
Resumo  

 

Um dos tipos de rotura mais críticos em elementos de betão armado é a rotura por 

corte. É um tipo de rotura que já originou prejuízos muito graves depois de algumas 

obras estarem concluídas, devido ao facto de, no dimensionamento, não se ter tido em 

conta uma verificação mais atenta deste modo de rotura.  

É também um tipo de rotura que ainda não se encontra totalmente clara nos 

regulamentos de estruturas de betão armado existentes. O Eurocódigo 2 na sua versão 

mais actual ainda adopta modelos que são aproximações um pouco distantes da 

realidade. Contudo, na Universidade de Toronto, têm surgido várias investigações 

associadas ao fenómeno do corte desde os anos 80 e que, de certa forma, culminaram 

num programa de análise seccional não-linear especializado neste tipo de rotura e no 

qual o estudo desta tese incide.  

Com base nesse programa e tendo em conta os progressos de análise de fiabilidade 

estrutural, nomeadamente no que diz respeito à redução da quantidade de informação 

que teríamos que ter disponível para ser efectuada uma análise de resultados credível, 

foi ensaiado um conjunto de amostras de secções de betão armado, mais comuns em 

pórticos de edifícios, com o objectivo de se determinarem coeficientes de segurança a 

partir das suas respostas relativamente aos esforços de corte.  

Esses mesmos coeficientes foram determinados e foi feita uma associação dos 

mesmos com os tipos de resposta observados para as secções de betão armado 

analisadas. Foram também definidos tipos de rotura e, no fim, foram também propostas 

as melhores combinações de armadura com o objectivo de melhorar a segurança 

relativamente ao corte. Foram ainda identificados os tipos de combinações de 

armaduras a evitar.  

Como conclusões, salientam-se essas mesmas combinações de armadura, bem como 

se chama a atenção para o facto desse aspecto não estar referido nos regulamentos 

mais recentes de dimensionamento de estruturas de betão armado, tal como o 

Eurocódigo 2. Chama-se também a atenção para duas fórmulas existentes neste 

regulamento em que a sua consideração em simultâneo pode estar a criar problemas 



em roturas ao corte, geralmente associadas a roturas frágeis, ou seja, roturas 

indesejáveis que podem levar a grandes prejuízos.  

Ao longo deste trabalho introduziram-se os conceitos fundamentais associados ao 

esforço transverso. Estudou-se de forma aprofundada um programa de análise não 

linear de secções de betão armado que permite traçar a resposta estrutural até ao 

colapso tendo em conta os esforços de flexão e de corte. Desenvolveu-se um 

procedimento automático de interacção entre o utilizador e o programa de cálculo. 

Aplicou-se técnicas de fiabilidade estrutural que permitiram obter coeficientes de 

segurança e identificar diferentes modos de rotura em função das diferentes soluções 

de dimensionamento consideradas. O trabalho culmina com a apresentação dos 

resultados, bem como uma análise dos mesmos.  
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Abstract  

 

The shear failure is one of the most critical kinds of failure that occur on reinforced 

concrete. It is a kind of failure that has originated serious consequences even when 

many buildings were built, due to during the design process this aspect was not taken 

into account.  

It is also a kind of failure that is not well clarified in the current regulations of reinforced 

concrete structures. The Eurocode 2, on its recent version, still adopts shear failure 

models that are a little bit far from the reality. However, in the University of Toronto many 

researches on shear models have been made since the 80´s and, in a certain way, 

those researches culminated on a computer program specialized in this kind of failure. 

This program is used on the analyses performed in the present thesis.  

Based on that program and taking on account the structural reliability analysis progress, 

mainly sampling reduction methods, a group of reinforced concrete cross sections, more 



common on concrete buildings, were selected and tested with the goal of defining safety 

factors based on the concrete responses due to shear.  

Those safety factors were evaluated and a relationship between the shear response 

types of the selected reinforced concrete cross sections with these safety factors was 

made. Kinds of different failure were also defined and, in the end, the best reinforcement 

combinations were proposed. It was also identified the reinforcement combinations to be 

avoided.  

As conclusions, those reinforcement combinations were pointed out as well as the fact 

of they are not referred on the most recent regulations of reinforced concrete structures 

such as the Eurocode 2. It is also given attention on two formulas that are presented on 

the Eurocode 2, because their simultaneously consideration may be creating problems 

on shear failures, generally associated brittle failures or, in other words, undesirable 

failures that may lead to incalculable losses.  

Along this work the fundamental concepts of shear are introduced. It is studied a non-

linear analysis program that permits to trace the structural response till the collapse of 

reinforced concrete cross sections subjected to bending and shear. An automatic 

procedure was developed to process the interaction between the user and the computer 

program. Structural reliability techniques were applied to evaluate safety factors and to 

identify different failure modes related to the considered design solutions. This thesis 

ends with the result presentation as well as their analysis.  
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