHPFRC 

Pilar 
𝑚  

(kN.m/m) 

𝑚  

(kN.m/m) 

𝑁  

(kN) 
𝐴  

𝑚  

(kN.m/m) 

𝑁  

(kN) 
𝐴  

P2B 417,2 443,4 2640 ϕ16 // 0.125 577,0 2707 ϕ8 // 0.15 

P2C 464,4 477,5 2980 ϕ16 // 0.10 743,0 3011 ϕ10 // 0.10 

P2D 321,7 334,9 2113 ϕ16 // 0.15 457,0 2520 - 

P3B 366,4 542,3 2203 ϕ16 // 0.10 585,0 2680  

P3C 447,6 449,2 2605 ϕ16 // 0.10 652,0 2730 ϕ8 // 0.15 

P3D 276,1 227,2 1917 ϕ12 // 0.10 423,0 2560 - 

P4B 142,2 478,5 2774 ϕ16 // 0.10 743,0 3011 ϕ10 // 0.10 

P4C 523,5 527,9 3018 ϕ16 // 0.10 804,0 3152 ϕ12 // 0.10 

P4D 147,0 158,0 2235 ϕ12 // 0.10 423,0 2415 - 

 

A Fig. 59 mostra as curvas força-rotação das lajes, obtidas conforme secção 3.3, e o critério de rotura 
considerando as contribuições do betão e do UHPFRC. Aparentemente a contribuição do compósito é 
pequena, contudo, o UHPFRC influencia na curva força-rotação da laje, o que permite a laje a resistir 
a cargas maiores. A Fig. 59 Mostra ainda as curvas força-rotação da laje sem o reforço de UHPFRC e 
a variação da força resistente ao punçoamento. 

Não se considerou os efeitos do faseamento construtivo neste estudo, que para alguns casos apresentou 
uma pequena queda na resistência ao punçoamento nas análises não lineares do capítulo 4. Em contra-
partida, não se considerou também os efeitos de continuidade que contribuem para a resistência ao 
punçoamento da laje. 

Verifica-se que para todos os pilares o modo de rotura é de punçoamento, que condiciona o dimensio-
namento das lajes neste caso. 
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Fig. 59 - Curvas força-rotação do estudo de caso 
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A Fig. 60 mostra um corte esquemático da laje com a camada de UHPFRC. Percebe-se que para nive-
lar a camada na zona das nervuras com as zonas dos capitéis, foi necessário aumentar a espessura na 
ZN em 0,5 cm. 

 

 
Fig. 60 - Corte esquemático do reforço com UHPFRC 
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6  
 CONCLUSÕES 

 

 

Neste trabalho procurou-se avaliar a eficácia do reforço de lajes fungiformes com compósitos cimentí-
cios de ultra-elevado desempenho em relação aos ganhos de resistência a flexão e ao punçoamento. 
Esta avaliação se deu através da comparação dos resultados obtidos em testes com os resultados de 
análises numéricas e analíticas. 

Deste modo, o reforço de lajes fungiforme com UHPFRC apresenta um ganho considerável na resis-
tência a flexão e ao punçoamento. O comportamento das lajes estimado pelo método numérico é efi-
caz, sendo os resultados obtidos através das análises não lineares se aproximarem dos resultados obti-
dos nos testes. 

Ademais, verificou-se também que os modelos analíticos para a relação momento-curvatura descre-
vem bem o comportamento de lajes isoladas e, através destes, é possível estimar bem a resistência ao 
punçoamento destes elementos. Esta verificação foi feita para lajes de betão armado com e sem refor-
ço de UHPFRC. Todavia, a relação momento-curvatura pode variar muito em lajes contínuas quando 
comparadas com elementos isolados, conforme observado para os casos onde considerou-se os efeitos 
de redistribuição de momento e de membrana, o que torna necessário uma relação analítica do mo-
mento-curvatura que leve em consideração estes efeitos. 

Nas análises não lineares, percebeu-se que os efeitos do faseamento da aplicação do reforço podem 
reduzir a resistência ao punçoamento de lajes, enquanto a resistência à flexão não é alterada. Contudo, 
a redução da resistência ao punçoamento observada foi relativamente pequena.  

Isto posto, percebeu-se também que os efeitos de redistribuição dos momentos e de membrana tem 
grande influência na relação momento-curvatura das lajes. Logo, observou-se que estes efeitos causam 
um acréscimo na resistência ao punçoamento e à flexão de lajes considerável. 

Em relação à aplicação prática do UHPFRC com reforço em lajes fungiformes, verificou-se que as 
lajes reforçadas com UHPFRC apresentaram um grande ganho na resistência a flexão ao punçoamen-
to, que foi a condicionante no dimensionamento. Através do dimensionamento do caso prático, perce-
beu-se que uma fina camada de 6 cm do compósito foi suficiente para resistir um acréscimo de força 
de punçoamento na ordem de 40% nos pilares. Em alguns capitéis foi necessário ainda inserir armadu-
ras nas camadas do reforço de forma a se alcançar a resistência necessária. 

Destarte, o reforço de lajes fungiformes através da aplicação de compósitos cimentícios de ultra-
elevado desempenho reforçados com fibras é uma técnica que apresenta ganhos consideráveis de resis-
tência, de simples aplicação e com modelos numéricos e analíticos que descrevem bem o seu compor-
tamento. 
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