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RESUMO 
 
O presente artigo incide sobre o estudo experimental e numérico do comportamento de 
uma série de vigas de betão armado, ensaiadas até rotura no Laboratório de Estruturas da 
Universidade do Minho (LEST-UM). Estas vigas foram construídas e betonadas em 
simultâneo, apresentando diferentes distribuições de armadura longitudinal e transversal. 
O carregamento aplicado correspondeu a duas cargas concentradas. Os carregamentos 
foram efectuados de uma forma incremental, com controlo da deformação. Algumas das 
vigas apresentaram roturas típicas de flexão e, outras, de corte. As vigas foram 
posteriormente analisadas através de um modelo numérico não-linear determinístico, 
simulando-se o seu comportamento até à rotura. Executou-se ainda uma análise de 
sensibilidade, com o objectivo de identificar os parâmetros que apresentam uma maior 
influência no seu comportamento global. Numa fase seguinte, procedeu-se a uma análise 
não linear probabilística das respectivas vigas. Da respectiva análise obteve-se um fuso de 
comportamentos admissíveis. Deste modo foi possível efectuar uma avaliação, com maior 
rigor, do comportamento das vigas ensaiadas experimentalmente. A metodologia utilizada, 
cujo principal objectivo é a identificação de comportamentos anómalos em estruturas, 
poderá ser, também, aplicada na avaliação do comportamento de pontes de betão 
armado. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Quando se procede a uma análise rigorosa do comportamento de estruturas de betão 
armado, é aconselhável a realização de uma análise não linear dado o comportamento 
não linear dos materiais constituintes. Uma das grandes aplicações da análise não linear 
de estruturas de betão armado corresponde à realização de ensaios numéricos até à 
rotura e, tem como objectivo, o estudo do respectivo comportamento. Neste artigo, a 
análise não-linear das estruturas foi realizada com o programa ATENA [1]. Por sua vez, as 
técnicas probabilísticas têm tido, cada vez mais, uma utilização na engenharia de 
estruturas [2; 3], nomeadamente, na análise não linear de estruturas de betão armado [4; 
5; 6; 7; 8]. A resposta real das estruturas face a determinada solicitação nunca é 
determinística, pois todos os parâmetros envolventes, desde aqueles relacionados com os 
materiais constituintes até à própria solicitação, apresentam variabilidade. Apesar disso, 
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quando se procede a uma análise computacional, este fenómeno, é, na maioria das 
situações, negligenciado, optando-se por modelos puramente determinísticos. Este facto 
deve-se ao elevado custo computacional das análises probabilísticas. Os modelos 
computacionais utilizados são, por sua vez, menos realistas e satisfatórios. As análises 
não lineares probabilísticas, apresentadas neste artigo, foram realizadas com o programa 
SARA, que é uma combinação dos programas ATENA [1] e FREET [7; 9]. Neste artigo 
apresenta-se, numa primeira fase, os resultados provenientes dos ensaios experimentais 
de um conjunto de vigas de betão armado, ensaiadas até à sua rotura. Numa fase 
seguinte, apresentam-se os resultados provenientes de uma modelação não linear 
determinística. Finalmente, analisam-se as mesmas vigas, através de uma análise não 
linear probabilística. Para tal, procede-se à identificação da lei probabilística que melhor se 
ajusta a cada parâmetro de entrada. Esta caracterização é feita com base em resultados 
experimentais de caracterização dos materiais, bem como, na literatura [6; 8; 10]. Estas 
análises têm, como resultado, a obtenção de um fuso de valores admissíveis para o 
comportamento das vigas em estudo. Deste modo, será possível controlar possíveis 
comportamentos anómalos, quer na presença de modos de rotura típicos de flexão quer 
de corte. O comportamento de pontes de betão armado, associadas a uma maior 
complexidade, pode, também, ser avaliado, de um modo consistente, através de uma 
comparação entre resultados experimentais e numéricos, provenientes de uma análise 
não-linear probabilística. Assim sendo, comportamentos anómalos das respectivas 
estruturas poderão ser detectados atempadamente, apresentando, esta metodologia, uma 
grande utilidade para a avaliação da segurança das respectivas obras de arte. 
 
 
2. ENSAIO EXPERIMENTAL 
 
O ensaio experimental aqui apresentado consistiu no carregamento, até à rotura de vigas 
de betão armado, com diferentes distribuições de armadura longitudinal e espaçamentos 
de armadura transversal. As vigas, simplesmente apoiadas, com 1.50m de vão, foram 
submetidas a duas cargas (P) colocadas a 1/3 e 2/3 do vão. A secção das vigas é de 
75x150 mm. O betão utilizado foi o mesmo, em todas as vigas, bem como, o aço, tendo-se 
utilizado diâmetros de φ6, φ8 e φ10, para armadura longitudinal, e de φ4, para a armadura 
transversal. O ensaio foi realizado com controlo de deslocamento. Registou-se o valor da 
carga aplicada pelo actuador, bem como o deslocamento da viga a meio vão. As vigas 
romperam por corte e por flexão. A Figura 1 apresenta o esquema de ensaio tipo, bem 
como, os dois modos de rotura obtidos. Das 36 vigas ensaiadas, apenas se apresentam, 
neste artigo, os resultados de 16 vigas, que se incluem nas 4 tipologias de viga 
apresentadas no Quadro 1. Os critérios para a respectiva escolha, tiveram em 
consideração a influência da distribuição de armadura longitudinal e do espaçamento entre 
armaduras transversais nos modos de rotura obtidos. 
 

P

1.50 m

1.60 m

0.50 m

0.075 m

0.15 m
P

Figura 1. Esquema de Ensaio e Modos Rotura (flexão – superior; corte – inferior). 
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Os resultados experimentais obtidos apresentam-se nas Figuras 3 e 4. Pode-se concluir 
que para um mesmo espaçamento de armadura transversal, baixas percentagens de 
armadura longitudinal correspondem modos de rotura de flexão com rotura do aço, médias 
percentagens de armadura longitudinal correspondem a modos de rotura de flexão com 
esmagamento do betão e elevadas percentagens de armadura longitudinal correspondem 
a modos de rotura de corte. Verifica-se, também, que para uma mesma percentagem de 
armadura longitudinal, pequenos espaçamentos de armaduras transversais correspondem 
modos de rotura por flexão e elevados espaçamentos modos de rotura por corte. 
 

Quadro 1. Resumo das vigas de betão armado tipo analisadas e respectivos modos 
de rotura. 

Armadura Longitudinal Armadura Transversal Modo Rotura Número Exemplares 

3φ6 φ4//0.10 Flexão - Rotura do aço 2 

2φ8 φ4//0.10 Flexão - Esmagamento do 
betão 3 

2φ10 φ4//0.10 Corte 8 

2φ10 φ4//0.075 (Apoios) + 
φ4//0.158 (Vão) 

Flexão - Esmagamento do 
betão 3 

 
 
3. ANÁLISE NUMÉRICA 
 
3.1 Análise Não Linear Determinística 
 
A análise não linear determinística foi realizada com base no software ATENA [1], com o 
objectivo de interpretar os resultados experimentais. Desenvolveu-se um modelo 
determinístico, utilizando-se uma malha de elementos finitos quadrangulares, e as 
características dos materiais (valores médios) apresentadas nos Quadros 2, 3 e 4. As 
características do betão não eram conhecidas, apesar de, inicialmente, se ter previsto um 
betão de classe C20/25, e, portanto, foram aferidas de acordo com os resultados 
experimentais obtidos. Os aços, por sua vez, foram caracterizados através de um ensaio 
normalizado de tracção uniaxial, tendo-se obtido um valor de Módulo de Elasticidade (Es) 
de 200 GPa. Para as 4 tipologias de viga em análise, obtiveram-se por via numérica, 
roturas por flexão com esmagamento do betão para armaduras longitudinais de 3φ6 e 2φ8, 
e roturas por corte, para armaduras de 2φ10 (Figura 2). 
 

Figura 2. Modelo Numérico e Modos Rotura (flexão – superior; corte – inferior). 
 

Quadro 2. Características do Betão. 

Módulo de Elasticidade Tangente Ec 30.00 GPa 

Resistência à Compressão (em 
cilindro) fc 28.00 MPa 

Resistência à Tracção ft 1.50 MPa 

Energia de Fractura Gf 51.40 N/m 
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Quadro 3. Características da Armadura Longitudinal. 
Tensão de Cedência σy 540.00 MPa 

Tensão Última σt 600.00 MPa 

Extensão Última εlim 0.080 - 
 

Quadro 4. Características da Armadura Transversal. 
Tensão de Cedência σy 200.00 MPa 

Tensão Última σt 220.00 MPa 

Extensão Última εlim 0.080 - 
 

As Figuras 3 e 4 apresentam os resultados, por tipologia, provenientes dos ensaios 
experimentais e da análise numérica. Pode-se concluir, que os resultados numéricos se 
aproximam dos experimentais numa situação de rotura por flexão. O mesmo já não ocorre 
numa situação de rotura por corte dada a variabilidade dos resultados experimentais. Este 
facto permite concluir que os modos de rotura por corte estão associados a uma maior 
incerteza, pois, para uma mesma tipologia em estudo, que pressupõe idênticas armaduras, 
bem como, betão de igual qualidade, verifica-se uma enorme variação no comportamento 
das vigas ensaiadas. No Quadro 1 apresentam-se as diferentes cargas de rotura, obtidas 
por via experimental e por via numérica. De referir que, enquanto nos modos de rotura por 
flexão, o erro não ultrapassa os 5%, nos modos de rotura por corte este é superior, 
podendo, ultrapassar os 10%. Um outro fenómeno, comum a todas as tipologias 
analisadas, corresponde à maior rigidez numa fase de pós-fendilhação dos resultados 
obtidos por via numérica. Para estudar este aspecto, procedeu-se a uma análise de 
sensibilidade dos parâmetros materiais (betão) que poderiam ter uma maior influência no 
comportamento das vigas. Concluiu-se que quanto maior fosse o Módulo de Elasticidade 
Tangente (Ec), a Energia de Fractura (Gf), e a Resistência à Compressão em cilindro (fc), 
maior seria a respectiva rigidez pós-fendilhação. Verificou-se que a Resistência à Tracção 
(ft) apenas apresentava influência directa no valor da carga de fendilhação. 
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Figura 3. Resultados numéricos e experimentais: a) 3φ6 - φ4//0.10; b) 2φ8 - φ4//0.10. 
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Figura 4. Resultados numéricos e experimentais: a) 2φ10 - φ4//0.10; b) 2φ10 - φ4//0.075 (Apoios) + 

φ4//0.158 (Vão). 
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Quadro 5. Resumo comparativo dos resultados obtidos. 
Armadura 

Longitudinal Armadura Transversal Carga Rotura (Experimental - 
Valor Médio) [kN] 

Carga Rotura 
(Numérica) [kN] 

Erro 
[%] 

3φ6 φ4//0.10 24.695 24.260 1.79 

2φ8 φ4//0.10 29.007 28.340 2.35 

2φ10 φ4//0.10 39.895 37.980 5.04 

2φ10 φ4//0.075 (Apoios) + 
φ4//0.158 (Vão) 42.600 43.253 11.65 

 
3.2 Análise Não Linear Probabilística 
 
A análise não linear probabilística baseou-se nos modelos determinísticos anteriormente 
desenvolvidos. Atribuiu-se uma lei probabilística aos parâmetros materiais do betão que 
apresentavam uma maior influência no comportamento global das vigas de acordo com a 
análise de sensibilidade prévia. Dada a inexistência de quaisquer ensaios, o betão foi 
caracterizado através de distribuições que estivessem de acordo com a literatura [6; 8; 10]. 
Os aços, por sua vez, foram caracterizados através de ensaios normalizados de tracção 
uniaxial. Os parâmetros materiais dos aços que apresentavam uma maior variabilidade 
durante o ensaio foram caracterizados, também, através de leis probabilísticas, com base 
no programa FREET [7; 9]. Os Quadros 6, 7 e 8 apresentam um resumo das distribuições 
associadas a cada parâmetro. 
 

Quadro 6. Caracterização probabilística do Betão. 
Parâmetro Distribuição Média Desvio Padrão 

Módulo de Elasticidade Tangente 
[GPa] Ec Normal 30.00 3.00 

Resistência à Compressão 
Cilindro [MPa] fc Normal 28.00 2.50 

Resistência à Tracção [MPa] ft Normal 1.50 0.50 

Energia de Fractura [N/m] Gf Normal 51.40 7.50 
 

Quadro 7. Caracterização probabilística da Armadura Longitudinal. 
Parâmetro Distribuição Média Desvio Padrão 

Tensão de Cedência [MPa] σy Normal 540.00 10.00 

Tensão Última [MPa] σt Normal 600.00 10.00 

Extensão Última εlim Normal 0.080 0.010 
 

Quadro 8. Caracterização probabilística da Armadura Transversal. 
Parâmetro Distribuição Média Desvio Padrão 

Tensão de Cedência [MPa] σy Normal 200.00 5.00 

Tensão Última [MPa] σt Normal 220.00 5.00 

Extensão Última εlim Normal 0.080 0.005 
 

Numa fase seguinte, utilizou-se o Método de Monte Carlo associado à técnica do 
Hipercubo Latino, e procedeu-se à simulação de diferentes valores para cada um dos 
parâmetros do modelo, previamente caracterizados sob ponto de vista probabilístico. Esta 
geração aleatória de valores foi realizada com base no software FREET [7; 9]. Utilizando o 
programa SARA, procedeu-se à análise não linear probabilística dos modelos 
desenvolvidos. Os resultados finais permitiram obter um fuso de comportamentos 
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possíveis para cada tipologia (Figuras 5 e 6). De referir que, no caso da tipologia 
3φ6@0.10, os resultados experimentais se enquadram no respectivo fuso. Nas restantes 
tipologias ocorre o aparecimento de valores externos, nomeadamente, numa fase inicial de 
pós-fendilhação e, alguns, para a carga última. Este facto vem a demonstrar a 
necessidade de uma correcta caracterização probabilística de cada variável. 
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Figura 5. Resultados numéricos e experimentais: a) 3φ6 - φ4//0.10; b) 2φ8 - φ4//0.10. 
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Figura 6. Resultados numéricos e experimentais: a) 2φ10 - φ4//0.10; b) 2φ10 - φ4//0.075 (Apoios) + 

φ4//0.158 (Vão). 
 

Numa fase final, utilizou-se o programa FREET [7; 9] de modo a determinar uma lei 
probabilística adequada aos resultados das cargas de rotura obtidos experimentalmente 
(Fexp.). Da análise efectuada com o programa SARA, determinou-se, também, uma lei de 
distribuição para a carga de rotura obtida numericamente (Fnum.). Definiu-se, também, a 
seguinte função limite: 
 

exp. num.Z = F - F  (1)
 
O índice de fiabilidade (β), utilizada como uma medida de fiabilidade, calcula-se pelo rácio 
entre valor médio e desvio padrão da função limite supondo uma lei de distribuição normal, 
indicando a distância do valor médio da função limite ao seu próprio limite, ou seja, zero. 
Este parâmetro indicará, por sua vez, a probabilidade de se obter uma carga experimental 
inferior aquela prevista através de uma análise não linear probabilística. Assim sendo, 
quanto menor for o índice de fiabilidade, maior seria a possibilidade de se obter uma carga 
de rotura experimental inferior à carga numérica. De acordo com o Quadro 9 poderá 
concluir-se que os valores médios das cargas de rotura experimentais e numéricas são 
mais próximos quando o modo de rotura é de flexão (3φ6; 2φ6) e que a dispersão de 
resultados aumenta quando o modo de rotura é de corte (2φ10). Verifica-se, também, que 
existe uma menor dispersão de resultados com a diminuição do afastamento entre 
armaduras transversais (φ4@0.10 e φ4@0.075 (apoios) + @0.1583 (vão)). 
 
O índice de fiabilidade, por sua vez, aumenta com o aumento da percentagem de 
armadura longitudinal e com a diminuição do afastamento entre armaduras transversais. 
Este índice depende da função limite (Z), definida pela Equação (1), nomeadamente, do 



ASCP’09 – 1º Congresso de Segurança e Conservação de Pontes ASCP 
Lisboa – 2 e 3 de Julho 2009 

seu valor médio e do respectivo desvio padrão. Este facto, leva a concluir que este será 
tanto maior quanto maior for o afastamento dos valores médios experimentais e numéricos 
das respectivas cargas de rotura e quanto menor for a dispersão de resultados. No 
primeiro caso, verifica-se um acréscimo acentuado de afastamentos entre respectivos 
valores médios de cargas de rotura, enquanto que, no segundo, verifica-se um decréscimo 
na dispersão de resultados, ou seja, em ambos desvios padrões. Pode-se, então, concluir, 
que modos de rotura por flexão apresentam um menor valor de desvio padrão e cargas de 
rotura obtidas pela via experimental próximas daquelas obtidas pela via numérica, 
acontecendo, o inverso, com modos de rotura por corte. Pode-se, então, concluir que os 
modos de rotura por corte são menos previsíveis, e, como tal, associados a uma maior 
incerteza. A análise não-linear probabilística revela-se fundamental para a interpretação 
dos resultados obtidos pela via experimental, possibilitando a realização de uma avaliação 
consistente do comportamento das respectivas estruturas e, consequentemente, 
detectando possíveis comportamento anómalos. 
 

Quadro 9. Comparação dos resultados obtidos. 

Carga Rotura Experimental 
(Fexp.) 

Carga Rotura Numérica (Fnum.) 
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Lei de 
Distribuição 

Valor 
Médio 
[kN] 

Desvio 
Padrão 

[kN] 

Lei de 
Distribuição 

Valor 
Médio 
[kN] 

Desvio 
Padrão 

[kN] 

Índice de 
Fiabilidade 

(β) 

3φ6 φ4//0.10 Normal 24.550 0.318 Normal 23.056 2.928 0.509 

2φ8 φ4//0.10 Normal 29.007 1.720 Normal 25.794 4.132 0.720 

2φ10 φ4//0.10 Normal 39.895 5.049 Normal 32.808 8.367 0.727 

2φ10 

φ4//0.075 
(Apoios) + 
φ4//0.158 

(Vão) 

Normal 43.253 1.427 Normal 33.394 7.943 1.225 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Do estudo experimental do comportamento até à rotura das vigas de betão armado, pode 
se concluir que quer a percentagem de armadura longitudinal quer o espaçamento entre 
armaduras transversais, têm uma influência directa nos diferentes modos de rotura. Os 
resultados obtidos da análise não-linear numérica aproximaram-se muito daqueles obtidos 
pela via experimental. Verificou-se, contudo, que existe uma maior divergência de 
resultados no caso de roturas por corte dada a vasta gama de comportamentos possíveis. 
De modo a realizar uma correcta interpretação do comportamento das vigas, procedeu-se 
à sua análise não-linear probabilística. Esta análise permitiu obter uma envolvente de 
comportamentos admissíveis. Da análise efectuada, verificou-se que o comportamento das 
vigas, na sua maioria, se enquadrava na respectiva envolvente. A análise não-linear 
probabilística, apesar de estar associada a um elevado custo computacional, revela-se 
fundamental para interpretar o comportamento das estruturas de engenharia civil. Através 
da obtenção de um fuso de resultados possíveis foi possível chegar a uma conclusão 
acerca da validade do comportamento das vigas analisadas em laboratório. Verificou-se 
também, que a correcta atribuição de uma lei probabilística aos parâmetros mais influentes 
no comportamento global das estruturas é fundamental. Para tal, será necessário proceder 
a adequados ensaios de caracterização, de modo a diminuir o efeito da sua incerteza no 
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comportamento global das vigas. A análise aqui realizada incidiu sobre um caso simples 
de laboratório de vigas de betão armado, simplesmente apoiadas, submetidas a duas 
cargas de idêntica intensidade. Refira-se, contudo, que se poderá extrapolar a 
aplicabilidade desta análise, bem como dos resultados obtidos, para situações reais de 
estruturas de betão armado. De facto, a avaliação da segurança de determinada ponte de 
betão armado poderá ser realizada através de uma comparação consistente entre 
resultados obtidos por uma via de uma análise não-linear probabilística e aqueles obtidos 
por uma via experimental. Os parâmetros a controlar bem como as secções de controlo, 
nestas situações, aonde as estruturas apresentam um maior grau de complexidade é que 
poderão ser superiores, mas, a metodologia para identificação de comportamentos 
anómalos poderá ser a mesma. 
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