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RESUMO 

 

O betão é um dos materiais de construção mais usados na atualidade. Uma das limitações deste 
material é o seu fraco desempenho na resistência aos esforços de tração, o que motiva a necessidade de 
encontrar um material para reforço na zona tracionada. O betão reforçado com fibras de aço (BRFA) 
responde a essa necessidade. Este tem sido utilizado desde início dos anos setenta (ACI 544.1R-96, 
1997). No entanto, não tem sido opção para muitos construtores. Com o intuito de aumentar o 
conhecimento sobre este material, a presente dissertação pretende avaliar a resistência ao esforço 
transverso em vigas constituídas por BFRA. Em particular, este estudo incide sobre o betão reforçado 

com fibras em aço de elevada resistência e ductilidade, com gancho duplo (fibras Dramix 5D). 

Para avaliar a resistência ao esforço transverso em vigas de BFRA, foram realizados no Laboratório de 
Ensaios de Materiais de Construção (LEMC) da FEUP 10 ensaios em vigas com dimensões 
2,5x0,15x0,3 m3. Foi comparado o desempenho de vigas de betão sem fibras com o desempenho de 
vigas em BRFA com uma dosagem de fibras de 50 kg/m3. Os resultados foram analisados e 
comparados com os valores de cálculo de resistência ao esforço transverso obtidos a partir dos três 
documentos analisados: RILEM TC 162-TDF, EHE-08 e fib Model Code 2010. 

Para além disso, foi compilada uma base de dados de resultados experimentais em ensaios de esforço 
transverso em vigas sem estribos não pré-esforçadas, com ou sem fibras de aço, recorrendo aos dados 
publicados por diferentes autores. Esses resultados experimentais foram comparados com os modelos 
de dimensionamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: betão reforçado com fibras de aço (BRFA), esforço transverso, base de dados, 
modelos de dimensionamento.  
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ABSTRACT  

 

Nowadays, concrete is one of the most commonly used building materials. One of the limitations of 
this material is its poor performance in resistance to tensile stresses, which motivates the need to find a 
material for reinforcement in the tensioned area. The steel fibre reinforced concrete (SFRC) responds 
to that need. This has been used since the early seventies (ACI 544.1R-96, 1997). However, it has not 
been option for many owners and contractors. In order to increase knowledge of it, this thesis aims to 
evaluate the shear resistance in beams made with SFRC. In particular, this study focuses on concrete 

reinforced with high strength, high ductility fibres with double hook (Dramix fibres 5D). 

To evaluate the shear resistance in SFRC beams, 10 shear tests were carried out at the Laboratório de 
Ensaios de Materiais de Construção (LEMC) in FEUP 10, in beams with dimensions 
2,5x0,15x0,3 m3. The performance of concrete beams without fibres was compared with the behaviour 
of SFRC beams having a dosage of fibres equal to 50 kg/m3. The results were analysed and compared 
to the shear resistance calculation values obtained from three documents: TC 162-TDF, EHE-08 and 
fib Model Code 2010. 

Furthermore, a database was compiled considering experimental results reported in the literature, for 
shear tests in beams without stirrups, not prestressed, with or without steel fibres. These experimental 
results were compared with the design models. 

 

KEYWORDS: steel fibre reinforced concrete (SFRC), shear, database, design models. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 TEMA EM ESTUDO 

O betão é um dos materiais mais utilizados na construção. As suas características têm sofrido 
alterações notáveis ao longo do tempo. 

Os requisitos de projeto, cada vez mais exigentes, obrigaram os produtores de cimento e de adjuvantes 
(dois dos componentes fundamentais do betão) a apresentar novos produtos. O cimento usado hoje 
pouca semelhança tem com os primeiros cimentos produzidos. Existem cimentos de várias classes de 
resistência e composições distintas. Quanto aos adjuvantes, a evolução foi ainda maior. Os primeiros 
adjuvantes disponíveis eram redutores de água de baixa gama. Hoje em dia dispõe-se de produtos 
capazes de responder a diferentes necessidades entre os quais redutores de água de alta gama que 
possibilitam a execução de betões com relações água/cimento muitíssimo baixas. Os cimentos e 
adjuvantes atuais permitem atingir com relativa facilidade resistências à compressão de 100 MPa, 
muito acima dos 20 MPa correntemente atingidos no passado. 

No entanto, com o aumento da tensão de rotura à compressão, a rigidez estrutural tende a aumentar 
também e, consequentemente ganha ainda mais relevância o problema do controlo da fissuração. De 
facto, se analisarmos por exemplo o efeito da retração (numa laje ou muro) restringida por fundações 
ou paredes rígidas, e compararmos duas estruturas com igual retração mas rigidez diferente, na 
estrutura com maior rigidez desenvolver-se-ão maiores tensões de tração. Por outro lado, se a 
resistência à tração do betão, fct, for maior, é necessário mais armadura (armadura ordinária ou fibras) 
para controlo da fissuração.  

O primeiro objetivo das fibras de aço foi o de resolver o problema da fragilidade do betão tracionado. 
Posteriormente foram surgindo novos tipos de fibras para aplicações estruturais, podendo substituir 
parcialmente ou totalmente a armadura convencional. 
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Conforme acima referido, é possível escolher o tipo de cimento e o adjuvante, o que requer 
conhecimentos aprofundados sobre betão. A introdução das fibras, atendendo ao modo como 
funcionam, determina uma escolha correta da composição do betão adaptado ao tipo de fibra 
selecionada. Betão com fibras não é uma mistura de um betão qualquer mais fibras. O adjuvante 
assume aqui um papel preponderante. A existência de segregação e/ou exsudação do betão põe em 
risco a qualidade e, portanto, a utilização do mesmo. 

Existem no mercado muitos tipos de fibras de aço, algumas até visivelmente iguais, mas que na 
realidade têm comportamentos muito diferentes. Aspetos como o comportamento à tração do aço 
empregue no fabrico das fibras, assim como a forma do gancho, têm uma grande influência no 
desempenho do BRFA. 

Recentemente, têm sido desenvolvidas fibras com gancho para uso em betões de elevada resistência. 
Na Figura 1 apresentam-se os gráficos representativos de um ensaio de tração do aço usado no fabrico 
das fibras Dramix 3D, 4D e 5D. Verifica-se que o aço das fibras 5D apresenta uma elevada tensão 
resistente e uma elevada ductilidade, traduzida pela grande extensão na força máxima. As fibras 
Dramix 5D têm, além disso, um gancho duplo (ver Figura 2), que lhes confere uma elevada 
resistência ao arrancamento. Naturalmente, essa resistência é fundamental para que possa ser 
aproveitada a elevada tensão resistente do aço da fibra, assim como a sua ductilidade. Na Figura 2 
apresentam-se diagramas típicos de ensaios de arrancamento de fibras Dramix 3D, 4D e 5D. Nessa 
figura pode-se observar que, com as fibras 5D, é possível atingir uma tensão de arrancamento cerca de 
4 vezes superior aquela que é alcançada com fibras de um tipo mais tradicional (3D). As fibras 
Dramix 4D e, especialmente, as fibras Dramix 5D, são então mais adequadas para o fabrico de 
betões de elevada resistência, por permitirem suportar tensões mais elevadas após a fissuração [1]. Por 
outro lado, é importante notar que a resistência ao arrancamento depende não apenas das 
características das fibras de aço mas também das propriedades do betão onde as fibras se encontram 
embebidas. Assim, para a mobilização de uma elevada resistência ao arrancamento é também 
importante a utilização de um betão de elevada resistência. Sendo as fibras Dramix 5D destinadas ao 
uso em betões de elevada resistência, há então coerência entre o tipo de gancho destas fibras e a classe 
de resistência do tipo de betão a que se destina. 

 

 

Fig.1 – Diagrama tensão-extensão do aço usado nas fibras 3D, 4D e 5D [2] 
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Fig. 2 – Resultados típicos de ensaios de arrancamento das fibras Dramix 3D, 4D e 5D [2] 

 

Segundo o Comité 544 do ACI, as áreas de aplicação do BFRA dependem “da capacidade do 
projectista e do construtor em tirar partido das resistências à tração (para ações estáticas ou 
dinâmicas), das características de absorção de energia, da tenacidade e da resistência à fadiga deste 
material compósito”.  

De entre as aplicações do BRFA, pode-se salientar aquelas em que este é mais eficiente tais como: 
pavimentos ou lajes, estabilização de taludes (Figura 3), reforço de estruturas, elementos pré-
fabricados (Figura 4), obras hidráulicas, obras subterrâneas (Figura 5) e em estruturas de betão 
projetado em geral. [3] 

 

 

 

 

Fig.3 – Estabilização de taludes usando BRFA 
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Fig.4 – Estrutura pré-fabricada usando BRFA 

 

 

Fig.5 – Obra subterrânea usando BRFA  

 

 

1.2 OBJETIVOS E ESTRATÉGIA 

 

Esta dissertação tem como principal objetivo avaliar a resistência ao esforço transverso em 
elementos de BRFA fabricados com fibras do tipo Dramix 5D, comparando a sua resistência 
com o desempenho de elementos análogos feitos com betão sem fibras. O betão empregue 
apresenta uma resistência à compressão, aos 28 dias, aproximadamente igual a 80 MPa. 
Consideram-se elementos tipo viga, com secção retangular, sem esforço axial e sem estribos. 
Naturalmente, existem armaduras longitudinais, para assegurar a resistência à flexão, nas vigas 
em estudo nesta dissertação. Tratando-se de elementos sem estribos, os resultados a obter nesta 
dissertação podem ser aplicados no estudo de elementos do tipo laje maciça também. A 
utilização, no presente trabalho, de elementos tipo viga, com largura inferior à altura, tem 
vantagens em termos de tarefas a desenvolver em laboratório, comparativamente ao ensaio de 
lajes propriamente ditas. 

Na presente dissertação pretende-se assim avaliar o benefício, em termos de comportamento sob 
a ação de um esforço transverso, do uso de fibras com gancho duplo fabricadas com aço de 
elevada resistência e ductilidade. Para tal, foram realizados 10 ensaios de resistência ao esforço 
transverso. Foram moldadas um total de 5 vigas, tendo sido realizado 2 ensaios em cada uma 
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delas, após reforço da extremidade da viga oposta aquela onde se realiza o ensaio. No fabrico do 
BRFA, foi usada uma dosagem de fibras de 50 kg/m3. 

Os resultados obtidos nos ensaios de vigas em BRFA são confrontados com os valores da 
resistência ao esforço transverso previstas em três documentos de referência: proposta do RILEM 
TC 162-TDF [4]; regulamento de projeto Espanhol EHE-08 [5], fib Model Code 2010 [6]. Por 
sua vez. Os resultados em vigas com betão sem fibras são comparados com a tensão resistente 
prevista pelo Eurocódigo 2 (EC2) [7]. 

Sendo este trabalho focado na análise da resistência ao esforço transverso de vigas em BRFA, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, e foi compilada uma base de dados com 
resultados de ensaios previamente publicados por outros autores. Foram considerados apenas 
ensaios de vigas com secção retangular, sem estribos e sem esforço axial aplicado. Nesta base de 
dados são reunidos resultados para betões fabricados com diferentes tipos de fibras. Foi também 
feita a confrontação entre os resultados experimentais e modelos de previsão da capacidade 
resistente ao esforço transverso.  

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO EM CAPÍTULOS 

 

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

A primeira parte consiste no presente capítulo, onde é feita uma apresentação do tema e 
justificada a relevância do trabalho.  

A segunda parte é constituída pelos capítulos 2 e 3. No capítulo 2 são abordados os modelos para 
determinação dos valores de cálculo da resistência ao esforço transverso em vigas e lajes. No 
capítulo 3 é feita uma compilação de resultados experimentais existentes na bibliografia. Esses 
resultados são confrontados com a previsão dos modelos de dimensionamento. Para além disso, é 
apresentada a análise exploratória tendo em vista a obtenção de expressões que forneçam valores 
da resistência ao esforço transverso ajustadas aos resultados experimentais.  

A terceira parte é constituída pelos capítulos 4 e 5, onde são descritos os ensaios laboratoriais 
realizados no âmbito desta dissertação. No capítulo 4 é apresentado o esquema de ensaio de 
forma detalhada. São também apresentados os resultados dos ensaios para caracterização das 
propriedades dos materiais empregues. No capítulo 5 são mostrados e discutidos os resultados 
dos ensaios de resistência ao esforço transverso. 

A última parte é formada pelo capítulo 6, onde são apresentadas as principais conclusões do 
trabalho. 
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 MODELOS PARA A 
DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA 

AO ESFORÇO TRANSVERSO EM 
LAJES E VIGAS SEM ESTRIBOS  

 
 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

No presente capítulo são analisadas as expressões sugeridas para a resistência ao esforço transverso do 
betão armado reforçado com fibras de aço, em três documentos de referência:  

 RILEM TC 162-TDF  
 EHE-08  
 fib Model Code 2010  

Estes valores sugeridos pelos modelos de dimensionamento são confrontados com os valores da 
resistência ao esforço transverso do betão armado propostos pelo EC2. 

Consideram-se secções retangulares, sem estribos, sem pré-esforço e sem esforços axiais aplicados. 

A análise é feita recorrendo a gráficos onde se apresenta o valor da tensão resistente ao esforço 
transverso, em função da percentagem da armadura de flexão. Apresentam-se resultados para 
diferentes valores de altura útil da secção transversal. Nos três documentos utilizados, a resistência de 
um elemento ao esforço transverso é obtida, como ocorre no betão convencional, pela adição dos 
contributos dos vários efeitos resistentes. No caso das vigas em BRFA, são somados os contributos 
resistentes do betão (tendo em consideração a percentagem de armadura de flexão existente no 
elemento em estudo), das fibras e dos estribos. Este último contributo resistente não é considerado no 
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presente trabalho, conforme foi referido atrás. Assim, o estudo aplica-se apenas a elementos estruturais 
para os quais as regras de projeto não exijam a utilização de estribos.  

A análise é feita considerando um valor característico da resistência à compressão do betão, fck, de 
70 MPa. 

Considerou-se que o aço é da classe A500NR. Consideram-se três classes de resistência para o BRFA, 
classes essas que são explicadas na secção seguinte. 

Para o valor da percentagem de armadura, , considerou-se um valor máximo de 2% e um valor 
mínimo dado pelas Equações 1 e 2: 

 
,

                                                                      (1) 

 

sendo:  

, 0,26	
	

                                                         (2) 

 

onde: 

 = percentagem de armadura; 

b = largura da secção;  

d = altura útil; 

fctm = valor médio da resistência à tração do betão; 

fyk = valor característico da tensão de cedência do aço. 

 

Para os materiais considerados, ρmin toma o valor 0,24%. Então, o intervalo de As varia de acordo com 
as Expressões (3) e (4) 

 

	 	                                                         (3) 

ou seja, 

 

0,24% 2%	                                                          (4) 

 

Determinaram-se as resistências ao esforço transverso para os seguintes valores da altura útil (d): 200, 
300, 400, 500 e 600 mm.  
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2.2. MODELOS DE DIMENSIONAMENTO CONSIDERADOS 

 

Consideram-se os seguintes documentos, que fornecem estimativas para os valores de cálculo da 
resistência ao esforço transverso de elementos em BRFA:  

 RILEM TC 162-TDF, adiante designado sinteticamente por RILEM; 
 fib Model Code 2010, adiante designado sinteticamente por MC2010; 
 EHE-08. 

O modelo proposto pelo RILEM, datado de 2003, resulta do trabalho de um grupo de trabalho 
dedicado ao estudo de procedimentos para ensaio e projeto de elementos de estruturas em BRFA. 

O documento EHE-08 (Intrucción de Hormigón Estrutural 2008) é o código Espanhol para o projeto, 
execução e controlo de estruturas de betão. O anexo 14 deste documento regulamenta a utilização do 
BRFA. 

O documento mais recente é a versão final do fib Model Code, publicada em 2013. 

Recorreu-se ao EC2 para a obtenção do esforço transverso resistente, para o caso de elementos de 
betão sem fibras.  

Nos três modelos anteriores relativos a BFRA, o contributo resistente conferido por este material é 
quantificado com base nos resultados do ensaio de flexão de prismas com entalhe, regido pela norma 
EN 14651 [8]. Neste ensaio, é avaliado o comportamento dos prismas também após a ocorrência de 
fissuração. O ensaio é conduzido com imposição de velocidade de deformação, sendo o prisma 
simplesmente apoiado e o carregamento aplicado a meio vão. A Figura 6 ilustra o resultado do ensaio, 
expresso através da evolução da força em função da abertura da fissura na secção do entalhe (CMOD, 
que é a sigla para crack mouth opening displacement). São considerados os valores de referência 
obtidos para aberturas desta fissura de 0,5; 1,5; 2,5 e 3,5 mm. Estas aberturas de fissura são 
designadas, respetivamente, por CMOD1, CMOD2, CMOD3, e CMOD4. Se, em vez da abertura da 
fissura, CMOD, for registada a flecha a meio vão, , estas duas variáveis podem ser relacionadas 
considerando a correspondência de valores mostrada no Quadro 1, que é sugerida também pela norma 
EN 14651. Para cada valor da força a meio-vão, é determinada a tensão atuante nessa mesma secção 
de meio-vão (secção onde atuam as tensões máximas, que é também a secção com entalhe), 
considerando uma distribuição elástica de tensões. A tensão máxima atuante nessa secção de meio 
vão, para cada valor da força, é designada por resistência residual à tração em flexão, fR. As 
resistências residuais obtidas para aberturas da fissura iguais a CMOD1, CMOD2, CMOD3 e CMOD4, 
são designadas, respetivamente, por fR1, fR2, fR3 e fR4. 
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Fig.6 – Resultados do ensaio de flexão segundo a norma EN14651. 

 

 

Quadro 1 - Relação entre a abertura do entalhe a meio vão e a deflexão 

 

 

O fib Model Code 2010 apresenta um sistema de classificação do BRFA. Esse sistema é baseado no 
valor característico das resistências residuais à tração em flexão (fr1k , fr2k , fr3k e fr4k). Em particular este 
sistema tem conta o valor de fr1k , que considera ser representativo para as condições de serviço, e o 
valor de fr3k , que considera ser representativo para as verificações em Estado Limite Último de 
Resistência (ELUR). Neste sistema de classificação, cada classe é designada por um número e uma 
letra. O número representa o limite inferior para o valor de fr1k em MPa. São considerados os seguintes 
valores: 

 

1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; … [MPa] 
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A letra representa o rácio fr3k / fr1k. São considerados os rácios: 

 

a; b; c; d; e. 

 

Estas letras representam os seguintes rácios: 

 a se 0,5 < fr3k/fr1k < 0,7; 
 b se 0,7 ≤ fr3k/fr1k ≤ 0,9; 
 c se 0,9 ≤ fr3k/fr1k ≤ 1,1; 
 d se 1,1 ≤ fr3k/fr1k ≤ 1,3; 
 e se 1,3 ≤ fr3k/fr1k. 

 

Assim, um material da classe “3c”, por exemplo, apresenta uma resistência fr1k entre 3,0 e 4,0 MPa e 
um rácio fr3k / fr1k entre 0,9 e 1,1. 

Neste capítulo, apresentam-se resultados para as seguintes classes de resistência do BRFA (de acordo 
com a classificação do fib Model Code 2010): 1,5c; 3c e 6c. 

 

 

2.3. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS TENSÕES RESISTENTES FORNECIDAS PELOS MODELOS 

CONSIDERADOS 

 

Neste trabalho, a resistência ao esforço transverso é representada pela tensão resistente vu, que é o 
esforço transverso resistente, VR, dividido pela área útil da secção transversal (largura multiplicada 
pela altura útil d). Na variável vu, a letra “u” significa “último”, que é um termo correntemente usado 
para designar a capacidade resistente de um elemento. Assim: 

 

                                                                       (5) 

 

O valor de cálculo (isto é, o valor a usar em verificações de ELUR) é designado por VRd. 

Conforme se referiu atrás, neste trabalho consideram-se apenas elementos sem estribos e sem esforço 
axial. 

 

Modelo do Eurocódigo 2 

 

Em elementos de betão sem fibras, de acordo com o EC2, a resistência ao esforço transverso é dada 
por (tensões em MPa):  
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,
100 			 0,15                               (6) 

 

sendo: 

k = factor de escala =1+ , com d em mm. O valor de k está limitado superiormente a 2, segundo o 

EC2. 

ᵧc = coeficiente de segurança do betão, que toma o valor 1,5 em todas as análises relativas ao ELUR 
apresentadas nesta dissertação.  

σcp = tensão de compressão na secção da viga causada pela presença de esforço axial ou pré-esforço 
(MPa). Neste caso como não temos cargas axiais o valor de σcp= 0. 

 

Há ainda que considerar o limite inferior para a resistência ao esforço transverso, que é dado pela 
equação seguinte: 

 

0,035 	 	 0,15	 	 	 	                                  (7) 

 

 

Os valores das tensões resistentes fornecidas pelo EC2 são representados na Figura 7. 

 

 

Fig.7 – Valor de cálculo da resistência ao corte em elementos de betão sem fibras 
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Modelo do fib Model Code 2010 

 

No caso do BRFA, a resistência ao esforço transverso, de acordo com o MC2010, é dada por (tensões 
em MPa): 

 

	 ,
100 1 7,5 0,15              (8) 

 

sendo  o valor característico da tensão residual para uma abertura de fenda wu=1,5 mm, em 
MPa, determinado a partir da equação seguinte: 

 

. 0,5 	 0,2                    (9) 

 

onde: 

CMOD3 = 2,5 mm; 

fFtsk	= valor característico da tensão residual em estado limite de serviço, sendo o seu valor obtido a 
partir da expressão (10): 

 

0,45                                                        (10) 

 

A variável	fctk	, na Equação 6, representa o valor característico da resistência à tração do betão. 

Os gráficos obtidos, segundo o MC2010, para as classes 1,5C, 3C e 6C apresentam-se nas Figuras 8, 9 
e 10. 

 

Modelo do RILEM TC 162-TDF 

 

De acordo com o modelo do RILEM, o cálculo da resistência ao esforço transverso, em elementos sem 
estribos, advém da soma das parcelas relativas ao betão (Vcd) e às fibras (Vfd). Assim sendo, VRd= Vcd + 
Vfd. O valor de VRd é dado pela equação (11):  

 

,
100 0,15 0,7                     (11) 

 

sendo: 
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kf = factor que incluí o contributo dos banzos nas secções em T. Na presente dissertação kf=1; 

 = valor de dimensionamento relativo ao aumento da resistência ao corte devido às fibras (MPa). 
Este parâmetro toma o valor dado pela equação (12): 

 
,

                                                            (12) 

 

Os gráficos relativos às classes 1,5C, 3C e 6C, baseados no modelo do RILEM, são apresentados nas 
Figuras 11, 12 e 13, respetivamente. 

 

Modelo do código EHE-08 

 

No modelo proposto pelo código EHE-08, a expressão para o cálculo de VRd é análoga à que é indicada 
pelo RILEM, sendo a parcela  calculada de diferente forma, de acordo com a expressão (13): 

 

0,5  

                                                        (13) 

sendo: 

fctRd o valor de cálculo da tensão residual em ELUR, considerando um diagrama retangular de tensões, 
sendo o seu valor determinado através da equação seguinte: 

 

0,33	                                                              (14) 

 

A tensão resistente, , no modelo EHE-08, vem então dada por: 

 

0,5 0,33	 	0,165                                           (15) 

 

O modelo do código EHE-08 apresenta outra diferença importante relativamente ao modelo do 
RILEM TC 162-TDF: no cálculo da resistência ao esforço transverso de acordo com a equação 9, o 
valor de fck está limitado superiormente a 60MPa. 

 

Nas Figuras 14, 15 e 16, apresentam-se os gráficos relativos às classes 1,5C, 3C e 6C, segundo o EHE-
08. 
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Gráficos de resultados para elementos em BRFA 

 

Fig.8 – Valor da resistência ao corte em elementos de betão com fibras, segundo o MC2010 para a classe 1,5C 

 

Fig.9 – Valor da resistência ao corte em elementos de betão com fibras, segundo o MC2010 para a classe 3C 

 

Fig.10 – Valor da resistência ao corte em elementos de betão com fibras, segundo o MC2010 para a classe 6C 
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Fig.11 – Valor da resistência ao corte em elementos de betão com fibras, segundo o RILEM TC 162-TDF para a classe 1,5C. 

 

 

Fig.12 – Valor da resistência ao corte em elementos de betão com fibras, segundo o RILEM TC 162-TDF para a classe 3C. 

 

 

Fig.13 – Valor da resistência ao corte em elementos de betão com fibras, segundo o RILEM TC 162-TDF para a classe 6C. 
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Fig.14 – Valor da resistência ao corte em elementos de betão com fibras, segundo o EHE-08 para a classe 1,5C 

 

 

Fig.15 – Valor da resistência ao corte em elementos de betão com fibras, segundo o RILEM TC 162-TDF para a classe 3C 

 

 

Fig.16 – Valor da resistência ao corte em elementos de betão com fibras, segundo o RILEM TC 162-TDF para a classe 6C. 
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2.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

De forma a comparar, de forma mais expedita, os ábacos obtidos na secção anterior, elaborou-se um 
gráfico comparativo (ver Figura 17). Consideram-se propriedades materiais e geométricas iguais às 
quantificadas para a campanha experimental desenvolvida nesta dissertação (a justificação destes 
valores pode ser encontrada adiante, no subcapítulo 5.4): 

 d= 260 mm; 
 fck = 76,5 MPa; 
 fctk = 4,65 MPa 
 fr1k = 7,7 MPa; 
 fr3k = 8,6 MPa; 
 fr4k = 7,8 MPa. 

Traçaram-se as curvas para o caso de betão sem fibras tendo em conta os valores previstos pelo EC2. 
Já para o caso de betão com fibras traçaram-se as curvas relativas aos modelos EHE-08, RILEM e 
MC2010. Tal como nos ábacos anteriores, no eixo das ordenadas apresentam-se os valores da 
resistência ao esforço transverso e no eixo das abscissas a percentagem de armadura. 

Verifica-se, da análise do gráfico da Figura 17, que os valores de resistência ao corte obtidos para o 
caso de betão sem fibras (EC2) são substancialmente inferiores aos obtidos para o BRFA (RILEM, 
EHE e MC2010). 

De entre os modelos sugeridos para o caso de BRFA, é necessário ter em conta que nos cálculos 
baseados no modelo EHE-08 usou-se para fck o valor de 60 MPa. Os valores obtidos através do 
MC2010 apresentam uma maior variação com a percentagem de armadura, enquanto que os valores 
obtidos através do EHE e RILEM seguem a mesma tendência e apresentam valores relativamente 
próximos. 

 

Fig.17 – Valor da resistência ao corte em elementos de BRFA, segundo o RILEM, EHE e MC2010 e 
em elementos de betão simples (EC2)  
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3 
COMPILAÇÃO E ANÁLISE DE UMA 
BASE DE DADOS DE RESULTADOS 

EXPERIMENTAIS 

 
 
3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No presente capítulo apresenta-se uma compilação de resultados experimentais relativos a ensaios de 
esforço transverso em vigas. Consideram-se ensaios de vigas sem estribos, sem pré-esforço, com ou 
sem fibras de aço. O número de resultados apresentados para elementos de betão sem fibras é 
reduzido, pois o presente trabalho foca essencialmente no estudo dos elementos em BRFA. 

Numa segunda fase, comparam-se os resultados experimentais com os modelos de dimensionamento 
referidos no capítulo 2. São realizadas duas comparações: 

 comparam-se os valores experimentais com os valores de cálculo fornecidos pelos modelos de 
dimensionamento, isto é, com os valores que esses modelos de dimensionamento fornecem 
para as verificações em estado limite último de resistência, tratando-se por isso de modelos de 
natureza conservativa; 

 Comparam-se os valores experimentais com os valores dados pelos modelos de 
dimensionamento quando se consideram os valores médios das propriedades dos materiais e 
se ignora o fator parcial de segurança associado ao modelo de resistência (fator que, nas 
verificações de estado limite último de resistência, toma o valor 1,5); pretende-se com esta 
análise exploratória avaliar se este procedimento de cálculo conduz a resistências próximas 
dos valores obtidos experimentalmente. 
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3.2. COMPILAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Foi compilada uma base de dados com os resultados recolhidos na bibliografia. Nessa tabela, cada 
linha corresponde a um resultado experimental (ensaio). Os ensaios 1 a 28 referem-se a elementos de 
betão sem fibras, enquanto que os ensaios 29 a 163 são realizados em vigas em BRFA (a pesquisa 
incidiu essencialmente sobre ensaios de elementos em BRFA). 

 

Os resultados experimentais foram recolhidos nas publicações dos seguintes autores: 

 Cuenca, E (2012) [9] 
 Dinh, H (2009) [19] 
 Kwak, Y, Eberhard, M., Ong, K., Paramasivam, P. 2002 [20] 
 Mansur, M (2016) [21] 
 Parmentier, B, Cauberg, N., Vandewalle, L. (2012) [22] 
 Amin, A, Foster, S. (2015) [23] 
 Furlan, S (1997) [24] 
 Frithih, Y., Vidal, T., Turatsinze, A.(2013) [25] 
 Noghabai, K. (2000) [26] 
 Cucchiara, C., Mendola, L., Papaia, M. (2013) [27] 

 

A resistência ao esforço transverso foi registada através da tensão resistente vu. Para cada ensaio, 
registaram-se as propriedades materiais e geométricas mais relevantes, sempre que essas informações 
são disponibilizadas na bibliografia. 

A notação e as abreviaturas utilizadas têm o seguinte significado: 

 a/d - Razão entre o vão de corte e a altura útil, d, em milímetros. A variável a representa a 
distância entre o ponto de aplicação da força F e o eixo do apoio mais próximo; 

 fcm - Resistência à compressão média do betão em MPa, em provetes cilíndricos; 
 fr3 - Resistência residual à tração em flexão correspondente a uma deflexão de 2,17 mm; 
 fr4 - Resistência residual à tração em flexão correspondente a uma deflexão de 3,02 mm; 
 Lf - Comprimento das fibras em mm; 
 Lf/df – Esbelteza; 
 Df - Diâmetro da fibra em mm; 
 Vf - Dosagem de fibras no betão em Kg/m3 
 Tipo de fibra- Os tipos de fibras presentes na compilação são Dramix ZP305, Dramix RC 

80/60 BN, Dramix 5D-65/60-BG, Amorphous metal fiber e L.C. (fibras em aço com baixo 
teor de carbono);  

 Efibra - Módulo de elasticidade do aço da fibra em GPa; 
 σ – Tensão de cedência do aço da fibra em MPa; 
 Geometria da fibra - “c” significa fibra com gancho (“curved”) e “s” significa fibra sem 

gancho (“straight”); 
 Secção da viga – A letra “R” indica que a secção é retangular. Adiante são apresentados os 

valores da largura e altura da secção usada em cada ensaio para os casos em que essa 
informação é conhecida; 

 vu – Tensão resistente ao corte em MPa, sendo vu = VR / (b×d);    
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Usou-se ainda a seguinte notação: 

 1*  - Quando a resistência à compressão do betão, em MPa, foi obtida em provetes cúbicos; 
 2* - Quando a fibra apresenta secção retangular; 
 3*  - Quando o betão usado é do tipo auto-compactável (quer para o betão sem fibras, quer para 

o BRFA); 
 4* e 5* - Quando é empregue betão de alta resistência (símbolo 4*) ou betão de resistência 

normal (símbolo 5*);  
 “ – “ Quando o valor não está disponível. 

 

Na figura 18 apresentam-se as geometrias das secções transversais (geometria da peça em betão e 
armadura principal de flexão), num desenho à escala, para todos os casos em que essa informação é 
conhecida. 

 

 

3.3. COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTAIS E VALORES DE CÁLCULO DADOS POR 

MODELOS DE DIMENSIONAMENTO 

 

Pretende-se, nesta secção, comparar os valores experimentais recolhidos com os valores de cálculo 
para a tensão resistente, dados por modelos de dimensionamento.   

Para a obtenção dos valores de cálculo da tensão resistente, no caso dos dados referentes a betões sem 
fibras, recorreu-se ao modelo do EC2, que consiste na equação (16): 

 

, ,
,

100 			                                       (16) 

  

Note-se que o EC2 impõe um valor mínimo para a tensão resistente, valor esse que é dado pela 
equação seguinte: 

 

, , 0,035	 / /                                           (17) 
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Ensaio 142 e 143 

[22] 

B= 300 mm 

H= 700 mm 

ρ= 1,98% 

Ensaio 156 

[25] 

B= 200 mm 

H= 500 mm 

ρ= 3,00% 

Ensaio 134 a 141 

[21] 

B= 200 mm 

H= 300 mm 

ρ= 1,21% 

Ensaio 155 

[25] 

B= 200 mm 

H= 300 mm 

ρ= 4,30% 

Ensaio 149 a 152 

[24] 

H=280 mm 

B=150 mm 

ρ= 0,81 
 

 

 

                                           

Ensaio 88a98 

[2] 

H= 260 mm 

B= 140 mm 

ρ= 4,38% 

Ensaio 153e154 

[25] 

H= 250 mm 

B= 200 mm 

ρ= 4,5% 

Ensaio 110a133 

[20] 

H= 225 mm 

B= 150 mm 

ρ= 1,34% 

Ensaio 99a110 

[19] 

H= 225 mm 

B= 125 mm 

ρ= 1,5% 

Ensaio 158a163 

[26] 

H= 219 mm 

B= 150 mm 

ρ= 2,4% 

Ensaio 145a149 

[23] 

H= 100 mm 

B= 100 mm 

ρ= 1,6% 
 

 

Fig.18 – Secções transversais e percentagens de armadura de flexão 
nas vigas com resultados experimentais apresentados no Anexo I 

(essa informação é aqui apresentada para os casos em que ela é conhecida)  
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É necessário então verificar em que casos o valor proveniente da Expressão (17) pode condicionar. 
Isso acontecerá quando se verificar a seguinte condição: 

 

0,035	 / /  < 
,

,
100                                       (18) 

 

que resulta:  

 

ρ < 	
, ,

, . .
	 	                                                    (19) 

 

Concluiu-se que os valores obtidos para a percentagem de armadura dada por esta Equação (19) são 
inferiores aos valores de ρ registados para cada ensaio, pelo que a expressão (17) não tem qualquer 
influência e se utiliza, em todos os casos, a expressão (16) para a obtenção dos valores da tensão 
resistente,vu,calc,d.  

Já no caso de elementos de BRFA, recorreu-se ao modelo do RILEM. De acordo com este modelo, a 
tensão resistente é dada por:  

 

, ,
,

100 0,7
,

                     (20) 

 

No caso em que os valores de fr4k são desconhecidos, sendo conhecido o valor de fr3k, considera-se, 
simplificadamente, o valor de o valor de fr3k em substituição de fr4k, na equação anterior. Por outro 
lado, para determinar o valor de cálculo da tensão resistente ao esforço transverso, é necessário 
conhecer o valor característico da resistência residual à tração em flexão. Ora, na base de dados 
compilada, é dado apenas o valor médio dessa resistência residual. Não sendo possível, no âmbito 
desta dissertação, determinar de forma precisa tal valor característico, houve necessidade de estimar 
esse valor de um modo simplificado. Considera-se assim a seguinte aproximação para obter o valor 
característico da resistência residual à tração em flexão, fr3k, em função do valor médio dessa 
resistência residual: 

 

1,72 1,5                                                     (21) 

 

Para a obtenção do valor de fr4k é usada uma relação análoga. 

Esta relação admite que o valor de 1,5 MPa pode ser tomado como uma estimativa conservativa para o 
desvio padrão da resistência residual à tração, para aberturas de fissura CMOD3 e CMOD4. Por outro 
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lado, a constante 1,72 permite obter o valor característico correspondente ao quantil de 5%, 
considerando que o valor médio é obtido numa amostra com 10 ensaios, e a variável segue uma 
distribuição normal [10]. Reforçando as considerações feitas atrás, reforça-se que esta é uma 
abordagem simplista, que foi adotada atendendo às limitações (nomeadamente de tempo disponível) 
envolvidas na realização de uma dissertação deste tipo. Frisa-se que a Equação (13) não deve ser 
considerada como uma expressão rigorosa para determinação do valor característico de uma 
resistência residual à tração em flexão. Os resultados que se apresentam nesta secção devem assim ser 
entendidos como exploratórios. 

A Figura 19 apresenta o rácio entre o valor de cálculo da tensão resistente assim calculada e a 
resistência obtida experimentalmente, para cada ensaio. No Quadro 2 apresenta-se o valor médio e o 
desvio padrão obtidos para esse rácio, distinguindo os ensaios em elementos de betão sem fibras e os 
ensaios de elementos em BRFA. 

 

  

Fig.19 – Relação entre os valores de cálculo da tensão resistente, 
de acordo com o EC2 e RILEM e os valores experimentais 

 

 

Quadro 2- Valor médio e desvio padrão de vu,calc,d/vu,exp  
para resultados obtidos de acordo com EC2 e RILEM 

 Valor Médio Desvio Padrão 

Betão sem fibras 0,56 0,13 

BRFA 0,42 0,16 
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No gráfico da Figura 19, é possível verificar algumas manchas de pontos que correspondem a 
diferentes campanhas experimentais recolhidas e registadas na base de dados, em que são usadas, por 
exemplo, diferentes tipos de fibras. Para interpretar com mais detalhe os resultados atrás apresentados 
é necessária uma análise mais aprofundada. 

 

 

3.4 COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTAIS E MODELOS DE DIMENSIONAMENTO, 
USANDO VALORES MÉDIOS DAS PROPRIEDADES MATERIAIS 

 

Na Figura 20 apresenta-se uma comparação alternativa entre resultados experimentais e modelos de 
dimensionamento. Nesta figura, consideram-se valores médios das propriedades materiais e não 
valores característicos. Também não se considera o coeficiente parcial de segurança de 1,5 nas 
equações que fornecem a tensão resistente ao esforço transverso. Ou seja, na obtenção da tensão 
resistente dada pelos modelos de dimensionamento (tensão que se designa por vu,calc,m) considera-se: 

 ᵧc=1;  

 fcm em vez de fck, considerando fcm= fck +8 MPa conforme sugerido pelo EC2 
 fr4m em vez de fr4,k. (ou fr3m em vez de fr3k nos casos em que fr4m não é conhecido).   

 

O valor médio e o desvio padrão obtido para o rácio vu,calc,m/vu,exp é apresentado no Quadro 3. 

 

  

Fig.20 – Relação entre os a tensão resistente de acordo com o EC2 e RILEM 
(usando valores médios das propriedades materiais) e os valores experimentais 
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Quadro 3 – Valor médio e desvio padrão de vu,calc,m/vu,exp para resultados obtidos 
de acordo com EC2 e RILEM usando valores médios das propriedades materiais 

 Valor Médio Desvio Padrão 

Betão sem fibras 0,93 0,22 

BRFA 0,81 0,31 
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4 
DESCRIÇÃO DA CAMPANHA EXPERIMENTAL 

 
 
4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste capítulo descreve-se, primeiramente, os materiais utilizados, bem como o esquema de ensaio 
para a determinação da resistência ao esforço transverso. Depois, são apresentados os resultados dos 
ensaios para a caracterização das armaduras utilizadas nas vigas e os resultados dos ensaios levados a 
cabo para a caracterização dos betões. 

 

 

4.2 MATERIAIS UTILIZADOS  

 

Na presente dissertação, utilizaram-se duas composições que diferem apenas na dosagem de fibras, 
como já referido. Uma composição não inclui fibras. A outra composição possui 50 kg/m3 de fibras. 

Relativamente aos materiais utilizados, as fibras são do tipo Dramix 5D 65/60 BG [11], fornecidas 
pela Bekaert, S.A. (Figura 23). No Quadro 6 é possível observar as suas principais características. 
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Fig.23 – Imagem das fibras utilizadas no betão 

 

Quadro 6 – Características das fibras utilizadas 

Tipo de gancho 5D 

Comprimento (lf) 60 mm 

Diâmetro (df) 0,9 mm 

Esbelteza (lf/df) 65 

Tensão de rotura  2300 MPa 

Módulo de elasticidade 210 GPa 

Extensão na rotura  6 % 

 

Foi utilizado cimento do tipo CEM I 42,5R, disponibilizado pela SECIL de Macieira-Liz. O adjuvante 
utilizado foi o MC-PowerFlow 2695 da empresa MC Bauchemie. 

As areias foram disponibilizadas pela SORGILA e a brita pela Secil-Britas, S.A. Estas ilustram-se nas 
Figuras 24, 25 e 26. 

 

    
Fig.24 – Brita 4/8                                            Fig.25 – Areia 0/2 
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Fig.26 – Areia 0/4 

 

 

4.3 AMASSADURA, COLOCAÇÃO, COMPACTAÇÃO E CURA 

 

A amassadura foi realizada numa betoneira de eixo vertical, com capacidade de 180 L. 

A colocação do betão nos moldes foi feita manualmente. Como se trata de um betão auto-compactável 
a vibração foi dispensada.  

Após a moldagem, colocou-se um filme de polietileno sobre os provetes até à data da desmoldagem.  

A cura dos provetes foi efetuada na câmara de cura, com uma temperatura de 20º±2ºC e uma 
humidade relativa superior a 95%. Neste procedimento foi seguida a norma NP EN 206-1 [12]. 

Nos Quadros 7 e 8 são resumidos os procedimentos e datas chave para o fabrico e ensaio das vigas e 
dos restantes provetes (para caracterização das propriedades materiais). 
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Quadro 7 – Tarefas executadas antes do ensaio das vigas 

Dia Tarefa 

0 Fabrico do betão e moldagem das peças 

1 Desmoldagem e transporte para a câmara de cura 

21 
Passagem da câmara de cura para o ambiente interior do 

laboratório 

26 Pintura da face a monitorizar com videogrametria 

27 
Marcação da grelha de pontos para a monitorização com 

videogrametria 

28 Ensaio 

 

 

Quadro 8 – Procedimento antes do ensaio dos restantes provetes   

Dia Tarefa 

0 Fabrico do betão e moldagem das peças 

1 Desmoldagem e transporte para a câmara de cura 

28 Ensaio 

 

 

4.4. ESQUEMA DOS ENSAIOS PARA A DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO ESFORÇO TRANSVERSO 

 

Foram ensaiadas, no LEMC- Laboratório de Ensaio de Materiais de Construção, cinco vigas de iguais 
dimensões 2,5x0,15x0,3 m3 em que três possuem uma dosagem de fibras de 50 kg/m3 e duas delas não 
têm fibras. A armadura longitudinal é ilustrada na Figura 27. A diferença entre o conjunto de vigas 
V1, V2 e V3 e as vigas V4 e V5 consiste na alteração dos 3 varões φ20mm (Figura 28) para 3 varões 
φ16mm (Figura 29), mantendo-se todas as restantes dimensões mostradas na Figura 28. No Quadro 9 
apresentam-se as principais características de cada viga. Na Figura 30 observa-se o molde bem como 
as armaduras para as vigas V1, V2 e V3. 
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Fig.27 – Esquema de montagem das vigas V1, V2, V3 (secção longitudinal) 

 

 

Fig.28 – Esquema de montagem das vigas V1, V2 e V3 (secção transversal) 

 

 

Fig.29 – Esquema de montagem das vigas V4 e V5 (secção transversal) 

 

 

Quadro 9 – Principais características das vigas 

 

Armadura 

longitudinal 
ρ

Vf(kg/m
3
) Designação

00D20#1

00D20#2

50D20#1

50D20#2

50D20#3

50D20#4

00D16#1

00D16#2

50D16#1

50D16#2

2,41%

1,55%

V1

V2

V3

V4

V5

3φ20

3φ16

0

50

50

0

50



Avaliação da resistência ao esforço transverso em vigas de betão reforçado com fibras de aço 

 

 

32 

 

Em cada viga realizaram-se dois ensaios, primeiramente do lado esquerdo (ensaio que toma a 
designação #1 conforme se descreve no Quadro 10) e, depois, do lado direito (designação #2 – ver 
Quadro 10). As vigas V2 e V3 têm as mesmas características e, por isso, os ensaios realizados nestas 
vigas têm as designações #1, #2, #3 e #4 (ver Quadro 10). 

 

Era espectável que as vigas em BRFA e com armadura longitudinal de flexão composta por 3 varões 
φ16mm (o que corresponde a uma percentagem de armadura  = 1,55%) não rompessem por esforço 
transverso mas sim por flexão, atendendo ao contributo favorável das fibras metálicas. Foi por esse 
motivo que apenas foi moldada uma viga deste tipo. 

 

Pelo contrário, para as vigas em BRFA, com  = 2,41%, esperava-se atingir uma rotura por esforço 
transverso. Por esse motivo, foram moldadas 2 vigas desse tipo (que permitem realizar 4 ensaios, 
conforme referido atrás). 

 

No que diz respeito às vigas em betão sem fibras, foi apenas moldada uma viga de cada tipo 
(permitindo cada uma a realização de 2 ensaios) porque o estudo incide, essencialmente, sobre o 
comportamento de betão sem fibras. Naturalmente, nestas vigas era à partida espectável observar 
roturas por esforço transverso. 

 

 

 

Fig.30 – Molde e armaduras para as vigas V1, V2 e V3. 

 

O esquema de carregamento das vigas (figura 31) consistiu na aplicação de uma força concentrada, 
por via de um atuador servo-controlado que se apresenta na figura 32. O carregamento foi controlado 
por imposição de deslocamento com uma velocidade de 1 mm/minuto.  
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Fig.31 – Esquema de carregamento da viga para a situação de ensaio 
do vão de corte do lado direito (distâncias em m) 

 

As vigas foram simplesmente apoiadas em apoios de 2 e 3 graus de liberdade (este último pode ser 
observado na Figura 33). No apoio com 2 graus de liberdade os movimentos libertos são a rotação e 
movimento horizontal no plano em que ocorrem as deformações, no apoio com 3 graus de liberdade, 
para além dos referidos anteriormente, é liberta também a rotação por torçao. Em ambos os apoios 
utilizaram-se placas de cartão prenssado de 15x8 cm2 que garantem uma melhor distribuição de 
tensões. Também no actuador utilizou-se uma placa de cartão com as mesmas dimensões da placa de 
aço utilizada para distribuir a carga de 15x10 cm2.  

 

              

           Fig.32 – Atuador servo-controlado           Fig.33 – Pormenor do apoio de 3 graus de liberdade 

 

Conforme foi referido atrás, em cada viga foram feitos dois ensaios. Primariamente ensaiou-se o lado 
esquerdo da viga, montando-se uma estrutura de reforço (com varões de aço, exteriores ao betão, com 
orientação vertical) do lado direito para evitar aí a rotura por esforço transverso. Numa segunda fase, 
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ensaiou-se o lado direito e, novamente, foi utilizado reforço exterior, agora do lado esquerdo. O 
esquema de reforço exterior é apresentado na Figura 34. 

 

 

Fig.34 – Esquema de reforço exterior montado do lado esquerdo da viga (distâncias em mm) 

 

Nos primeiros ensaios realizados em cada viga foi usado um sistema de reforço exterior mais ligeiro, 
representado na Figura 35. Note-se que a necessidade de reforço exterior é menor, pois a zona que está 
a ser reforçada com este sistema ainda não é atravessada por uma fenda resultante de uma rotura 
prévia por esforço transverso. 

 

 

Fig. 35 – Imagem de viga e do esquema de reforço exterior 

 

O valor do esforço transverso máximo a actuar na viga pode ser obtido através da Equação 25: 

 

	                                                                  (25) 

 

sendo: 

V = Esforço transverso atuando no vão de corte; 



Avaliação da resistência ao esforço transverso em vigas de betão reforçado com fibras de aço 

 

 

35 

F = Força aplicada pelo atuador; 

l1 = Vão de corte, medido entre os eixos do atuador e da reação (0,8 m); 

l2 = Vão da viga entre eixos de apoio (2,2 m). 

 

A Figura 36 apresenta uma imagem do pórtico de ensaio. 

Em cada um dos vãos de corte foi marcada, antes da montagem da viga no pórtico de ensaio, uma 
grelha regular de pontos afastados (nas direções horizontal e vertical) de 15mm. Essa grelha destina-se 
à monitorização das deformações com recurso à correlação digital de imagens. Para esse efeito, foi 
feito o registo de imagens durante o ensaio, mas o tratamento desses resultados está fora do âmbito da 
presente dissertação. 

 

 

Fig. 36 – Vista do pórtico de ensaio 

 

 

4.5. ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DAS ARMADURAS 

 

Para caracterizar as armaduras foram realizados ensaios baseados na norma NP EN ISO 6892-1 [13]. 

Nos Quadros 10 a 12 apresentam-se os valores da tensão de rotura, Rm, para os varões com diâmetros 
de 20 mm, 16 mm e 6 mm. Para os varões de 16 mm e de 20 mm de diâmetro, apresenta-se também o 
valor da tensão de cedência superior, ReH, uma vez que é visível um patamar de cedência nos 
resultados do ensaio destes aços. Como isso não acontece no caso dos varões de 6 mm de diâmetro, 
para esse aço apresenta-se no Quadro 13 o valor da tensão limite de proporcionalidade para uma 
deformação residual de 0,2%, Rp0,2. 
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Quadro 10 – Características dos varões com diâmetro de 20 mm 

Provete 1 2 Média 

Rm (MPa) 631,2 639,5 635,4 

ReH (MPa) 511,9 515,9 513,9 

 

 

Quadro 11 – Características dos varões com diâmetro de 16 mm 

Provete 1 2 3 Média 

Rm (MPa) 634,3 637,3 635,3 635,6 

ReH (MPa) 522,9 533,8 534,8 530,5 

 

 

Quadro 12 – Características dos varões com diâmetro de 6 mm 

Provete 1 2 3 Média 

Rm (MPa) 683,1 678,2 686,8 682,7 

Rp0,2 (MPa) 519,9 517,8 522,9 520,2 

 

 

Nas figuras 37, 38 e 39 apresentam-se os diagramas tensão-extensão para os varões de aço com 
diâmetro de 20mm, 16mm e 6mm, respetivamente. As extensões representadas nestes diagramas são 
avaliadas com base no movimento relativo entre maxilas da máquina de ensaio. 

 

 

Fig.37 – Diagrama σ-ε dos varões de 20 mm 
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Fig.38 – Diagrama σ-ε dos varões de 16 mm 

 

 

Fig.39 – Diagrama σ-ε dos varões de 6 mm 

 

4.6. ENSAIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO BETÃO 

  

Para caracterizar os betões, realizaram-se os ensaios indicados nos quadros 13 e 14. 

Na realização dos ensaios referidos nos quadros 13 e 14, foram seguidas as normas: 

 Compressão – NP EN 12390-3 [14] 
 Compressão Diametral – NP EN 12390-6 [15] 
 Absorção de água por imersão – LNEC E 394 [16] 
 Flexão (ensaio segundo a norma para betão com fibras)– EN 14651 [17] 
 Flexão (ensaio segundo a norma para betão endurecido) – NP EN 12390-5 [18] 
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Os ensaios foram, de um modo geral, feitos no LEMC da FEUP, exceto os ensaios de flexão de acordo 
com a norma EN 14651 e 3 ensaios de compressão (que foram realizados no Concrete Laboratory da 
Bekaert, na Bélgica). 

Os resultados dos ensaios para a caracterização do betão simples apresentam-se nos quadros 15, 16 e 
17. Na figura 40 apresenta-se o diagrama tensão residual-CMOD relativo aos ensaios de flexão dos 
prismas em betão sem fibras. 

 

 

Quadro 13 – Ensaios realizados para determinar as caracterísiticas mecânicas do betão com fibras 

Ensaio Tipo provete Idade em dias Nº provetes 

Compressão Cubos 15x15x15cm 
11 

28 

3 

3+3(1) 

Compressão Cilindros15 h30cm 
11 

28 

3 

3 

Compressão diametral Cilindros 15 h30cm 28 3 

Absorção de água por imersão Cubos 15x15x15cm 28 3 

Flexão Prismas 15x15x60cm 28 7 

Nota: (1) 3 cubos foram realizados no LEMC e os restantes 3 no laboratório da Bekaert. 

 

 

Quadro 14 – Ensaios realizados para determinar as caracterísiticas mecânicas do betão sem fibras 

Ensaio Tipo provete Idade em dias Nº provetes 

Compressão Cubos 15x15x15cm 
7 

28 

3 

6 

Compressão Cilindros 15 h30cm 
7 

28 

3 

3 

Compressão diametral Cilindros 15 h30cm 28 3 

Absorção de água por imersão Cubos 15x15x15cm 28 3 

Flexão Prismas 15x15x60cm 28 3+3 (1) 

Nota: (1) 3 ensaios foram realizados de acordo com a norma EN 14651 e os restantes 3 de acordo com a norma 

NP EN 12390-5 
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Quadro 15 – Resultados dos ensaios para a caracterização do betão sem fibras (MPa) 

Propriedade  Tipo de provete Idade 
Resultado 

individual 
Valor médio

Resistência à 

compressão 

Cubos 

7 

74,2 

74,10 78,2 

69,9 

28 

87,6 

86,55 

87,7 

88,3 

88,4 

82,0 

85,3 

Cilindro 

7 

73,8 

73,10 73,2 

72,3 

28 

86,1 

85,73 85,1 

86,0 

Resistência à tração por 

compressão diametral 
Cilindro  28 

5,55 

6,05 6,35 

6,25 

 

 

 

Quadro 16 – Resultados do ensaio de absorção de água para betão sem fibras 

 

 

 

8067,3 4710,5 7837,9 6,8

8048,6 4708,6 7820,9 6,8

8064,7 4716,3 7834,5 6,9

M2 ‐ Massa 

hidrostática do 

provete 

M3 ‐ 

Massa do 

provete 

Absorção de água por 

imersão                 

=(m1‐m3)/(m1‐m2)

M1 ‐ Massa do 

provete 

saturado no ar
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Quadro 17 – Ensaio de flexão em betão simples (NP EN 12390-5) 

Idade  Resistência à 
flexão (MPa) 

Média 

28 

9,9 

9,2 8,2 

9,4 

 

 

 

 

Fig.40 – Diagrama tensão residual-CMOD dos prismas de betão sem fibras 

 

 

Os resultados dos ensaios para a caracterização do BRFA apresentam-se nos quadros 18, 19, 20 e 21. 
Na figura 41 está representado o diagrama tensão residual-CMOD relativo ao ensaio de flexão dos 
prismas de BRFA. 
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Quadro 18 – Resultados dos ensaios para caracterização do BRFA (MPa) 

Propriedade  Tipo de provete Idade  Resultado individual  Valor médio

Resistência à 

compressão 

Cubos 

11 

77,6 

78,07 78,5 

78,1 

28 

85,2(1) 

86,68 

86,4(1) 

88,4(1) 

86,9(2) 

85,8(2) 

87,4(2) 

Cilindro 

11 

73,6 

71,90 67 

75,1 

28 

80,6 

79,47 79,1 

78,7 

Resistência à tração por 

compressão diametral 
Cilindro  28 

6,25 

7,38 8,35 

7,55 

Notas: (1) Ensaio realizado no LEMC; (2) Ensaio realizado no laboratório da Bekaert 

 

 

Quadro 19 – Resultados do ensaio de absorção de água para BRFA 

 
 

 

8267,6 4914,1 8045,7 6,6

8267,8 4904,6 8045,3 6,6

8343,8 4961,8 8115,3 6,8

M1 ‐ Massa do 

provete 

saturado no ar

M2 ‐ Massa 

hidrostática do 

provete 

M3 ‐ 

Massa do 

provete 

Absorção de água por 

imersão                 

=(m1‐m3)/(m1‐m2)
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Quadro 20 – Resultados dos ensaios para caracterização do BRFA (MPa) (continuação) 

Propriedade  Tipo de provete  Idade  Resultado individual  Valor médio

Resistência à tração 

por flexão [14] 
Prismas  28 

fL 

7,73 

7,77 

7,87 

7,52 

7,64 

7,50 

8,02 

8,12 

fR,1 

10,18 

10,44 

13,89 

7,25 

9,65 

9,76 

13,45 

8,87 

fR,2 

13,74 

12,81 

15,63 

9,78 

14 

11,43 

13,07 

12,05 

fR,3 

14,46 

12,33 

13,42 

9,57 

11,24 

11,86 

12,95 

12,80 

fR,4 

13,25 

11,35 

13,31 

8,68 

11,42 

10,44 

12,73 

9,59 
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Fig. 41 – Diagrama tensão residual-CMOD dos prismas ensaiados 
para uma dosagem de fibras de 50 kg/m3 

 

Com base nos resultados dos ensaios de flexão dos prismas de BRFA, foram estimados os valores 
característicos para fL, fr1, fr2,fr3 e fr4 tendo por base os sete resultados experimentais. Apresentam-se no 
Quadro 21 os valores obtidos. 

 

Quadro 21 – Valor médio, desvio padrão e valor característico para os resultados dos ensaios de flexão 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

fL 
[MPa] 

fr1 

[MPa] 

fr2 

[MPa] 

fr3 

[MPa] 

fr4 

[MPa] 

valor médio  7,77  10,44  12,81  12,33  11,35 

desvio padrão  0,24  2,41  1,91  1,60  1,84 

valor característico  7,27  5,41  8,82  8,98  7,49 
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5 
RESULTADOS DOS ENSAIOS PARA 

DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA 
AO ESFORÇO TRANSVERSO 

 
 
5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No presente capítulo, são apresentados os resultados dos ensaios para avaliação do esforço transverso. 
Discute-se os valores do esforço transverso resistente obtido experimentalmente para cada tipo de 
betão (BRFA ou betão sem fibras) e para cada percentagem de armadura de flexão (2,41% ou 1,55%). 
Discute-se também o modo de rotura e o padrão de fendilhação no vão de corte. Por fim, os resultados 
experimentais são confrontados com os valores previstos pelos modelos de dimensionamento. 

 

 

5.2. ENSAIOS DE VIGAS EM BETÃO SEM FIBRAS 

 

Nas Figuras 42 e 43 apresentam-se os diagramas que relacionam a evolução do esforço 
transverso no vão de corte com o movimento do eixo do atuador. Note-se que o deslocamento 
apresentado no eixo horizontal é superior à deformação da própria viga em estudo, porque inclui 
os efeitos da deformabilidade do pórtico de ensaio, da deformabilidade dos diversos componentes 
estruturais metálicos usados para aplicar a força, e do da deformação das placas de cartão 
prensado. Assim, estes diagramas não servem para avaliar a deformabilidade da viga ensaiada, 
mas sim para identificar a ocorrência de decréscimos de força ao longo do ensaio. 

No eixo das ordenadas apresentam-se os valores do esforço transverso em kN calculados através 
da Expressão (25), ignorando-se portanto o efeito (reduzido) do peso próprio da viga. 
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Fig.42 – Diagrama esforço transverso-deslocamento para os ensaios 00D20#1 e 00D20#2 

 

 

Fig.43 – Diagrama esforço transverso-deslocamento para os ensaios 00D16#1 e 00D16#2 

 

A Figura 44 apresenta a fenda crítica que conduziu à rotura por esforço transverso em três 
ensaios (00D20#1, 00D16#1 e 00D16#2). Verifica-se que essa fenda apresenta uma forma muito 
semelhante nos três ensaios aí ilustrados. No outro ensaio em vigas de betão sem fibras 
(00D20#2) observou-se também uma fenda crítica análoga. Esta fissura crítica apresenta a forma 
espectável para uma rotura de esforço transverso em elementos de betão sem fibras e sem 
estribos. 

Os valores obtidos para o esforço transverso resistente são discutidos adiante, no subcapítulo 5.4. 
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Fig.44 – Imagem da fenda crítica que conduziu à rotura por esforço transverso. 
De cima para baixo: ensaios 00D20#1, 00D16#1 e 00D16#2. 
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5.3 ENSAIOS DE VIGAS EM BRFA  

 

As Figuras 45 e 47 apresentam a evolução do esforço transverso atuante no vão de corte, em 
função do deslocamento do eixo do atuador, nos ensaios das vigas de BRFA. 

 

A Figura 45 apresenta os resultados para os ensaios das vigas onde a armadura de flexão é 
materializada com 3 varões de 16mm de diâmetro, o que corresponde a uma percentagem de 
armadura de flexão de 1,55%. Conforme era espectável, tendo isso mesmo sido referido no 
capítulo 4, nestas vigas ocorreu por rotura por flexão associada ao desenvolvimento de uma 
rótula plástica na zona de momento fletor máximo (junto ao ponto de aplicação da força pelo 
atuador). 

Verifica-se assim, que para esta percentagem de armadura de flexão (1,55%), o esforço 
transverso resistente é superior a 120kN. O reforço com fibras de aço garante assim que não 
ocorra rotura por esforço transverso, mesmo para uma situação em que a relação a/d é 
relativamente baixa: a/d = 80cm / 26cm = 3,08. 

Na Figura 45, verifica-se que, no ensaio 50D16#1, após ser atingido a força correspondente à 
formação da rótula plástica, o ensaio foi interrompido. Isto para que fosse possível realizar o 
ensaio 50D16#2, no vão de corte oposto, antes de ser induzido um dano muito importante na 
zona central da viga. 

A Figura 46 apresenta uma imagem da viga após a rotura por flexão no ensaio 50D16#2. 

 

 

Fig.45 – Diagrama esforço transverso-deslocamento para os ensaios em vigas em BRFA, 
com armadura de flexão formada por varões com 16mm de diâmetro 
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Fig.46 – Imagem após a rotura por flexão no ensaio 50D16#2 

 

A Figura 47 apresenta os resultados dos ensaios em vigas com percentagem de armadura de 
flexão igual a 2,41%. Nos 4 ensaios ocorreu rotura por esforço transverso. Verifica-se que o 
padrão de fissuração é consideravelmente diferente daquele que ocorre nas vigas de betão sem 
fibras (ver Figura 44). Por outro lado, as vigas em BRFA exibem uma grande reserva de 
resistência após o surgimento das primeiras fissuras causadas pelo esforço transverso, ao 
contrário do que se observou nos ensaios das vigas de betão sem fibras (nesse caso a rotura por 
esforço transverso ocorreu de forma súbita). O valor do esforço transverso resistente atingido 
nestes ensaios é discutido no subcapítulo seguinte. 

 

 

Fig.47 – Diagrama esforço transverso-deslocamento para os ensaios em vigas em BRFA, 
com armadura de flexão formada por varões com 20mm de diâmetro 
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Fig.48 – Imagem do vão de corte, no ensaio 50D20#2. De cima para baixo: numa fase intermédia do 
ensaio; imediatamente antes da rotura por esforço transverso; após a rotura por esforço transverso. 
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5.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Na Figura 49, os valores obtidos experimentalmente para a resistência ao esforço transverso são 
comparados com os valores de cálculo previstos pelos modelos apresentados no capítulo 2. 

Nessa figura, as resistências ao esforço transverso são apresentadas usando a tensão resistente (esforço 
transverso resistente dividido pela largura da secção e pela sua altura útil). 

 

Os valores de cálculo que aí se determinam foram quantificados recorrendo aos modelos do EC2 (para 
ensaios em vigas de betão sem fibras) e do RILEM e MC2010 (para os ensaios em vigas de BRFA). 
Para isso, foram considerados valores característicos para as propriedades dos materiais baseados nos 
resultados dos ensaios de caracterização, apresentados no capítulo 4. Foram considerados os seguintes 
pressupostos: 

 os valores característicos das resistências residuais à tração em flexão foram quantificados e 
apresentados no capítulo 4; 

 para a quantificação do valor característico da resistência à tração axial,  usou-se o valor 
médio da resistência à tração por compressão diametral (apresentado no capítulo 4), e, com 
base nesse valor, quantificou-se o valor característico da resistência à tração axial com base 
nos pressupostos do EC2; 

 para a quantificação do valor característico da resistência à compressão, considerou-se o valor 
médio da resistência aos 28 dias em provetes cilíndricos (apresentado no capítulo 4) e 
subtraiu-se a esse um valor de 3MPa (procedimento simplificado). 

 

Com base nos pressupostos anteriores, obteve-se os seguintes valores característicos para o BRFA: 

 fck = 79,5 – 3 = 76,5 MPa; 
 fctk = 0.7  0,9  7,38 = 4,65 MPa 
 fr1k = 5,4 MPa; 
 fr3k = 9,0 MPa; 
 fr4k = 7,5 MPa. 

 

Para a determinação do valor de cálculo da resistência ao esforço transverso do betão sem fibras é 
apenas requerido o valor característico da resistência à compressão do betão, tendo sido utilizado o 
mesmo valor que foi referido no parágrafo anterior para o BRFA. 

 

O valor de fctk é necessário para a quantificação do valor de cálculo da tensão resistente ao esforço 
transverso de acordo com o modelo MC2010. É importante notar que o valor quantificado de acordo 
com os pressupostos indicados atrás (baseados nas recomendações do EC2) pode ser demasiado 
conservativo. Isto porque a passagem do valor médio para o valor característico é feita através da 
multiplicação por um fator de 0,7 mas, se se observar os resultados dos 7 ensaios de flexão em prismas 
(capítulo 4), conclui-se que a variabilidade obtida para a tensão limite de proporcionalidade é bastante 
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reduzida. Não obstante, nos cálculos apresentados a seguir, é considerado fctk = 4,65 MPa para o 
BRFA. 

 

O gráfico apresentado na Figura 49 mostra resultados para 4 tipos de ensaios (dois tipos de betão duas 
percentagens de armadura de flexão). Verifica-se que, em três desses tipos de ensaios, a repetibilidade 
é muito boa. Essa boa repetibilidade só não é obtida no caso do ensaio das vigas em BRFA com uma 
percentagem de armadura de flexão  = 2,41%. Para esse tipo de ensaio, estão disponíveis 4 resultados 
(conforme foi explicado no capítulo 4). Olhando para a Figura 50 e também para a Figura 47, 
concluiu-se que há dois tipos de comportamento: 

 num desses tipos (ensaios 50D20#2 e 50D20#3), a resistência ao esforço transverso é inferior 
e a rigidez da viga é também inferior; 

 no outro tipo (ensaios 50D20#1 e 50D20#4), a resistência ao esforço transverso e a rigidez 
apresentam valores superiores. 

Este facto terá que ser averiguado com maior profundidade, recorrendo nomeadamente à avaliação de 
deformações através da correlação digital de imagens. Esse trabalho está fora do âmbito da presente 
dissertação. 

 

 

Fig. 49 – Tensões resistentes obtidas experimentalmente e valores de cálculo da resistência ao esforço 
transverso previstos pelo EC2 (para betão sem fibras) e pelo RILEM e MC2010 (para o BRFA) 

 

No que diz respeito aos ensaios das vigas de betão sem fibras, verificou-se nos ensaios (conforme seria 
de esperar) que a resistência ao esforço transverso aumenta ligeiramente com o aumento da 
percentagem de armadura de flexão. Os valores de cálculo da tensão resistente previstos pelo EC2 são 
inferiores aos resultados experimentais, conforme era espectável, uma vez que esses valores de cálculo 
são quantificados com os valores característicos das propriedades dos materiais e, além disso, é usado 
um coeficiente parcial de segurança de 1,5. 
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No caso das vigas em BRFA, conforme foi referido atrás, para as vigas com uma percentagem de 
armadura de flexão de 1,55% a rotura não ocorreu por esforço transverso. Assim, para essas vigas 
sabe-se que a sua resistência ao esforço transverso é superior ao valor apresentado no gráfico da 
Figura 50. 

 

Confrontando os valores obtidos experimentalmente para a resistência ao esforço transverso nas vigas 
com e sem fibras, conclui-se que o BRFA considerado conduz a um grande aumento da resistência ao 
esforço transverso. 

 

Por outro lado, comparando resistências experimentais com valores de cálculo de acordo com o 
RILEM e o MC2010, conclui-se que o valor real da resistência é muito superior ao valor previsto 
pelos modelos de dimensionamento (o que é desejável atendendo ao facto de se tratarem de valores 
resistentes para verificações em ELUR). 
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6 
CONCLUSÕES 

 
 

Nesta dissertação foi realizado um estudo sobre a resistência ao esforço transverso de elementos, sem 
estribos, feitos com betão reforçado com fibras de aço do tipo Dramix® 5D, com uma dosagem de 
50 kg/m3. Para isso, recorreu-se a ensaios em vigas com secção retangular tendo sido considerados 
dois valores diferentes para a percentagem de armaduras de flexão (1,55% e 2,41%). O 
comportamento dos elementos em BRFA foi confrontado com o desempenho de elementos em betão 
sem fibras. Os betões empregues apresentam uma resistência média à compressão em provetes 
cilíndricos, aos 28 dias, próxima de 80MPa. O estudo realizado permitiu obter as seguintes conclusões 
principais: 

 

 Nos ensaios de vigas feitas com betão sem fibras, a rotura ocorreu através da formação e 
propagação rápida de uma fenda crítica, que precipitou a fratura por esforço transverso. A 
rotura ocorreu de modo súbito. A fenda crítica apresenta a forma espectável para uma rotura 
de esforço transverso em elementos de betão sem fibras e sem estribos. 

 

 Nos ensaios das vigas de betão sem fibras verificou-se (conforme seria de esperar) que a 
resistência ao esforço transverso aumenta ligeiramente com o aumento da percentagem de 
armadura de flexão. 

 

 Nos ensaios das vigas de BRFA observou-se um padrão de fissuração consideravelmente 
diferente daquele que ocorre nas vigas de betão sem fibras, com múltiplas fendas em vez de 
uma única fenda crítica. Por outro lado, as vigas em BRFA exibem uma grande reserva de 
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resistência após o surgimento das primeiras fissuras causadas pelo esforço transverso, ao 
contrário do que se observou nos ensaios das vigas de betão sem fibras (nesse caso a rotura 
por esforço transverso ocorreu de forma súbita). 

 

 O uso de fibras do tipo Dramix® 5D, com uma dosagem de 50 kg/m3, conduziu a um grande 
aumento da resistência ao esforço transverso, comparativamente a elementos análogos feitos 
com betão sem fibras. 

 

 No caso das vigas em BRFA verificou-se que, mesmo para uma percentagem de armadura de 
flexão igual a 1,55%, a resistência ao esforço transverso é superior à resistência à flexão da 
viga, nestes ensaios em que o rácio entre o vão de corte e a altura útil da viga vale 3,08. 

 

 As resistências ao esforço transverso observadas nos ensaios realizados são consideravelmente 
superiores aos valores de cálculo estimados por modelos de dimensionamento (para 
verificações em Estado Limite Último de Resistência). 
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