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SUMÁRIO 
 
 
A realização desta dissertação de Mestrado tem o objetivo avaliar a eficácia de fibras de aço no 

reforço ao punçoamento de lajes fungiformes. Nesse sentido pretende-se verificar a capacidade 

de reforço proporcionada pelas fibras de aço aos esforços de corte, característicos das roturas por 

punçoamento. Analisando se as fibras de aço são uma solução válida na substituição das 

armaduras convencionais de corte, usadas nestes sistemas estruturais.  

A presente dissertação de Mestrado pretende contribuir para um melhor conhecimento do 

comportamento das lajes fungiformes perante a rotura por punçoamento. A qual se deve 

sobretudo a uma concentração de esforços de corte na ligação laje-pilar, que é típica do sistema 

construtivo por lajes fungiformes.  

Neste trabalho teve-se como objetivo efetuar um estudo acerca da rotura por punçoamento que é 

caraterístico das lajes fungiformes, identificando as razões para o seu acontecimento e 

oferecendo soluções de forma a resolver ou controlar os efeitos provocados pelo mesmo. Para tal 

pretende-se avaliar o efeito da introdução de fibras de aço no betão, através da  realização de 

ensaios experimentais em lajes com diversas percentagens de fibras, de forma a ter em conta  a 

influencia destas na capacidade de resistência ao  punçoamento  das  lajes e no aumento da 

ductilidade garantido pelo reforço das fibras. 
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ABSTRACT 
 
The realization of this Master’s thesis is to evaluate the effectiveness of steel fiber reinforcement 

in the punching of flat slabs. In that sense, we intend to verify the capacity provided by steel 

reinforcement fiber to the cutting forces, characteristic of the breach by punching. Analyzing 

whether the steel fibers are a valid  solution in place of conventional armor cutting systems used 

in these structural. 

This Master’s thesis aims to contribute to a better understanding of behavior of flat slabs for 

punching shear failure. Which is mainly due to a concentration of shear stress in the slab-column 

connection, which is typical of the constructive system for flat slabs. 

This work had as objective  to carry out a study on the failure by punching shear that is 

characteristic of flat slabs, identifying the reasons for your event and offering solutions in order 

to resolve or control the effects caused by the same. To this end is intended to evaluate the effect 

of the introduction of steel fibers in the concrete by testing in experimental slabs with different 

percentages of fiber in order to take in account the influence on the capacity of the slabs 

punching resistance and increased ductility guaranteed by the  fiber reinforcement.  
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1 º CAPÍTULO  – INTRODUÇÃO  

 

As lajes fungiformes são um sistema estrutural inovador que permitiu otimizar o processo 

construtivo das lajes em geral, tornando este mais simples, permitindo ganhos enormes quer ao 

nível da rapidez de execução, quer económicos. 

As vantagens inerentes a este sistema estrutural são: 

- processo de cofragem bastante simples e rápido, reduzindo assim o tempo de construção 

e os custos com mão de obra; 

- sistema de lajes lisas, facilitando assim todos os processos de instalação de tubagens, 

eletricidade, etc; 

- permite disponibilizar um pé direito maior; 

- espessura reduzida de laje, o que permite enormes poupanças ao nível de material 

utilizado. 

Deste modo, os edifícios construídos por intermédio de lajes fungiformes apresentam grande 

aplicabilidade, potencializando utilizações do edifício para parques de estacionamento, hotéis, 

edifícios habitacionais, escritórios, hospitais, espaços comerciais, entre outros.  

O facto desta solução estrutural proporcionar uma concentração significativa de esforços na 

ligação entre a laje e o pilar, torna este tipo de estruturas susceptível a roturas por punçoamento. 

No que diz respeito à normalização e regulamentação existentes para previsão da capacidade 

resistente ao punçoamento, salientam-se algumas diferenças na abordagem (como seria 

expectável) mas, principalmente, que nenhuma tem em conta a adição de fibras de aço ao betão 

para a referida previsão da capacidade resistente.  

Por esse motivo é apresentada neste estudo de investigação uma formulação proposta por 

Aurelio Muttoni, que inclui uma parcela para atender à contribuição das fibras de aço na 

resistência ao punçoamento.  

 

1.1 Motivação   
 

A presente Tese de Mestrado  pretende enriquecer a  informação já existente acerca das lajes 

fungiformes, verificando se as fibras de aço são uma solução plausível no reforço estrutural deste 

tipo de lajes, permitindo assim ganhos na capacidade de resistência das mesmas ao 

punçoamento. Nesse sentido, pretende-se avaliar  a capacidade de reforço garantida pelas fibras 

de aço na melhoria da capacidade resistente das lajes aos esforços de corte, verificando se a 
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adição de fibras de aço ao betão permite a substituição parcial ou total da armadura convencional 

de reforço ao corte, deste tipo de elementos estruturais. 

Para tal foi realizado um programa experimental que consistiu no ensaio de oito lajes 

fungiformes à escala real, realizado no Laboratório de Estruturas da Universidade do Minho, 

onde se procedeu a verificação da resistência da ligação laje-pilar sob carregamento centrado, 

tendo sido utilizados como variáveis para o programa experimental a resistência do betão e a 

percentagem de fibras. 

Desenvolveu-se uma extensa base de dados de ensaios de flexão de vigas segundo as 

recomendações da RILEM TC 162 TDF (Bending Test, 2002), em resultado de programas 

experimentais de diversos projetos, de forma a estabelecer uma relação entre as resistência 

residuais e a esbelteza e volume de fibras utilizados nos ensaios. 

Com a realização deste trabalho pretende-se contribuir para melhorar a compreensão da rotura 

por punçoamento em lajes fungiformes, potenciando o desenvolvimento de uma solução credível 

para o problema do punçoamento através da adição de fibras de aço ao betão.  

 

1.2 Estruturação do trabalho  

 

A presente tese é composta por sete capítulos. 

O primeiro capítulo é inteiramente dedicado à introdução do caso em estudo, bem como a 

motivação para a realização do mesmo e objetivos a atingir. 

O capítulo 2 trata a temática do estado da arte, em que se faz uma síntese do problema em 

estudo, apresentando, alguns trabalhos que foram desenvolvidos para a compreensão do 

problema da rotura por punçoamento. 

Segue-se o terceiro capítulo onde se  apresenta uma base de dados de resistências residuais  

baseada nos resultados experimentais do ensaio de vigas apoiadas em 3 pontos segundo a norma 

RILEM TC 162 TDF.  

No capítulo 4, será apresentada a formulação desenvolvida por Muttoni e Ruiz que já contempla 

com a adição das fibras de aço ao betão, na formulação de cálculo da resistência ao 

punçoamento. Seguindo essa mesma formulação será apresentada uma base de dados de estudo 

do  punçoamento, baseada nos parâmetros experimentais de  diversos autores, por forma a se 

verificar quais as características mais importantes na avaliação da resistência ao punçoamento. 

No capítulo 5 apresenta-se todo o programa experimental desenvolvido no âmbito deste estudo, 

que contempla ensaios ao punçoamento de lajes, diversos ensaios de caracterização do material e 
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os vários instrumentos de medição utilizados. É neste capítulo que serão apresentados 

detalhadamente os resultados obtidos nesta componente experimental. 

No capítulo 6 será efetuada uma comparação entre as resistências residuais obtidas 

experimentalmente, com as resistências residuais teóricas obtidas pelas equações desenvolvidas 

na base de dados do capítulo  3, permitindo assim avaliar a fiabilidade da mesma.. 

Por fim o capítulo 7 trata a reflexão de todos os resultados obtidos, bem como eventuais novos 

casos de estudo que devem ser  aprofundados por forma a melhor compreender o fenómeno de 

punçoamento.  
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2 º CAPÍTULO - ESTADO DE ARTE 
 
 
As lajes são elementos estruturais com espessura muito inferior às restantes dimensões, logo por 

esse facto são propícias a sofrer deformações causadas pela aplicação de cargas verticais. Pelo 

que as vigas dispostas na parte inferior da laje conferem a esta a  resistência as deformações 

verticais, permitindo ao mesmo tempo a distribuição dos esforços atuantes na laje até aos pilares.    

Como as lajes fungiformes não contemplam o uso de vigas de suporte, a ligação laje-pilar é feita 

de forma direta, o que provoca uma concentração de esforços numa área muito reduzida, 

provocando a rotura pela ligação laje-pilar.  

Segundo Martins (2009), este cita que o EC2 (2010) define  como condição para um elemento 

ser considerado laje, que o seu vão mínimo não seja inferior a quatro vezes a sua espessura total. 

Por forma a contrariar o punçoamento nas lajes, costumam ser introduzidas armaduras  de aço 

transversais de reforço na laje na zona de ligação laje-pilar  de modo a conferir resistência ao 

corte à laje.  Recentemente começou-se a recorrer à introdução de fibras de aço em parceria com 

as armaduras convencionais de aço. Solucionando-se assim os problemas de congestionamento 

de armaduras de aço típicos destes casos, que dificultam o processo de betonagem e diminuem a 

qualidade de betão obtida nessas mesmas zonas. 

A adição de fibras de aço ao betão permite obter ganhos consideráveis na capacidade de 

absorção de energia das estruturas, segundo Barros (1996), permitindo assim  que estas resistam 

a vários ciclos de carga sem perder capacidade de resistência e apresentando reduzida 

fendilhação. 

 
 

2.1 Desenvolvimento Histórico das lajes fungiformes 
 
A determinação de quem foi realmente o inventor do sistema de lajes fungiformes está envolta 

em grande controvérsia, devido a opiniões divergentes sobre este assunto. 

Segundo Gasparini (2002), o inventor deste sistema construtivo foi o engenheiro George M. Hill, 

que terá construído vários edifícios em lajes lisas (fungiformes) na zona de Nova York, de 1899 

a 1901. Um dos seus projetos encontra-se apresentado na fig. 1, diz respeito a uma planta de 

filtração que se previa ser construída em Albany, Nova York,  mas que no entanto nunca chegou 

a ser construída.  



Helder Celso Araújo Eira 

6 

Era um sistema sem apoio por vigas, em que a laje era reforçada por meio de placas de aço 

expandido na parte inferior,  e os pilares tinham capiteis na parte inferior dos mesmos de forma a 

que estes servissem como fundação do mesmo. 
 

 

Já Guandalini (2005) considera que foi Orland W. Norcross o primeiro a desenvolver o sistema 

de lajes fungiformes ao patentear o sistema de lajes lisas mostrado na fig. 2, em que se dispensa 

qualquer viga de suporte ou apoio horizontal. O sistema de reforço  por ele proposto, consistia 

em malhas de arame (arame usado em vedações), que era dispostas em quatro direções, mas cujo 

posicionamento não era especificado, não existindo provas concretas de que este sistema alguma 

vez tenha sido aplicado em  construção. 

Segundo Gasparini (2002), C.A.P.Turner engenheiro e inventor  americano foi o primeiro a 

documentar um estudo sobre as lajes fungiformes, publicando na “Engineering News” a 12 de 

Outubro de 1905, tendo apresentado um projeto por ele desenvolvido que chamou de lajes 

cogumelo, que consistia em lajes lisas reforçadas em quatro direções com malhas de aço de 

10mm de diâmetro aproximadamente (fig. 3), com capitéis na ligação laje-pilar (fig. 4). Devido à 

controvérsia criada por este sistema, Turner nunca publicou todos os detalhes do seu método de 

cálculo, talvez para manter a vantagem sobre a concorrência. 
 

  

Fig. 1-Desenho da planta de filtração de 
George M. Hill 

Fig. 2- Sistema patenteado por Orland W. 
Norcross 
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Fig. 3- Armadura de aço em 4 direções 

projetada por C.A.P Turner 
Fig. 4- Ligação laje-pilar com recurso a 

capítel 
 

Já Furst e Marti (1997) atribuem a invenção das lajes fungiformes ao suíço Robert Maillart que 

era um construtor, projetista e investigador, sendo um dos primeiros a reconhecer o enorme 

potencial das lajes fungiformes.  

Segundo os mesmos autores, Maillart terá concebido o seu sistema chamado de  pavimento sem 

vigas em 1900, porém este só terminou os seus ensaios (fig. 5) em 1908, tendo conseguido obter 

em 1909 a patente sobre esse sistema. O sistema de reforço da laje usado por Maillart era 

constituído por uma armadura de aço em 2 direções (fig. 6). 

  
Fig. 5-Sistema de ensaio projetado por 

Maillart 
Fig. 6-Armadura em 2 direções adotada por 

Maillart 
 

Furst e Marti(1997) afirmam que a primeira teoria bem fundamentada para o cálculo do 

punçoamento foi desenvolvida em 1921 por Westergaard e Slater que conseguiram tratar 

diversos casos de carregamento, utilizando o método das diferenças finitas, tendo em 

consideração a influência da utilização de capitéis, bem como a  rigidez dos pilares  
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Em 1925 com o lançamento da  norma ACI (American Concrete Institute) para estruturas de 

betão armado que apresentava recomendações para os sistemas de lajes fungiformes, que se  

baseavam em ensaios pioneiros realizados por Talbot (1913) na Universidade de Illinois nos 

EUA. Este estudo baseou-se em ensaios em sapatas  que eram muito espessas comparativamente 

às lajes fungiformes da época, pelo que demonstraram não ser adequadas para o estudo do 

punçoamento. 
 

 
Fig. 7-Ensaio em sapatas realizado por Talbot 

 

Em 1960 foi publicado um dos mais importantes trabalhos sobre o punçoamento, que foi 

desenvolvido por Kinnunen e Nylander (1960), cuja base assentava num  modelo mecânico que 

pretendia explicar o mecanismo de rotura por punçoamento prevendo assim a resistência da 

ligação laje-pilar. O modelo desenvolvido por estes baseava-se em observações experimentais 

resultantes de um extenso programa experimental. O processo por eles desenvolvido era 

fundamentado na formação de fissuras de flexão e de corte que dividiam a laje em segmentos e 

estes admitiam que a região externa ao cone de punçoamento apresentava rotações a uma 

distância x (altura útil da laje) afastada do pilar. Esses estudos permitiram relacionar a resistência 

última da ligação com a resistência à compressão de uma casca imaginária confinada entre o 

pilar e a fissura crítica de corte. 

A teoria desenvolvida por estes foi considerada demasiado complexa na altura e os resultados 

obtidos não justificaram o uso das mesmas em detrimento dos métodos empíricos  já existentes. 
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2.2 Classificação das lajes  
 
Existem diferentes tipos de lajes, que segundo Martins (2009) se diferenciam relativamente aos 

apoios e à constituição. 

 

2.2.1 Quanto aos apoios existem três tipos: 
 

• Lajes vigadas – Caracterizam-se por estarem apoiadas em vigas 

• Lajes fungiformes – São lajes apoiadas diretamente nos pilares ou, se necessário, sobre 

capitéis. 

• Lajes apoiadas em superfícies deformáveis- São as lajes apoiadas em meios elásticos, 

ou seja, são lajes de pavimento que estão apoiadas	  no	  solo.	  

 

2.2.2 Quanto à constituição: 
 

• Lajes Maciças –o único material presente nas mesmas é o betão armado ou pré-

esforçado, a sua espessura mantem-se constante, ou varia de forma contínua. 

 

• Lajes Aligeiradas – são lajes que comparativamente às maciças de igual espessura 

apresentam uma redução de peso provocada pela inserção de elementos leves de 

enchimento/cofragem que podem ser recuperáveis ou não. 

 

• Lajes de vigotas pré-esforçadas – são lajes constituídas por vigotas pré-esforçadas 

onde se apoiam abobadilhas que podem ser de vários materiais, sendo posteriormente 

solidarizadas por uma camada de betão. 

 

• Lajes mistas - são lajes em que as nervuras de betão armado podem ser substituídas por 

perfis metálicos solidarizados através de conectores metálicos. 

 

2.3 Lajes fungiformes 
 

Nas lajes fungiformes o  modelo de comportamento adotado no cálculo do punçoamento segue 

os ensinamentos de Lima et al. (1996) que estes designam por  “... modelo de contorno crítico...” 

e consiste: 

 

 “(...) em admitir que, quando há rotura por punçoamento, tudo se passa como se  desse uma rotura por 
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esforço transverso ao longo dum dado contorno, perpendicular ao plano da laje, com uma altura igual à 

sua altura útil, d, e desenvolvendo-se a uma certa distância da área carregada.” 

Logo, o estudo do punçoamento consiste na definição da posição do contorno crítico e da tensão 

tangencial que atua na estrutura  e que dá origem ao esforço de corte que conduz à rotura por 

punçoamento. 

 

 
Fig. 8- Fenda teórica de punçoamento e contorno crítico 

 

Este método é válido em : 

- lajes sujeitas a cargas concentradas, distribuídas em pequenas áreas; 

- caso a  área de carregamento seja circular, o diâmetro não deve ultrapassar os 3.5d; 

- se a área de carregamento for retangular, o seu perímetro não deve exceder os 11d e a 

relação entre lado menor e maior não ultrapasse 2; 

- caso não existam na vizinhança outras cargas concentradas ou esforços transversos 

importantes devido a outras causas; 

 

Sempre que alguma destas condições não seja cumprida, o punçoamento verifica-se como um 

simples esforço transverso. 

No que diz respeito à rotura esta dá-se na zona de ligação pilar-laje e consiste basicamente na 

perfuração da laje por parte do pilar. Isto acontece devido à concentração excessiva de esforços 

na zona do pilar, devido a reduzida  área de contato laje-pilar, que faz com que a carga da laje 

que é distribuída ao pilar seja muito concentrada  provocando a deformação da laje na zona da 

ligação e em casos extremos provoca a perfuração da laje por parte do pilar.  

 



Punçoamento de lajes fungiformes de betão auto-compactável reforçadas com fibras de aço 

11 

 
Fig. 9- Laje com rotura por punçoamento 

 

2.3.1 Vantagens e Desvantagens   
   
Principais vantagens e desvantagens segundo Ramos (2006) 
 

Vantagens:  

- altura livre disponível é maior; 

- custos de construção mais reduzidos (cofragem e mão de obra reduzida); 

- espessura da laje é mais reduzida; 

- devido a laje ser plana, esta facilita a instalação de todas as condutas e tubagens necessárias; 

- simplicidade de execução; 

- menor tempo de construção; 

 

Desvantagens: 

- são lajes sensíveis ao aparecimento de fissuras; 

- é um sistema menos vocacionado para resistir a ações sísmicas (ações horizontais); 

- tem uma grande tendência para sofrer rotura por punçoamento  na zona dos apoios; 

- concentração de esforços nos apoios (flexão e punçoamento); 

 

2.3.2 Formas de  aumentar a resistência ao punçoamento 
 

 A resistência ao punçoamento de uma  laje prende-se com a capacidade desta transferir a carga 

para os pilares, logo deve-se aumentar a espessura tanto na parte superior do pilar formando os 

capiteis, como na laje na zona próxima do pilar que é a zona crítica de esforços de corte. 

Outra forma  de aumentar a resistência ao punçoamento é a introdução na laje de armaduras 

transversais na zona de ligação laje-pilar, ou a introdução de fibras de aço no betão ou as duas 
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em simultâneo, pois a utilização de armaduras transversais em simultâneo com uma percentagem 

de fibra permitiram obter ganhos substanciais na capacidade de resistência destas ao 

punçoamento, segundo estudos desenvolvidos por Azevedo e Hanai (2003), Vargas e Hanai 

(1997), Santos e al. (2005). 

 

2.4 Utilização de fibras no reforço de betão 
 

A aplicação de fibras ao betão segundo Barros (1996) aumenta a capacidade de absorção de 

energia deste, bem como a resistência à fadiga e ao impacto. As fibras aumentam 

significativamente  a ductilidade do betão, sem que este perca capacidade de resistência, 

conseguindo-se assim  diminuir consideravelmente a fendilhação que é típica nas roturas por 

punçoamento. 

2.4.1 Tipos de fibras 
 
Existem fundamentalmente 4 tipos de fibras : 

• Metálicas	  

• Vidro	  

• Plásticas	  

• Naturais	  

	  

	  
 

  

Tabela 1- Tipos  de fibras de aço, Barros (2000) 

 

Em termos gerais e de uma forma simplificada pode-se dizer que, se a rotura das fibras na 
secção da fenda for evitada, deve-se optar por um tipo de fibra que conduza ao maior número 
de fibras por unidade de volume de betão. 
 
 

 

 
 
 
 

Vazios ou Microfendas

Fibras

Agregados

Figura 4 – Fibras curtas nos betões de elevada resistência (a) e longas no betão de baixa resistência e de inertes 
com maior dimensão. 

 
 
2 - FIBRAS DE AÇO 
 
Existem diversos tipos de fibras de aço, com diferentes formas geométricas e aços de diferente 
resistência. Algumas das fibras de aço mais utilizadas na indústria da construção civil estão 
apresentadas na Tabela 1. 
 
 

Tabela 1 – Algumas fibras de aço. 

       
Fibra lisa 
lamelar com 
secção 
rectangular ou 
em arame 
com secção 
circular 

Fibra 
deformada  
com secção 
rectangular 

Fibra 
deformada 
com secção 
circular 

Fibra 
deformada 
em arame 
de secção 
circular ou 
meia lua 

Fibra lisa de 
secção 
circular com 
extremidades 
dobradas, 
coladas ou 
soltas 

Fibra lamelar 
com 
extremidades 
alargadas com 
secção 
rectangular ou 
circular 

Fibra 
resultante da 
maquinação 
de 
elementos 
de aço 

Fibra 
amorfa 

 
 
O comprimento das fibras correntes varia entre 30 mm e 60 mm, enquanto o diâmetro 
enquadra-se no intervalo de 0.15 mm a 1 mm. Existem fibras mais curtas e de menor diâmetro, 
vocacionadas para betões ultra resistentes (Rossi et al. 1995). A relação entre o comprimento 
da fibra e o seu diâmetro define o que se designa por factor de forma da fibra, variando, 
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2.4.2 Principais caraterísticas das fibras de aço 
 
As fibras de aço possuem diversas características, sendo a forma destas muito importante no 

aumento da capacidade de absorção de energia que a estrutura irá ter após o reforço com a fibra. 

Pelo que as fibras de  extremidades dobradas (tipo hooked) representadas na fig. 10, são as que 

oferecem maior poder de fixação ao betão conforme comprovam os estudos de Banthia et al. 

(1994), Clements (1996), Balagru e Shah (1992). 

Outras características como o diâmetro, esbelteza e comprimento das fibras são também 

fundamentais, uma vez que depois de assegurada a trabalhabilidade do betão, as propriedades 

deste melhoram com o aumento da quantidade e esbelteza da fibra. No entanto é preciso ter em 

conta que com o aumento da quantidade de fibras a trabalhabilidade do betão diminui, pelo que a 

mistura tem que ser optimizada para cada percentagem de fibra, Barros(1996). 

O comprimento e o diâmetro da fibra devem ser escolhidos de modo a que a rotura da fibra se dê 

por deslizamento e não por cedência, Barros (1996),  de modo a manter o benefício para a 

estrutura proporcionado pela fibra de aço. Pelo que quanto melhor for  a qualidade do   BRFA 

(betão reforçado com fibras de aço) melhor será a aderência betão-fibra, devendo por isso a 

esbelteza diminuir de forma a que a rotura não se dê por cedência da fibra, mas sim por 

deslizamento.   

 

 
Fig. 10 – Fibras tipo gancho da  Dramix RC80/30-BR 

 

2.5 Tipo de betão 
 
 

Os betões existentes podem ser classificados em função da sua massa volúmica, podendo estes 

ser do tipo: 

• Betão	  leve-‐	  betão	  com	  massa	  volúmica	  inferior	  a	  2000	  kg/m3	  

• Betão	  pesado-‐	  betão	  com	  massa	  volúmica	  superior	  a	  2800	  kg/m3	  
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• Betão	  normal-‐	  betão	  com	  massa	  volúmica	  entre	  os	  2000	  e	  os	  2800	  kg/m3	  

 

Existem no entanto betões com caraterísticas específicas para um determinado propósito e 

função tais como o betão injetado,  betão submerso e betão auto-compactável , que resultam da 

aplicação de adjuvantes e superplastificantes as misturas de modo a se obterem as caraterísticas 

pretendidas.  

O   betão auto-compactável (BAC), é um betão com grande fluidez permitindo que este preencha 

a cofragem sem necessidade de recorrer a qualquer tipo de vibração como forma de 

compactação. 

A aplicação de fibras de aço conjuntamente com o betão  auto-compactável deu origem ao 

BACFRA (betão auto-compactável reforçado com fibras de aço), o qual permite manter as 

excelentes características do betão na resistência à compressão, melhorando a capacidade de 

resistência à tração e flexão deste, segundo Barros (2011). 

A utilização do BAC deveu-se ao facto deste proporcionar uma maior trabalhabilidade à mistura, 

devendo esta ser ajustada para cada percentagem de fibras. 

Na execução da mistura é muito importante a técnica de amassadura utilizada como se pode 

verificar no sub-capítulo seguinte, pois a forma de execução da mistura bem como o tempo de 

introdução  das fibras é crucial para uma correta dispersão das fibras, sendo fulcral na obtenção 

de uma boa capacidade de resistência do betão, segundo Barros (1996). 

 

 

	  

2.5.1 Técnicas de amassadura e aplicação de betão reforçado com fibras  
 
As técnicas utilizadas variam com o tipo de fibra utilizada e a quantidade de betão que é 

necessário fabricar, segundo Barros (1996), o tempo de amassadura deve ser superior ao de um 

betão convencional de modo a assegurar uma boa dispersão das fibras. 

Quando as quantidades de betão a produzir são grandes, deve-se recorrer ao betão pronto  

transportado em autobetoneiras, tendo o cuidado de adicionar as fibras ao betão por meio de um 

tapete rolante,  pois facilita a dispersão das fibras. Caso não seja viável, as fibras deverão ser 

introduzidas manualmente  não se ultrapassando os 45 kg de fibra por minuto e com a auto-

betoneira a funcionar a velocidade máxima, devendo de seguida efetuar 50 rotações à velocidade 

normal de modo a se garantir uma boa dispersão das fibras. 

Na aplicação do BRFA este não deverá sofrer quedas de altura considerável nem vibrações fortes  

e prolongadas, pois estas favorecem a aglomeração das fibras, prejudicando assim a 

homogeneidade da mistura. 
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2.6 Códigos de projeto 
 
Demonstração das diferenças existentes em alguns dos códigos na abordagem ao cálculo da 

resistência ao punçoamento. 

 

2.6.1 Análise segundo o Eurocódigo (EC2,2010) 
 
Através da fig. 11 é demonstrado o modo de rotura por punçoamento no estado de limite último. 

 

 

 
Fig. 11 - Modelo de rotura para verificação do corte por punçoamento  

 

A resistência ao corte deve ser verificada na face do pilar 𝑢!,  no perímetro de controlo 𝑢!.  

O perímetro de controlo, 𝑢!, pode ser tomado normalmente a uma distância 2.0*d da área 

carregada e deve ser traçado de forma  minimizar o seu comprimento, como se observa na fig. 

12.  
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Fig. 12 - Perímetros de controlo  

 
A altura útil da laje é considerada constante e pode ser tomada como indica a eq.1. 

 

d!"" =
(d! + d!)

2                        mm  Eq. 1 

 

onde d! e  d! são as alturas úteis nas duas direções ortogonais. 

 

A resistência ao corte por punçoamento das lajes sem armadura transversal deve ser avaliada no 

perímetro de controlo básico, 𝑢!, e pode ser calculada recorrendo a eq.2. 

 

V!",! = C!",! ∗ K ∗ 100 ∗ ρ! ∗ f!"
!
! ≥ V!"#               MPa,  Eq. 2 

 

onde 

 

f!", em Mpa, que representa a resistência a compressão do betão em provetes cilíndricos  

 

K = 1+
200
d ≤ 2.0         d  em  mm  Eq. 3 

 

 

ρ! = ρ!" ∗ ρ!" ≤ 0.02 Eq. 4 
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𝜌!" e 𝜌!" são as taxas de armadura longitudinal nas direções x e y, respetivamente. Os valores 𝜌!" 

e  𝜌!" devem ser calculados como um valor médio em relação à largura da laje, sendo esta igual à 

largura do pilar somado ao valor 3.0*d para cada lado. 

 

Recomenda-se que o valor de 𝐶!",! =
!.!"
!!

 

 

V!"# = 0.035 ∗ k! ! ∗ 𝑓!"
!
!           MPa  Eq. 5 

 

V!",! é o valor da resistência ao punçoamento de uma laje sem armadura transversal ao longo do 

perímetro de controlo considerado. 

 

No perímetro do pilar a máxima tensão de corte por punçoamento não deve exceder a 
desigualdade da equação: 
 

V! < V!",!"#               MPa  Eq. 6 
 
 

V!",!"# = 0,5 ∗ ν ∗ f!" Eq. 7 
 
 

ν = 0,6 ∗ 1−
f!"
250  

Eq. 8 

 
V!",!"# é o valor de resistência máxima ao punçoamento ao longo do perímetro de controlo 
considerado, V! representa a carga de punçoamento atuante, ν representa o coeficiente de 
redução da resistência de betão fendilhado por esforço transverso. 
 
Não é necessária armadura tranversal se for verificada a desigualdade da equação: 
 

V! < V!,! Eq. 9 
 
Caso V!  exceda o valor de V!,! no perímetro de controlo analisado, devem ser aplicadas 
armaduras transversais de modo  a aumentar a resistência  ao corte da laje. 
 
Para o cálculo da carga de punçoamento usou-se a seguinte formula: 
 

Pu = V!",! ∗ u! ∗ d!"" Eq. 10 
 
𝑑!"" = altura efectiva da laje 
 

u! = 2 ∗ c!"# + c!"# ∗ 4π ∗ d!"" Eq. 11 
 
𝑢! = perímetro de controlo 
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2.6.2 Análise segundo o American Concrete Institute (ACI 318,2002) 
 
 
Segundo o código Americano o projeto de seções transversais sujeitas ao corte é baseado na eq. 

12. 

 
ϕ ∗ V! ≥ V! Eq. 12 

 
em que Vu é a força actuante  na seção considerada e Vn é a resistência ao corte normal, 

calculada pela eq.13. O coeficiente  𝜙 é igual a 1 para estudos em laboratório. 

 
V! = V! + V! Eq. 13 

 
em que Vc é a parcela nominal de resistência do betão e Vs e é a parcela nominal de resistência 

da armadura de corte. 

A resistência ao corte das lajes sem armadura transversal nas proximidades de pilares, cargas 

concentradas ou reações é feita considerando-se duas situações: 

• Análise da laje comportando-se esta como uma viga rasa; 

• Análise da influência nas duas direções (punçoamento); 

adoptando-se a resistência para a situação mais desfavorável. 

Devido as condições de contorno das lajes em estudo, apoiadas nos quatro lados, a rotura por 

viga rasa torna-se pouco provável, e por este motivo não será considerada nas verificações. 

Analisando o efeito nas duas direções (punçoamento) na laje para pilares apoiadas no centro 

desta, é considerado o perímetro de controle, b0, indicado a vermelho  na fig. 13. 

 

Fig. 13 - Perímetro de controlo (ACI 318, 2002) 



Punçoamento de lajes fungiformes de betão auto-compactável reforçadas com fibras de aço 

19 

O valor nominal de resistência do betão, Vc, para esta verificação é determinada considerando-se 

a situação mais desfavorável para os três casos apresentados a seguir. 

A equação seguinte considera em primeiro lugar o efeito das dimensões do pilar na tensão limite 

do betão. 

 

𝑉! =
1
6 ∗ 1+

2
𝛽!

∗ 𝑓!! ∗ 𝑏! ∗ 𝑑             𝑁,𝑀𝑝𝑎,𝑚𝑚!  Eq. 14 

 
onde 𝛽!  é a razão entre o lado maior e menor do pilar, 𝛽! =

!!"#
!!"#

   

Para considerar a contribuição do perímetro de controlo, 𝑏!, na tensão limite do betão, é utilizada 

a eq.15. 

 

V! =
1
6 ∗

6 ∗ 𝛼! ∗ 𝑑
b!

+ 1 ∗ f!! ∗ b! ∗ d             N,Mpa,mm!  Eq. 15 

 
onde 𝛼! assume o valor de 3.32 para os pilares internos  

 

A equação seguinte  não tem em conta o efeito da dimensão do pilar,  β!, nem a contribuição do 

perímetro de controlo,  b!, na tensão limite do betão. 

 

V! =
1
3 ∗ f!! ∗ b! ∗ d             N,Mpa,mm!  Eq. 16 

 
A armadura de corte 𝑉! é calculada pela eq.17 
 

V! =
A! ∗ f! ∗ sen  α+ cosα ∗ d

s                      N,Mpa,mm!  Eq. 17 

 
Em que 𝐴! representa  a área da secção transversal da armadura de corte, s a distância entre 
estribos e  𝛼 representa a inclinação dos estribos em relação ao plano da laje. 
 
O valor da carga de punçoamento é o menor valor das verificações anteriores, como se verifica 
na eq.18. 
 

P! = 𝑉! = V!,!"# + 𝑉! Eq. 18 
 

2.6.3 Análise segundo o código Britânico  (BS 8110-1, 1997)  
 
 

A rotura por punçoamento ocorre em forma de cone ou pirâmide, porém para considerações 

práticas, deve se considerar um perímetro de controlo retangular  como se apresenta na fig. 14. 
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Fig. 14-Perímetro de controlo (BS 810,1997) 

 

A tensão de corte máxima, 𝜈!"#,  não deve exceder 0.8 ∗ 𝑓!" e não deve ser inferior a 5 Mpa. 

A tensão  𝑓!" é a resistência a compressão do betão para provetes cúbicos. O valor de 𝜈!"# é 

dado pela equação: 

 

ν!"# =
V

u! ∗ d
                   N,Mpa,mm!  Eq. 19 

 
onde V é o valor último da carga de punçoamento  e u! é o comprimento efetivo do perímetro do 
pilar. 
 
O valor nominal para a tensão de corte, 𝜈! apropriada para a zona de rotura é calculada  pela 
equação: 
 

ν =
V

u ∗ d                    N,Mpa,mm
!  Eq. 20 

 
onde u é o comprimento efetivo do perímetro externo ao perímetro 𝑢!. 
 
Na análise de lajes sem armadura transversal, a tensão de corte do betão, 𝜈!, é dada pela 

equação: 

 

ν! = 0.27 ∗ (100 ∗
A!

b! ∗ d
∗
f!!

ψ)
!
! ∗

400
d

!
!
               N,Mpa,mm!  Eq. 21 

 
 
em que: 
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 !!
!!∗!

 é a taxa de armadura de flexão, que corresponde ao ρ que não deve ser maior que 3. A 

relação de !""
!

 não deve ser menor que 1.𝜓 corrige o valor da resistência à compressão do betão 

realizada em provetes cúbicos para a resistência em provetes cilíndricos. 

 

Quando 𝜈 excede o valor de  ν!  na zona de rotura, as armaduras de corte podem ser utilizadas  

para aumentar a resistência das lajes ao mesmo.  

 

Para o cálculo da carga de punçoamento usámos a seguinte fórmula: 

 
Pu = ν! ∗ u! ∗ d!"" Eq. 22 

 
d!"" = altura efectiva da laje 

 
u! = 2 ∗ c!"# + c!"# ∗ 1.5 ∗ d!"" ∗ 8 Eq. 23 

 
u! = perímetro de controlo 

2.7 Trabalhos experimentais 
 
Neste sub-capítulo será feita uma análise a alguns trabalhos experimentais já realizados sob a 

temática do punçoamento de forma a identificar os aspectos mais importantes a analisar no 

estudo ao punçoamento. 

Seguidamente será feita uma análise comparativa entre os resultados obtidos experimentalmente 

com os resultados  teóricos obtidos usando os códigos analisados, verificando desta forma qual 

deles oferece maior precisão. 

2.7.1 Trabalho  experimental de Azevedo e Hanai (2003) 
 

Este trabalho experimental tem o objetivo de verificar o comportamento resistente de lajes 

fungiformes de betão armado ao punçoamento, testando várias hipóteses de melhoria do 

desempenho da mesma através do reforço da mistura com fibras de aço,  uso de betão de alta 

resistência e utilização de armaduras transversais de combate ao punçoamento.  

Os ensaios foram  realizados com deformação controlada, obtendo-se assim uma leitura mais 

precisa da ductilidade da ligação pilar-laje, efetuada por meio de um pilar interno. 

Na execução dos ensaios fizeram variar a resistência do betão e quantidade de fibras de forma a 

se verificar a influência que estas irão provocar  na capacidade de resistência ao punçoamento. 

Permitindo retirar as devidas conclusões acerca de qual dos parâmetros teve maior influência 

sobre os resultados. 
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2.7.1.1 Características	  do	  programa	  experimental	  
 

O programa experimental é constituído por doze lajes fungiformes  quadradas com 1116 mm de 

lado e 100 mm de espessura e 80 mm de altura efetiva, as quais serão aplicadas diferentes 

variáveis conforme a tabela 1. As lajes serão submetidas a um carregamento centrado na parte 

superior da mesma por meio de uma placa de aço quadrada de 80 mm de lado e 37 mm de 

espessura, por forma a simular o pilar. O esquema do sistema de ensaio usado no programa 

experimental encontra-se representado na fig. 15. 

 

 
Fig. 15 - Esquema representativo do ensaio experimental 

 

Todas as lajes foram montadas com armadura de compressão (superior) constituída por 9 barras 

de 5mm nas duas direções, enquanto que a armadura de tração (inferior) é constituída por  

dezassete barras numa direção e 20 barras na direção perpendicular à anterior, ambas com 10 

mm de diâmetro. A fibra utilizada foi a RC 65/30 BN da Dramix , de comprimento 30 mm, 

diâmetro 0.45 mm, logo com uma esbelteza de 67 

 
Tabela 2- Caraterísticas dos modelos de teste 

Série Laje 𝐀𝐬𝐰 𝐕𝐟 (%) 
A OSC-S1 - 0 
A OSC-S2 - 0.75 
A OSC-S3 - 1.5 
A OSC-S4 A!" 0 
A OSC-S5 A!" 0.75 
A OSC-S6 A!" 1.5 
B HSC-S1 - 0 
B HSC-S2 - 0.75 
B HSC-S3 - 1.5 
B HSC-S4 A!" 0 
B HSC-S5 A!" 0.75 

Aline Passos de Azevedo & João Bento de Hanai 
 

Cadernos de Engenharia de Estruturas, São Carlos, n. 21, p. 131-166, 2003. 
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6 SISTEMA DE ENSAIO 

 O sistema de ensaio adotado para os segmentos-de-laje está representado na 
Figura 5. Este sistema foi constituído basicamente de dois conjuntos de apoio 
formados por blocos de concreto e perfis metálicos, e dois conjuntos compostos por 
duas placas e um rolete formam uma rótula que permite a rotação do segmento-de-
laje. A carga foi aplicada por um atuador hidráulico servo-controlado e transmitida 
para o segmento-de-laje através de uma viga metálica posicionada no meio deste. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Sistema de ensaio e aplicação do carregamento para os segmentos-de-laje 

 O pórtico utilizado para o ensaio dos modelos de lajes-cogumelo foi o mesmo 
utilizado para os segmentos-de-laje. O apoio do modelo de ligação laje-pilar é 
constituído por um quadro de vigas de aço formando um quadrado de 1160mm de 
lado e reforços nos cantos, apoiado em blocos de concreto, disposição esta 
empregada com intuito de caracterizar uma linha de apoio poligonal, mais próxima da 
circunferência (Figura 6). A aplicação da carga foi transmitida através de uma placa 
quadrada de aço de 80mm de lado, posicionada no centro da laje. 

 

bloco de concreto 

perfil metálico 

rótula 

segmento-de-laje 

atuador servo-hidráulico 

célula de carga 

viga I metálica 

almofadas de borracha

perfil metálico 
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B HSC-S6 A!" 1.5 
 
Série A: OSC- Betão de baixa resistência 
Série B: HSC- Betão de alta resistência 
Vf: Volume de fibras, calculado através do peso específico do aço multiplicado pela 
percentagem de fibras do betão. 

2.7.1.2 Resultados	  	  
 
Tabela 3 – Análise dos resultados obtidos  

Laje 
 

𝐀𝐬𝐰 Vf 
(%) 

𝐟𝐜 
(MPa) 

𝐟𝐭 
(MPa) 

𝐏𝐮 
(kN) 

𝐏𝐟𝐥𝐞𝐱 
(kN) 𝛟 =

𝐏𝐮
𝐏𝐟𝐥𝐞𝐱

 𝐌𝐨𝐝𝐨  𝐝𝐞 
Ruptura 

OSC-S1 - 0 43.73 3.76 176.48 333.95 0.53 Punção 
OSC-S2 - 0.75 46.42 4.40 191.96 336.26 0.57 Punção 
OSC-S3 - 1.5 30.80 4.89 197.61 316.80 0.62 Punção 
OSC-S4 A!" 0 38.84 2.16 270.44 328.88 0.82 Punção 
OSC-S5 A!" 0.75 37.02 3.51 292.79 326.60 0.90 Punção-Flexão 
OSC-S6 A!" 1.5 39.72 4.44 329.56 329.87 1.00 Punção-Flexão 
HSC-S1 - 0 86.65 3.94 190.72 352.47 0.54 Punção 
HSC-S2 - 0.75 81.85 6.08 206.81 351.58 0.59 Punção 
HSC-S3 - 1.5 79.30 6.85 293.93 351.01 0.84 Punção 
HSC-S4 A!" 0 82.74 5.35 293.35 351.75 0.83 Punção 
HSC-S5 A!" 0.75 73.49 6.14 388.67 349.52 1.11 Flexão 
HSC-S6 A!" 1.5 71.46 7.73 439.07 348.92 1.26 Flexão 

	  

2.7.1.3 Conclusão	  
 

Pelos resultados obtidos chegou-se à conclusão que a combinação das fibras com a armadura de 

aço garante à ligação pilar-laje uma certa ductilidade, principalmente quando usado com betão 

de alta resistência, pois permite que este passe de uma rotura por punçoamento para uma rotura 

por flexão pura. 

Observa-se também que a adição somente de fibras ou armadura transversal de punçoamento 

permite que a relação entre as cargas de rotura e flexão aumente, caracterizando-se isso por um 

ganho de ductilidade, mas evidente que quando as fibras são utilizadas conjuntamente com as 

armaduras transversais isso traduz-se claramente num ganho extraordinário na capacidade de 

resistência ao punçoamento. 
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2.7.2 Trabalho experimental de Vargas e Hanai (1997) 
 
Este trabalho experimental tem o objetivo de verificar o comportamento resistente de lajes 

fungiformes de betão armado ao punçoamento, para isso serão testadas várias hipóteses de 

melhoria do desempenho da mesma através da reforço da mistura com fibras de aço, o uso de 

betão de alta resistência e a utilização de armaduras transversais de combate ao punçoamento.  

Na realização dos ensaios não foi utilizado deformação controlada. 

Com o objetivo de verificar quais os parâmetros mais importantes que aumentam a resistência do 

betão irão ser aplicados diferentes constituintes, variando a  percentagem de fibra em cada um 

dos modelos, de modo a verificar as diversas alterações na capacidade de resistência do mesmo, 

tirando assim conclusões acerca das quantidades de fibras a implementar, de forma a obter a 

melhor capacidade de resistência  ao punçoamento, bem como perceber quais os benefícios  que 

a armadura transversal e as fibras  proporcionam  na capacidade de resistência ao punçoamento. 

 

2.7.2.1 Características	  do	  programa	  experimental	  	  
 

O programa experimental é constituído por doze lajes  fungiformes quadradas com 800 mm de 

lado e 60 mm de espessura e altura efetiva de 40 mm, na qual na zona central tem aplicado um 

pilar(interno) de 100 mm de lado que atravessa a laje de modo a simular a  continuação do pilar 

na estrutura. 

As lajes que foram ensaiadas todas elas foram projetadas para ceder por punçoamento, sendo 

assim  as lajes foram armadas com nove barras de aço de 10 mm de diâmetro em ambas a as 

direções na zona tracionada, enquanto que na zona comprimida foram usadas cinco barras de 

5mm de diâmetro armadas em ambas as direções. As armaduras  do pilar são quatro varões de 

aço de 10 mm armados com estribos de 6.3 mm conforme demonstra a fig. 16. 

 
Fig. 16 - Visualização das armaduras da laje de ensaio 

 
As principais variáveis dos ensaios são: 
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• Percentagem	  de	  volume	  de	  fibras	  de	  aço	  adicionadas	  ao	  betão	  

• Utilização	  de	  armaduras	  transversais	  contra	  a	  punçoamento	  do	  tipo	  pino	  

• Resistência	  do	  betão	  

 

2.7.2.2 Resultados	  	  
 

Os resultados obtidos para os vários modelos de teste foram os seguintes: 
 

Tabela 4 – Análise dos resultados obtidos 

Modelo 
 

𝐀𝐬𝐰 Vf 
(%) 

𝐟𝐜 
(𝐤𝐍/𝐜𝐦𝟐) 

𝐟𝐭 
(𝐤𝐍/𝐜𝐦𝟐) 

Carga de 
1ºfissura 

(kN) 
 

Carga de 
Ruptura 

(kN) 

Modo de 
Ruptura 

A-1 Não 0 26.0 3.0 17 80 punção 
A-2 Não 0.75 31.5 3.7 15 84 punção 
A-3 Não 1.5 31.6 4.8 25 97 punção 
A-4 Sim 0 26.0 3.0 15 100 punção 
A-5 Sim 0.75 31.5 3.7 20 126 punção 
A-6 Sim 1.5 31.6 4.8 22 130 punção/flexão 
B-1 Não 0 88.7 5.3 22 101 punção 
B-2 Não 0.75 79.0 6.3 20 112 punção 
B-3 Não 1.5 93.0 7.6 24 136 punção 
B-4 Sim 0 88.7 5.3 19 110 punção 
B-5 Sim 0.75 79.0 6.3 27 157 punção 
B-6 Sim 1.5 93.0 7.6 26 170 punção/flexão 

 
Analisando-se os valores da carga de rotura chega-se a conclusão que : 

• No caso do betão de alta resistência e sem armadura transversal, a carga de rotura teve 

um aumento de 21.4% e 34.6% relativamente ao modelo sem fibra e de 42.7% e 54.5% 

nos modelos com armadura transversal, os valores correspondem a uma adição de fibra 

de 0.75% e 1.5% respectivamente. 

• No caso do betão normal, a carga de rotura teve um aumento de 5% e 21.2% nos modelos 

sem armadura transversal e de 26% e 30% nos modelos com armadura transversal, os 

valores correspondem a uma adição de fibra de 0.75% e 1.5% respectivamente. 

• O aumento da carga de rotura devido ao uso exclusivo da armadura transversal foi 

verificado nos modelos sem adição de fibras e corresponde a um aumento de 25% para os 

modelos com betão convencional e de 8.9% para os betões de alta resistência.  
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2.7.2.3 Conclusão	  
 
Através dos  resultados concluiu-se que a adição de fibras de aço aumenta a capacidade de 

resistência ao punçoamento das lajes, sendo o maior aumento se utilizadas em conjunto com 

armaduras transversais de combate ao punçoamento. 

Constata-se ainda que a adição de fibras de aço permite aumentar a ductilidade, sendo isso mais 

visível nos modelos com betão normal,  mudando o modo de rotura por punçoamento puro para 

uma rotura combinada de punçoamento-flexão quando utilizada a armadura transversal em 

conjunto com as fibras. 

Logo concluiu-se que a utilização das fibras em conjunto com as armaduras transversais permite 

de forma geral aumentar de forma significativa o valor da carga de rotura. 

 

2.7.3 Trabalho experimental de Santos e Shehata (2005) 
 
O objetivo principal deste trabalho é analisar o desempenho de lajes fungiformes de betão com 

diferentes resistências à compressão e diferentes percentagens de fibras de aço, verificando assim 

a melhoria da capacidade de resistência e ductilidade obtida com a aplicação das mesmas fibras. 

A análise será feita pela comparação dos resultados experimentais obtidos entre as lajes com 

fibras e as lajes sem a aplicação das fibras, verificando também o modo de rotura das mesmas. 

 

2.7.3.1 Características	  do	  programa	  experimental	  
 
O programa experimental é constituído por  doze lajes quadradas de betão armado  de 1800mm 

de lado e 130mm de espessura e altura efetiva de 85 mm. 

As lajes eram armadas com duas malhas superior e inferior. A malha superior (tracionada)  era 

composta por dezanove barras de 12.5 mm, espaçadas 94 mm em ambas as direções  e a malha 

inferior (comprimida) e composta por onze barras de 6.3 mm espaçadas entre si por 163 mm em 

ambas as direções. 

A fibra utilizada foi do tipo Dramix RC 80/60BN da Bekaert tem um comprimento de 60 mm, do 

tipo gancho, por forma a melhorar a aderência ao betão. O sistema de ensaio usado para a 

realização dos ensaios encontra-se representado na fig. 17. 

 
As lajes foram divididas em três séries : 

• Série 1: lajes com 0%, 0.6%,1.2% de fibras de aço adicionadas ao betão com resistência a 

compressão de 20 MPa. Esta série foi ainda dividida em duas sub-séries, 1A e 1B com 

características iguais. 
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• Série 2 : laje que difere da primeira na resistência a compressão do betão que é agora de 

35MPa. 

Série 3: laje que difere da 1ª série na resistência do betão que e 50MPa.  
 

 
Fig. 17 - Esquema representativo do sistema de ensaio 

 

2.7.3.2 Resultados	  	  
 

 
Tabela 5 – Análise dos resultados obtidos 

Série Laje Vf 
(%) 

𝐟𝐜 
(MPa) 

𝐕𝐮 
(kN) 

Tipo de 
Ruptura 

 
 
 
1 

L1A 0 17.6 232 Punção 
L2A 0.6 10.2 226 Punção 
L3A 1.2 11.8 163 Punção 
L1B 0 17.0 200 Punção 
L2B 0.6 15.3 200 Punção 
L3B 1.2 13.8 225 Punção 

 
2 

L4 0 35.8 347 Punção 
L5 0.6 32.7 420 Punção 
L6 1.2 36.7 543 Punção 

 
3 

L7 0 51.6 298 Punção 
L8 0.6 34.2 317 Punção 
L9 1.2 36.6 375 Punção 

 

2.7.3.3 Conclusão	  
 
Pelos resultados obtidos neste trabalho, conclui-se que a adição de fibras de aço ao betão 

aumenta significativamente a capacidade de resistência ao punçoamento conforme se verificam 

na maioria dos resultados, verificando-se inclusive aumento na capacidade de carga de 56% 

(L6), em relação à laje de referencia o que é muito bom, embora existam  alguns modelos cujos  

Programa Experimental 79

 
 
 

 
Figura 3.4 – Sistema de ensaio (vistas superior e lateral) 

Vista Superior 

Vista Lateral 
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resultados ficaram aquém do esperado, como o exemplo das lajes L1A até a L3A, onde se  

verifica que o aumento da percentagem de fibra na laje provocou uma diminuição da sua 

capacidade de resistência ao punçoamento o que é totalmente contraditório em comparação com 

os resultados obtidos no resto das lajes, concluindo-se assim que esses resultados foram 

influenciados por problemas na fabricação do betão. 

2.8 Análise dos códigos 
 
Neste sub-capítulo efetua-se uma comparação entre a carga teórica ao  punçoamento obtido pela 

formulação dos códigos estudados, com a carga ao punçoamento obtido nos trabalhos 

experimentais, conseguindo-se assim concluir quais os códigos que são mais a favor ou contra a 

segurança. 

 

Desse modo  a análise dos valores obtidos na relação processam-se da seguinte forma: 

• Os valores próximos de 1 são bastante aceitáveis, pois querem dizer que não houve 

grandes diferenças, logo esses métodos são bastante precisos; 

• Os valores acima de 1.3 significam que o método de cálculo é bastante conservador, logo 

mau economicamente e bom ao nível da segurança; 

• Os valores abaixo de 0.9 traduzem um método bastante arriscado pois põe em risco a 

segurança da estrutura; 

 

Foi considerada nesta análise mais uma opção sendo ela a carga a punçoamento do Código 

Britânico, mas desta vez efetuando o cálculo da carga a punçoamento através do 𝜈!, sem que 

sejam efetuadas as verificações da tensão máxima, pois dessa forma os resultados obtidos são 

mais precisos que os obtidos com a verificação da tensão máxima. 
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2.8.1 Análise segundo o trabalho experimental de Aline de Azevedo 
 
 
 

Tabela 6 – Comparação entre os resultados experimentais e os códigos analisados 

Laje	  
%	  de	  
fibra	  	   fc	  

Pu(kN)	  
experi
mental	  

Eurocodigo	   ACI	  
BS	  (com	  tensão	  

máxima)	  
BS	  (sem	  tensão	  

máxima)	  

Pu(kN)	  
Relaç
ão	  

Pu	  
(kN)	   Relação	   Pu(kN)	  

Relaçã
o	   Pu(kN)	   Relação	  

OS
C-
S1 

0 43,73 176,48 
153,42	   1,15	   112,86	   1,56	   128,00	   1,38	   179,08	   0,99	  

OS
C-
S2 

0,75 46,42 191,96 
156,51	   1,23	   116,28	   1,65	   128,00	   1,50	   182,68	   1,05	  

OS
C-
S3 

1,5 30,8 197,61 
136,50	   1,45	   94,72	   2,09	   127,08	   1,56	   159,34	   1,24	  

HS
C-
S1 

0 86,65 190,72 
192,70	   0,99	   158,87	   1,20	   128,00	   1,49	   224,93	   0,85	  

HS
C-
S2 

0,75 81,85 206,81 
189,08	   1,09	   154,40	   1,34	   128,00	   1,62	   220,70	   0,94	  

HS
C-
S3 

1,5 79,3 293,93 
187,09	   1,57	   151,98	   1,93	   128,00	   2,30	   218,38	   1,35	  

 

 
Fig. 18- Relação entre % de fibras e a precisão dos códigos analisados 

 
Através da análise dos resultados obtidos pode-se comprovar que o Eurocódigo e o Britânico 

(sem a verificação das tensões máximas) são os que fornecem resultados mais precisos, enquanto 

que o ACI e o Britânico (com tensão máxima) são os que fornecem os resultados mais 

conservadores principalmente quando a percentagem de fibras é de 1,5%.  
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2.8.2 Análise segundo o trabalho experimental de Elioth Vargas 
 
 

 

Tabela 7 – Comparação entre resultados  experimentais e os códigos analisados 

Laje	   %	  de	  
fibra	  	  

fc	  
Pu(kN)	  
experi
mental	  

Eurocodigo	   ACI	  
BS	  (	  com	  tensão	  

máxima)	  
BS	  (sem	  tensão	  

máxima)	  

Pu(kN)	  
Relaç
ão	  

Pu	  
(kN)	   Relação	   Pu(kN)	  

Relaçã
o	   Pu(kN)	   Relação	  

A-1 0 26 80 46,23	   1,73	   38,07	   2,10	   64,77	   1,24	   64,77	   1,24	  
A-2 0,75 31,5 84 49,28	   1,70	   41,91	   2,00	   69,04	   1,22	   69,04	   1,22	  
A-3 1,5 31,6 97 49,33	   1,97	   41,97	   2,31	   69,12	   1,40	   69,12	   1,40	  
B-1 0 88,7 101 69,59	   1,45	   70,32	   1,44	   80,00	   1,26	   97,50	   1,04	  
B-2 0,75 79 112 66,96	   1,67	   66,37	   1,69	   80,00	   1,40	   93,81	   1,19	  
B-3 1,5 93 136 70,70	   1,92	   72,01	   1,89	   80,00	   1,70	   99,05	   1,37	  

 

 
Fig. 19- Relação entre % de fibras e a precisão dos códigos analisados 

 
Através da análise dos resultados obtidos verificamos que o ACI continua extremamente 

conservador, neste caso o Eurocódigo também apresenta resultados muito conservadores, 

enquanto que o Britânico induz resultados bastante precisos nas duas vertentes. Mas convém 

salientar que nas lajes B-1, B-2,B-3 a formulação sem verificação da tensão máxima obtêm 

resultados mais precisos que se devem ao facto de essas  lajes serem calculadas com  𝜈!( tensão 

de corte), enquanto que na formulação em que se verifica 𝜈!"# (tensão de corte máxima) é 

utilizado o valor de 5 MPa sempre que o ν! < 5  MPa, nestes casos é notória a perda de precisão 

dessa formulação sempre que se utiliza um  𝜈!"# de 5 MPa. 
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2.8.3 Análise segundo o trabalho experimental de Luciana Alvarenga 
 

Tabela 8 – Comparação entre os resultado experimentais e os códigos analisados 

Laje 

% 
de 

fibr
a 

fc 
Pu(kN) 
experim

ental 

Eurocódigo 
ACI 

 
BS (com tensão 

máxima) 
BS (sem tensão 

máxima) 
Pu 

(kN) 
Relaç

ão 
Pu 

(kN) 
Relaçã

o 
Pu 

(kN) 
Relaçã

o 
Pu 

(kN) Relação 
L1
A 0,00 17,60 232 152,97 1,52 111,73 2,08 176,82 1,31 176,82 1,31 
L2
A 0,60 10,20 226 127,53 1,77 85,06 2,66 145,69 1,55 147,42 1,53 
L3
A 1,20 11,80 163 133,88 1,22 91,49 1,78 154,76 1,05 154,76 1,05 

L1B 0,00 17,00 200 151,21 1,32 109,81 1,82 174,79 1,14 174,79 1,14 
L2B 0,60 15,30 200 145,99 1,37 104,18 1,92 168,76 1,19 168,76 1,19 
L3B 1,20 13,80 225 141,05 1,60 98,94 2,27 163,05 1,38 163,05 1,38 
L4 0 35,8 347 193,81 1,79 159,36 2,18 224,04 1,55 224,04 1,55 
L5 0,6 32,7 420 188,05 2,23 152,30 2,76 217,38 1,93 217,38 1,93 
L6 1,2 36,7 543 195,42 2,78 161,35 3,37 225,90 2,40 225,90 2,40 
L7 0 51,6 298 218,93 1,36 191,32 1,56 253,08 1,18 253,08 1,18 
L8 0,6 34,2 317 190,88 1,66 155,75 2,04 220,65 1,44 220,65 1,44 
L9 1,2 36,6 375 195,25 1,92 161,13 2,33 225,70 1,66 225,70 1,66 

 
 

 
Fig. 20- Relação entre % de fibras e a precisão dos códigos analisados 

 
Através da análise deste trabalho experimental conclui-se, no geral, salvo algumas exceções  

todos os códigos foram conservadores, contudo convém salientar que o mais conservador 

contínua a ser o ACI, seguido-se do Eurocódigo e do Britânico que são menos conservadores. 

Pela análise diferenciada da % de fibras verifica-se que as disparidades entre os valores obtidos 

experimentalmente e teoricamente pelos vários códigos analisados, se deve sem dúvidas aos 
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processos de fabricação e aplicação do betão que não terão sidos os mais corretos pois  

provavelmente não efetuaram as  modificações necessárias à mistura devido a introdução das 

fibras. 

 

2.8.4 Conclusões 
 
 
Através da análise dos vários casos experimentais conclui-se, de uma forma geral, que com a 

aplicação de fibras ao betão se verifica um aumento na capacidade deste de resistir ao 

punçoamento, é de salientar que quando as fibras são usadas conjuntamente com as armaduras 

transversais os ganhos na capacidade de resistência ao punçoamento são ainda maiores, existem 

apenas alguns resultados contrários em que com o aumento da % de fibra a resistência ao 

punçoamento diminuí, o que se deve provavelmente a problemas na fabricação do betão. 

Através da comparação que foi feita entre os resultados experimentais e os vários códigos 

analisados chega-se à conclusão que o ACI é o  mais conservador, pois fornece resultados muitos 

afastados dos obtidos experimentalmente, isto  pelo lado da segurança contudo é um código 

dispendioso em termos económicos. 

O Eurocódigo e código Britânico apresentam os dois resultados, na generalidade, muito 

próximos um do outro porém em alguns casos o código Britânico mostrou ser mais preciso do 

que o Eurocódigo.  

Após a análise das duas variantes do código Britânico, entendeu-se que sempre que no cálculo 

do punçoamento se utilize a tensão de 5 MPa correspondente à verificação da 𝜈!!", os 

resultados são menos precisos do que os obtidos com a tensão 𝜈!, que são bem mais precisos 

neste caso. 
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3 º CAPÍTULO - BASE DE DADOS  
 
Com este capítulo pretende-se criar uma extensa  base de dados de resistências residuais de 

resultados experimentais de diversos autores,  de  forma  a verificar quais as  variáveis com 

maior influência nos resultados obtidos. 

Para tal, irá ser criada uma base de dados das resistências residuais, baseada em ensaios de 

flexão de vigas apoiadas em três pontos), ensaio esse que segue a norma RILEM TC 162-TDF 

(2002), que permite obter a relação carga – flecha, ou carga - abertura de fissura (CMOD - Crack 

Mouth Opening Displacement), obtendo-se assim as resistências residuais à tração por flexão 

(fRi). 

De modo a facilitar o processo de obtenção dos fRi (resistências residuais à tração por flexão), 

pretende-se criar através desta base de dados uma formulação empírica que relaciona o valor dos 

fRi  com o volume de fibras (Vf) e a esbelteza ( lf/df), através do recurso às curvas de tendência. 

 

3.1 Base de dados das resistências residuais  
 
Esta base de dados foi construída através dos resultados experimentais  de 156 ensaios de flexão 

em vigas entalhadas, cujo ensaio está representado na fig. 21. As vigas utilizadas na realização 

dos ensaios apenas foram reforçadas com fibras de aço do tipo gancho, e os métodos de 

procedimento do ensaio bem como as dimensões das mesmas seguem as indicações da norma 

RILEM TC 162-TDF (2002), que pretende analisar o comportamento à flexão de vigas 

entalhadas no momento pós-fissura, permitindo obter-se  assim as resistências residuais à tração 

por flexão (fRi). 
 

 
Fig. 21- Ensaio de flexão em vigas entalhadas segundo o RILEM 
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Os ensaios segundo a norma RILEM TC 162-TDF, estipula que os fRi, devem ser obtidos através 

das curvas tensão-deformação ou tensão-CMOD, conforme verificado na fig. 22 a tensão 

residual  à tração por flexão é obtida através  da eq. 24. 

 

  
Fig. 22- Procedimento para obter os valores fRi segundo o RILEM TC 162-TDF(2002) 

 
 

𝑓!" =
3 ∗ 𝐹!" ∗ 𝐿
2 ∗ 𝑏 ∗ ℎ!"!

                   MPa  Eq. 24 
 

 
 
em que fRi  representa a tensão residual a tração por flexão correspondente à tensão FRi, FRi é o 

valor da tensão que corresponde  à δRi	   	   ou	   CMODi;	   em	   que	   L	   representa	   a	   distância	   entre	  

apoios	  da	  viga;b	  é	  a	  largura	  da	  viga	  ;	  hsp	  é	  a	  altura	  de	  corte	  da	  viga. 

A  análise da base de dados baseou-se no recurso às curvas de tendência de modo a  relacionar o  

Vf*(lf/df) com os fRi, como se pode verificar nas fig. 23 e 24, dando origem  as equações 

empíricas representadas nas eq. 25, 26 e 27 respetivamente. 

 

 
 

Fig. 23- Relação entre os parâmetros fR1, fR3 e Vf*(lf/df) 

 

F (kN)

δ (mm)0.46
 δR1 

2.15
 δR3

3.00
δR4

FR1

FR3

FR4

F (kN)

CMOD 
(mm)

0.50
CMODR1

FR1

FR3

FR4

2.50
CMODR3

3.50
CMODR4

y = 13,196x0,9244 
R² = 0,69651 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 

0 0,5 1 1,5 

fR
1 

(M
P

a)
 

Vf*lf/df 

y = 9,9325x0,7804 
R² = 0,49013 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

0 0,5 1 1,5 

fR
3 

(M
P

a)
 

Vf*lf/df 



Punçoamento de lajes fungiformes de betão auto-compactável reforçadas com fibras de aço 

35 

 
Fig. 24- Relação entre os parâmetros fR4 e Vf*(lf/df) 

 
 

f!" = K! ∗ V! ∗
l!
d!

!"

  = 13 ∗ V! ∗
l!
d!

!.!

           MPa  Eq. 25 

 

f!" = K! ∗ V! ∗
l!
d!

!"

= 10 ∗ V! ∗
l!
d!

!.!

       MPa  Eq. 26 

 

f!" = K! ∗ V! ∗
l!
d!

!"

= 8.5 ∗ V! ∗
l!
d!

!.!

     MPa  Eq. 27 

 
 
 
Por forma a avaliar a precisão e a dispersão dos resultados da base de dados, foi realizada uma 

comparação entre os resultados teóricos obtidos com as eq. 25, 26 e 27 e os resultados obtidos 

experimentalmente, dando origem ao parâmetro X=fRi,exp/fRi,teo. 

Permitindo assim efetuar análises à precisão e fiabilidade dos resultados para fR1,fR3,fR4, 

verificando para que valores de teor em fibras e esbelteza se obtêm os melhores resultados, tal 

como exposto nas fig. 25 e 26. 
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Fig. 25-Análise à precisão dos resultados 

 

 
Fig. 26-Análise à fiabilidade dos resultados 

Através da análise da fig. 25 e 26 é possível verificar que os resultados foram muito dispersos no 

que toca à precisão dos mesmos, quanto a fiabilidade dos mesmos obteve-se,  um fator de 52% 

na média dos fRi, o que é muito baixo.  

De modo a garantir uma maior fiabilidade dos resultados foi necessário proceder à afinação das 

eq. 25, 26 e 27, atribuindo novos valores aos coeficientes K1,K2,K3, dando assim origem às eq. 

28, 29, 30. 

 

f!" = K! ∗ V! ∗
l!
d!

!"

  = 9.5 ∗ V! ∗
l!
d!

!.!

           MPa  Eq. 28 
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f!" = K! ∗ V! ∗
l!
d!

!"

= 7 ∗ V! ∗
l!
d!

!.!

                 MPa  Eq. 29 

 

f!" = K! ∗ V! ∗
l!
d!

!"

= 6 ∗ V! ∗
l!
d!

!.!

           MPa  Eq. 30 

 
 

 
Fig. 27- Análise à precisão dos resultados 

 

 
Fig. 28- Análise dos resultados quanto à fiabilidade 

Através da análise da fig. 27 e 28 verifica-se um aumento fiabilidade dos resultados, porém isso 

tornou os resultados demasiado conservadores. Quanto à precisão dos mesmos estes continuam 

demasiado dispersos, o que leva a  concluir que a base de dados elaborada deveria ter sido mais 

restrita na seleção dos resultados em estudo, como por exemplo na resistência à compressão do 

betão  que varia imenso na base de dados, não havendo da mesma forma confirmação do valor 
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real do teor de fibras em cada um dos resultados o que provoca enorme incerteza nos resultados 

apresentando toda esta dispersão de resultados. 
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4 º CAPÍTULO – FORMULAÇÃO PROPOSTA POR MUTTONI E RUIZ 

 

Este capítulo tem o objetivo de demonstrar a formulação desenvolvida por Muttoni e Ruiz, que 

contempla a adição das fibras no seu modelo de verificação ao punçoamento. 

Os estudos efetuados  por Ruiz e Muttoni (2010) baseados na  Teoria de Fissura Critica de Corte 

(TFCC), que relaciona a resistência ao corte da laje com a rotação da mesma no momento da 

rotura, considerando que a cedência por corte em vigas e punçoamento  nas lajes são baseados 

num modelo mecânico. Segundo Muttoni e Schwartz (1991) pode-se admitir que a largura da 

fissura crítica w seja igual  ao produto da rotação da laje pela altura útil da laje, 𝜓 ∗ 𝑑, originando 

o critério de rotura exposto na eq. 31.   

 
 

V!
b! ∗ d! ∗ f!

=
1

1+ ψ ∗ d
4

!                      N,mm  (Eq. 31) 

 
 
Como a resistência ao corte  em peças sem armadura transversal  é garantida pela rugosidade 

existente na fissura critica de corte, e como a rugosidade depende da dimensão máxima do 

agregado graúdo, o que levou Muttoni (2003) a modificar a  equação para a prescrição do critério 

de rotura, efetuando a divisão do produto 𝜓 ∗ 𝑑 por dg0+ dg, em que dg representa a dimensão 

máxima do agregado graúdo e dg0=16 mm representa o diâmetro do agregado de referência, 

dando origem a eq. 32. 

 
 

V!
b! ∗ d ∗ f!

=
3 4

1+ 15 ∗ ψ ∗ d
d!" + d!

                                 MPa,mm  

 

Eq.32 

 
em que VR é o valor da resistência ao corte, b0 é o perímetro da secção critica do pilar a distância 

d/2 da face do pilar. 

Ruiz e Muttoni (2010) seguindo os  resultados experimentais obtidos por Kinnunnen e Nylander 

em 1960, chegaram à conclusão que o ponto de rotura das lajes ao punçoamento acontecia no 

momento da interseção entre as curvas “carga vs rotação” com a curva “ critério de rotura” 

conforme se pode verificar na fig. 29, logo para se usar a equação proposta anteriormente por 

Muttoni era necessário conhecer a relação “carga x rotação” da laje. 
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Fig. 29- Relação entre a curva “carga-rotação” com curva “critério de rotura” 

 
Muttoni (2008) apresentou um modelo, fig. 30, através do qual desenvolveram uma equação 

baseada na relação (V/Vflex)3/2, que deu origem a eq. 33, que representa a relação carga-rotação 

simplificada para casos práticos. 

 
Fig. 30- Modelo proposto por Muttoni (2008) 

 

𝜓 = 1.5 ∗
𝑟!
𝑑 ∗

𝑓!
𝐸!
∗

𝑉
𝑉!"#$

! !

 Eq. 33 

 
 

𝑉!"#$ =
2 ∗ 𝜋 ∗𝑚! ∗

𝑟!
𝑟! − 𝑟!

        𝑙𝑎𝑗𝑒  𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  𝑐𝑜𝑚  𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟

8 ∗𝑚!                                                       𝑙𝑎𝑗𝑒  𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎  𝑐𝑜𝑚  𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜
 Eq. 34 

  
em que Vflex corresponde ao momento resistente de flexão, e fy e Es  correspondem a tensão de 

cedência e módulo de elasticidade da armadura de flexão, mR representa o momento resistente 

por unidade de comprimento. 

 

ψ

rc

r0

rs

rq

Fissura crítica
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No seguimento dessa  metodologia Ruiz e Muttoni (2010) demonstraram que a Teoria da Fissura 

Critica de Corte (TFCC) pode ser utilizada para se obter a resistência última ao punçoamento, 

Vrd, para lajes fungiformes reforçadas com fibras de aço. Segundo estes o Vrd pode ser obtido 

pela equação seguinte: 

  
𝑉!! = 𝑉!",! + 𝑉!",! Eq. 35 

 
em que  VRd,c  representa a resistência do betão e VRd.f  representa a resistência da fibra 

 
A parcela de resistência referente à fibra, VR,f, pode ser obtida através da relação Tensão x 

Abertura de fissura. Para relacionar a tensão e a abertura de fissura Muttoni e Ruiz  seguiram o 

modelo de Voo e Foster, chamado de Variable Engagement Model (VEM), segundo o modelo 

proposto por estes a tensão nas fibras 𝜎!", é proporcionada pela abertura de fissura w, e pode ser 

calculada pela expressão seguinte: 

σ!"(w) =
1
π ∗ arctan

w
α! ∗ l!

∗ 1−
2 ∗w
l!

!

∗
l!
d!
∗ ρ! ∗ τ! Eq. 36 

 

onde 𝜌! é a taxa volumétrica da fibra, 𝑙! e 𝑑! dizem respeito ao comprimento e diâmetro da 

fibra, 𝛼! = 𝑑! 3.5 ∗ 𝑙!  , 𝜏!  representa a tensão de aderência entre fibra e betão. 

 

em que:  

 

τ! =
0.8 ∗ f!"!.!            fibra  do  tipo  gancho
0.6 ∗ f!"!.!              fibra  do  tipo  frisado
0.4 ∗ f!"!.!            fibra  do  tipo  liso

 Eq. 37 

 

Segundo a Teoria da Fissura Critica de Corte, a abertura da fissura w é proporcional ao produto 

𝜓 ∗ 𝑑, logo: 

 

𝑤𝛼𝜓 ∗ 𝜉 Eq. 38 

 

𝑤 𝜓, 𝜉 = 𝐾 ∗ 𝜓 ∗ 𝜉 Eq. 39 

dando origem a equação: 

 

𝜎!"(𝜓,𝑑) =
1
𝜋 ∗ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝑘 ∗ 𝜓 ∗ 𝜉
𝛼! ∗ 𝑙!

∗ 1−
2 ∗ 𝑘 ∗ 𝜓 ∗ 𝜉

𝑙!

!

∗
𝑙!
𝑑!
∗ 𝜌! ∗ 𝜏! Eq. 40 
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em que 𝜓 representa a rotação da laje, k é o coeficiente que relaciona  a abertura de fissura com a 

rotação, que em projeto considera-se 0.5 segundo Ruiz e Muttoni (2009), d representa a altura 

útil da laje.  

Os mesmo autores chegaram à conclusão que a superfície de ruína da laje reforçada com fibras 

de aço é limitada por um angulo de 45º  em relação ao plano da laje, ver fig. 31. 

 

Como o cálculo da resistência da fibra é muito trabalhoso e complexo Ruiz e Muttoni 

apresentaram uma formulação mais prática para o processo de cálculo, que consiste no produto  

da tensão média na fibra pela área na superfície de ruína, eq. 41. 
 

 

Fig. 31- Superfície de rotura segundo Muttoni e Ruiz (2010) 

 

V!,! = σ!" ∗ ψ, ξ ∗ dA! = A! ∗ σ!"(ψ, h!)
!!  

Eq. 41 

 

em que hc=d/3 representa a distância de controlo desde a fissura localizada na base da laje até ao 

ponto onde se estabelece a tensão média, e Ap representa a projeção horizontal da superfície de 

rotura, como esta representada na fig. 32. 

 

 

Fissura Crítica de Cisalhamento

V

d

ψ

45°
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Fig. 32-Distribuição da tensão segundo Muttoni e Ruiz (2010)

 
De forma simplificada VR,f, obtêm-se através da seguinte equação: 

𝑠𝑎𝑠𝑎𝑠𝑎𝑠

 
 V!,! = A! ∗ σ!" w = A! ∗ σ!" k ∗ ψ ∗ h! = A! ∗ σ!" ∗

ψ ∗ d
6  Eq. 42 

 
 

4.1 Base de dados de punçoamento  
 
 
Esta base de dados pretende avaliar a resistência ao punçoamento segundo o modelo teórico 

proposto por Muttoni e Ruiz (2010). 

Para avaliar a precisão desta base de dados realizou-se uma  análise comparativa entre os 

resultados experimentais de diversas lajes de betão reforçado com fibras de aço (BRFA) com os 

resultados teóricos obtidos usando o modelo de Muttoni e Ruiz, conforme se pode verificar na 

fig. 33. 

Esta base de dados é composta por oitenta e cinco resultados experimentais efetuados em lajes 

testadas ao  punçoamento, no entanto nenhuma das lajes é composta por qualquer  tipo de 

armadura de corte, pois pretende-se que as fibras de aço garantam esse reforço, sendo que todas 

elas foram ensaiadas simétricamente até à rotura por punçoamento. 

Na análise dos resultados foram descartadas todas as lajes com espessura inferior a 80mm para 

evitar a influência do fator de escala nos resultados. Da mesma forma as lajes cuja resistência à 

compressão baixou mais de 15% com a adição das fibras de aço não foram  utilizadas na mesma, 

pois demonstra que existiram problemas no processo de fabricação do betão. 
 

σtf w = k·ψ·ξ

ξ

ApAp
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Fig. 33- Comparação entre resultados experimentais e teóricos 

 

Pela análise do gráfico da fig. 33 é possível verificar que a dispersão dos resultados é muito 

pequena, o que comprova a  precisão da formulação proposta por Muttoni e Ruiz, que é muito 

boa, pois os resultados obtidos experimentalmente estão muito próximos dos teóricos. 
 

 
Fig. 34- Análise à precisão dos resultados obtidos 

 

A análise apresentada na fig. 34 efetua a comparação entre a precisão X (Vexp/Vteo) e a influência 

das fibras na precisão dos resultados. Através deste é possível verificar que os resultados são 

mais precisos para um Vf*(lf/df) entre 0.5% e 0.6%. Como seria de esperar, as lajes sem qualquer 

tipo de fibras têm resultados muito dispersos pois passam a depender apenas das características 

do betão e da geometria das mesmas, o que provoca essa dispersão. 
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Fig. 35-  Análise dos resultados quanto à verificação da segurança 

 

 

A análise à segurança da formulação proposta por Muttoni e Ruiz, consistiu em verificar qual a 

percentagem de resultados que eram a favor da segurança (representada a verde), e qual a 

percentagem dos resultados que eram contra a segurança (representada  a vermelho). Foram 

considerados a favor da segurança os resultados experimentais, que atingiram 90% ou mais do 

valor teórico proposto pela formulação de Muttoni e Ruiz, sendo os restantes considerados 

contra a segurança. 

Obteve-se assim, nesta base de dados, uma percentagem de quase 70% de resultados a favor da 

segurança e aproximadamente 30% contra a mesma, o que parece muito bom considerando as 

inúmeras variáveis presentes nesta base de dados que afetam o cálculo do punçoamento. 
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5 º CAPÍTULO – CARATERIZAÇÃO DO PROGRAMA EXPERIMENTAL  
 

5.1 Introdução 
 
Neste capítulo será dada ênfase ao programa experimental desenvolvido, que tinha como 

objetivo avaliar o comportamento da ligação laje-pilar de  lajes  fungiformes de betão auto-

compactável  reforçada com fibras de aço (BACRFA) sujeita a um carregamento simétrico, em 

que o pilar foi simulado por meio de uma placa de aço de 200 x 200 x 50 mm. 

O programa experimental para este ensaio contemplou  a construção de 8 lajes com 2550 x 2550 

x 150 mm, das quais 2 eram  de referência, logo sem adição de fibras,  enquanto que para as  

outras 6 a adição de fibras foi de 60, 75, 90 kg/m3, tendo a resistência do betão variado entre 50 

ou 70 MPa, de modo a verificar-se a influência destas variáveis nos resultados. 

A composição do betão foi desenvolvida pela Eng. Delfina Gonçalves da empresa Civitest, 

enquanto que a betonagem foi realizada nas instalações da Unibetão S.A em Celeirós. Foram 

utilizados moldes metálicos na produção das lajes de modo a garantir a impermeabilidade dos 

mesmos e o seu uso em todo o programa experimental. 

Após a betonagem,  tanto as lajes como os provetes de caracterização do betão foram molhados  

várias vezes ao dia de modo a garantir uma boa cura do betão e minimizar o aparecimento de 

fissuras por retração plástica. 

Por cada laje betonada foram preparadas 9 vigas RILEM para avaliação dos parâmetros de 

resistência residual, 6 cilindros para determinar o comportamento em compressão  e 6 placas 

circulares para determinação da capacidade de absorção de energia. 

Após as lajes terem sido ensaiadas, foram extraídos 3 carotes por laje em BACRFA para serem 

efetuados ensaios de compressão diametral (tração indireta). Após a realização destes ensaios os 

correspondentes carotes foram utilizados para avaliar-se a percentagem volumétrica de fibras por 

carote e assim ser estimado a real percentagem volumétrica de fibras presente nas lajes 

ensaiadas. 

 

 

5.2 Composição e caracterização das propriedades do BACRFA 
 

As composições de todos os betões utilizados neste programa experimental foram desenvolvidos 

pela Eng. Delfina Gonçalves da empresa Civitest, sendo as propriedades dos mesmos 

apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9- Composições adotadas nas lajes do programa experimental 

Material Consumo (kg/m3) 
Vf0fc50 Vf0fc70 Vf60fc50 Vf60fc70 Vf75fc50 Vf75fc70 Vf90fc50 Vf90fc70 

Cimento 420 480 420 480 420 480 420 480 
Brita 12 670 628 668 627 661 620 657 619 
½ Areia 806 757 804 755 795 746 790 741 

Areia Fina 269 253 268 252 265 249 265 247 
Cinza Volante 65 65 65 65 75 75 80 80 

Superplastificante 6,79 7,63 7,76 8,72 7,92 8,88 8 8,96 
Água 165 185 165 185 168 189 170 190 
Fibras 0 0 60 60 75 75 90 90 

 

O tipo de fibra de aço utilizado foi MACCAFERRI-Wirand Fibre FS1, que é do tipo Hooked, 

com 37 mm de comprimento e secção circular de 0,55 mm de diâmetro, com coeficiente de 

esbelteza de 67. 

 
Tabela 10- Caraterísticas da fibra utilizada 

Fibra Seção df (mm) lf (mm) lf/df fy (MPa) 

 
circular 0,55 37 67 >1200 

 
 

5.3 Armaduras de flexão 
 
Para o reforço à flexão das lajes foram utilizados varões de aço dispostos segundo o esquema 

representado na fig. 36 (12 varões de 12 mm de diâmetro em cada direção). Nas lajes ensaiadas 

não foi utilizada qualquer armadura convencional de reforço ao punçoamento. 
 

 

 
Fig. 36- Armadura de aço de resistência à flexão 
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A taxa de armadura utilizada seguiu as recomendações do EC2 (2010), que sugere: 

 

𝜌! =
𝐴!
𝐴!

=
𝐴!

𝑟 + 6𝑑 ∗ 𝑑  Eq.41 

 

sendo r a dimensão do lado da secção quadrada do pilar, d a altura útil da laje, As, representa a 

secção transversal de armadura de flexão colocada em (r+6d)*d e o Ac representa a área afeta ao 

pilar que é obtida pela distancia desde o eixo do pilar até 0,5r + 3d para cada um dos lados do 

pilar. 

 

Decidiu-se pelo posicionamento  da armadura de flexão na face superior do molde, de modo a 

representar a situação corrente de reforço de flexão em lajes fungiformes na zona dos pilares. Foi 

necessário proceder a colocação de apoios na armadura de forma a garantir o posicionamento das 

mesmas, colocando-os fora da zona de rotura para que estes não influenciassem o punçoamento 

da peça.  

Durante as fases de movimentação da laje  a face moldada era exposta a esforços de tração, no 

entanto o reforço proporcionado pela presença das fibras de aço demonstrou ser suficiente para 

suportar os esforços desenvolvidos, não se tendo verificado qualquer dano ou fendilhação nas 

mesmas durante este processo. Já na construção das lajes de referência teve-se em atenção o fato 

destas não incluírem fibras de aço, pelo que procedeu-se ao posicionamento da armadura de 

flexão na face inferior (face moldada) de modo a garantir a resistência aos esforços de tração a 

que iria ser sujeita e não sofresse danos durante as fases de movimentação. 

 

5.4 Sistema de ensaio 
 
O sistema de ensaio montado pretendia simular de forma prática e simples a ligação laje-pilar  de 

uma laje fungiforme submetida a carregamento simétrico, por meio de um atuador servo-

hidráulico  posicionado no centro da laje. 

O sistema de suporte à laje para realização do ensaio de punçoamento era composto por 12 tubos 

de aço de 150 mm de diâmetro e 10 mm de espessura e com alturas diferentes conforme 

demonstra a fig. 37. Este sistema também incluía 4 vigas metálicas, cada uma formada por 2 

perfis U de 150x50x10 mm aparafusados entre si por meio de parafusos de 12 mm de diâmetro. 

Os apoios da laje foi materializado por utilização de 12 varões diwidag de aço de 35 mm de 

diâmetro, fixos à laje de reação do laboratório. Placas de aço e parafusos de aperto foram 
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utilizados nas extremidades dos cabos diwidag para garantir adequadamente as condições de 

apoio à laje. 

O sistema  de ensaio utilizado neste programa experimental seguiu as bases do sistema de ensaio 

criado por Birkle (2004), que pode ser visualizado na fig. 38. 
 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 37- Sistema de ensaio do programa 
experimental 

Fig. 38- Sistema de ensaio de Birkle 

 

A simulação do pilar foi executada por meio de uma placa de aço de 200x200x50 mm colocada 

no centro da laje, de modo a garantir um carregamento simétrico, sob a qual foi colocado um 

atuador servo-hidráulico de 1000 kN de capacidade representado na fig. 39, o qual foi projetado 

e construído no IDMEC-FEUP, cujo sistema acoplava uma célula de carga AEPC85 com 

capacidade de 1000 kN e precisão de 1 kN. O sistema de alimentação do atuador era uma central 

SENTUR II cujo  controlo foi assegurado pelo programa Dyna Tester. 
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Fig. 39- Atuador servo-hidráulico  de 1000 kN 

 

5.5 Sistema de monitorização 
 

A instrumentação tem o propósito de  monitorizar em tempo real o comportamento da estrutura 

durante o ensaio, de modo a permitir numa fase posterior uma análise mais detalhada dos 

resultados obtidos.  

As lajes estudadas foram monitorizadas por diversos sistemas de medição. Tendo em conta a 

simetria do sistema estrutural, apenas foi monitorizado ¼ da laje. 

A medição dos deslocamentos verticais da laje foi executada por meio de LVDTs da RDP 

Group, colocados na face tracionada da laje, tal como se pode verificar na fig. 40. 
 

 
Fig. 40- Monitorização dos deslocamentos verticais da laje 
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A monitorização dos tirantes (cabos diwidag) que ligavam a laje de ensaio à laje de reação do 

laboratório foi executada por aplicação de 3 extensómetros elétricos de resistência (EER) por 

tirante, fig. 41, do tipo FLA-3-11-3L fornecidos  pela Tokyo Sokki Kenkyujo Co. Ltd. 
 

 
Fig. 41- Posicionamento dos extensómetros na seção transversal dos tirantes 

 

 

 

 

A deflexão das vigas metálicas foi determinada através de 1 LVDT colocado na viga de suporte 

ao ¼ da laje monitorizado, fig. 42. 

 
Fig. 42- Sistema de monitorização ao deslocamento da viga 

 

O nível de extensão nas armaduras de flexão foi avaliado por meio de EERs do tipo FLA-1-11-

3L e FLA-3-11-3L, fornecidos pela Tokyo Sokki Kenkyujo Co. Ltd. Foram colocados 5 EERs 

em cada um dos eixos de simetria da laje, na parte lateral da barra de aço, com o objetivo de se 

obter a deformação média, conforme demonstrado na fig. 43.  
 

90°EER90
°
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Fig. 43-Disposição dos extensómetros na armadura de flexão 

 

A deformação do betão na face comprimida da laje obteve-se através da colagem no betão de 4 

EERs do tipo PFL-30-11-3L, fornecidos pela Tokyo Sokki Kenkyujo Co. Ltd, conforme a fig. 

44. 
 

 
Fig. 44- Disposição dos extensómetros na face comprimida do betão 

 

A informação obtida com as diversas monitorizações tem o objetivo de auxiliar na interpretação 

dos modo de rotura ocorridos nas lajes ensaiadas. 

5.5.1  Deslocamentos do sistema de ensaio  
 
Como já referido anteriormente a monitorização do sistema de ensaio, consistiu em medir os 

deslocamentos na viga metálica e na deformação dos tirantes do quarto de laje instrumentada.  

É apresentado na fig. 45 um gráfico carga-deslocamento da viga metálica da laje  Lvf90fc50 e 

Lvf90fc70, sendo apresentados na tabela 11,  as deformações a que o sistema de ensaio foi 

sujeito em todo o programa experimental. 
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a) Laje	  Lvf90fc50	   b) Laje	  Lvf90fc70	  
Fig. 45- Deslocamento das vigas metálicas do sistema de ensaio 

 
Conforme descrito anteriormente, a análise da deformação dos tirantes foi realizada por meio de  

extensómetros que registaram a deformação sofrida por estes com o aumento da carga durante a 

realização dos ensaios. Na fig. 46 são apresentados os gráficos carga-deformação para os tirantes 

da laje  LVf90fc70. 

 

   
Tirante T01-X Tirante T02 Tirante T01-Y 

Fig. 46- Deformação dos tirantes da laje Lvf90fc70 

 
 
Tabela 11- Deslocamentos  dos componentes do sistema de ensaio 

Laje Pmáx (kN) Viga Tirante 
T01-X T02 T01-Y 

𝛅𝐦á𝐱  (𝐦𝐦) 𝛅𝐦á𝐱  (‰) 𝜹𝐦á𝐱(‰) 𝛅𝐦á𝐱  (‰) 
LVf0fc50 409,11 0,277 0,314 0,427 0,114 
LVf60fc50 386,08 0,028 0,428 0,258 0,316 
LVf75fc50 408,03 0,064 0,37 0,22 0,459 
LVf90fc50 456,53 0,277 0,514 0,23 0,712 
LVf0fc70 399,15 0,377 0,456 0,285 0,228 
LVf60fc70 462,03 0,071 0,657 0,488 0,344 
LVf75fc70 496,34 0,085 0,571 0,316 0,341 
LVf90fc70 495,58 0,071 0,686 0,488 0,315 
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Através da análise da tabela é possível verificar que tanto os deslocamentos nas vigas metálicas, 

como as deformações dos tirantes foram reduzidos, o que comprova a rigidez do sistema de 

ensaio utilizado.  

 

5.5.2 Extensões na armadura de flexão  
 
 
A análise das extensões nas armaduras longitudinais de flexão, foi realizada com recurso a 

extensómetros conforme descrito anteriormente, sendo apresentado na fig. 47 os gráficos carga-

extensão da laje  Lvf0fc70, na qual foram utilizados extensómetros FLA-3-11-3L com campo de 

medida de 3 mm, e da laje LVf90fc70 onde se utilizaram extensómetros FLA-1-11-3L com 

campo de medida de 1 mm.  
 

  
a)Lvf0fc70 b)Lvf90fc70 
Fig. 47-Relação carga-extensão nas armaduras de flexão 

A análise de resultados da fig. 47 indicia que os extensómetros aplicados na laje LVf90fc70 não 

permitiram registar extensões confiáveis, talvez devido ao campo de medição  ser demasiado 

pequeno para as extensões registadas. Já  os extensómetros da laje Lvf0fc70 com campo de 

medição um pouco maior demonstraram  ser mais fiáveis, sendo notório que a armadura no geral 

tracionou, obtendo-se maiores extensões na zona central como seria de esperar.  Na tabela 12 

apresentam-se as máximas extensões registadas nas armaduras nas lajes ensaiadas. 
 

5.5.3 Extensão na face comprimida do betão 
 
O controlo da extensão da face comprimida do betão foi realizada por meio de 4 extensómetros 

colocados apenas numa direção, seguindo o posicionamento dos extensómetros colocados na 

armadura de flexão. A sua colocação tinha o objetivo de avaliar o nível máximo de extensão por 
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compressão na face inferior da laje, junto à zona de potencial rotura por punçoamento. A relação 

carga-extensão encontra-se na fig. 48 para as lajes anteriormente referidas. 

 

  
a)Lvf0fc70 b)Lvf90fc70 

Fig. 48- Relação carga-extensão na face comprimida do betão 

 
 

Tabela 12- Extensões máximas de tração nas armaduras de flexão e de 
compressão no betão das lajes ensaiadas 

Laje Pmáx (kN) Armadura Aço Betão 

𝛆𝐏𝐦á𝐱  (‰) 𝛆𝐏𝐦á𝐱  (‰) 
LVf0fc50 409,11 4,98 0,23 
LVf60fc50 386,08 3,09 0,75 
LVf75fc50 408,03 3,57 0,652 
LVf90fc50 456,53 8,68 0,895 
LVf0fc70 399,15 9,54 0,365 
LVf60fc70 462,03 4,77 0,95 
LVf75fc70 496,34 3,17 0,906 
LVf90fc70 495,58 4,77 0,917 

 

 

Pela análise dos gráficos carga-deformação do betão presentes na fig. 48 é possível verificar que 

existe um aumento da extensão no betão com o aumento da carga, sendo que com o aproximar 

da rotura por punçoamento, a extensão começa a diminuir e passa de compressão para tração o 

que é normal devido ao relaxamento da laje após o punçoamento. O comportamento para as 

outras lajes em estudo foi idêntico. 

Já as lajes de referência apresentam uma extensão mais baixa, devido ao fato de não terem fibras, 

não tendo por isso grande capacidade de  extensão, atingindo a rotura por punçoamento de forma 

brusca. 
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5.6 Resultados do estudo ao punçoamento 
 
Na fig. 49 apresenta-se as curvas carga-deslocamento (no centro da laje) das lajes ensaiadas. Na 

tabela 13 apresentam-se os resultados mais relevantes obtidos nos ensaios. 

 

  
a) Laje LVf0fc50 b) Laje LVf0fc70 

 

 
 

c) Laje LVf60fc50 d) Laje Lvf60fc70 
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e) LVf75fc50 f) LVf75fc70 
 

  
g) LVf90fc50 h) LVf90fc70 

Fig. 49- Relação força-deslocamento a meio vão das lajes ensaiadas 

Tabela 13- Resultados mais relevates das lajes ensaiadas  

Laje Pmáx (kN) 𝛅𝐏𝐦á𝐱  (𝐦𝐦) fcexp (MPa) Vfreal (kg/m3) Rotura 

LVf0fc50 409,11 26,58 58,45 0 Punçoamento 

LVf60fc50 386,08 28,23 51,9 29,58 Punçoamento 

LVf75fc50 408,03 27,56 54,93 36,45 Punçoamento 

LVf90fc50 456,53 45,81 54,36 100,86 Flexão 

LVf0fc70 399,15 25,09 60,21 0 Punçoamento 

LVf60fc70 462,03 38,63 63,77 59,34 Flexão 

LVf75fc70 496,34 48,79 69,79 67,74 Flexão 

LVf90fc70 495,58 50,77 55,42 93,92 
Punçoamento-

Flexão 
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Sendo que Pmáx representa a carga máxima obtida, δ!"á$ representa a deformação máxima 

obtida, fcexp é a resistência a compressão obtida experimentalmente em cilindros, Vfreal  é a real 

quantidade de fibras em kg/m3 presentes na mistura. 

Através da análise dos gráficos carga-deslocamento é possível constatar que as lajes LVf60fc50 

e LVf75fc50 tiveram resultados muito aquém do esperado, conforme se pode verificar pela 

comparação com a respetiva laje de referência. Tal deveu-se ao facto de nessas lajes a adição de 

fibras não ter ocorrido corretamente, tabela13. 

Os deficientes resultados dessas 2 lajes devem-se ao real volume de fibras que é sensivelmente 

metade do que seria esperado. Tal deveu-se a problemas na fabricação dessas 2 misturas, o que 

afetou toda a componente experimental relativa a essas 2 lajes.  

Verificou-se também que as lajes com fcm=70 MPa e Vf=90 kg/m3 não produziram  qualquer 

ganho comparativamente com a laje de Vf=75 kg/m3, o que demonstra que talvez 90 kg/m3 seja 

uma quantidade excessiva de fibras a utilizar afetando a qualidade do betão conforme comprova 

o fcmexp=55,42 MPa quando deveria ter sido 70 MPa, o qual é um sinal de que a qualidade do 

betão foi afetada. 

 

5.7 Ensaios de caraterização do betão 
 

De modo a avaliar-se as propriedades dos betões foram realizados ensaios de caraterização 

mecânica com provetes de cada composição. Assim, por cada tipo de BACRFA foram 

preparados 5 cilindros de 150x300 mm, 9 vigas de 150x150x600 mm, 3 placas circulares de 

600x60 mm e 3 placas circulares de 800x80 mm, fig. 50, 51 e 52.  
 

  
Fig. 50- Ensaio de compressão axial Fig. 51- Ensaio de flexão em vigas  entalhadas 
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Fig. 52- Ensaio de tenacidade à flexão em placas circulares 

 

Todos estes  ensaios de caraterização do material foram executados na empresa Civitest. 

Todos os ensaios de caracterização do material seguiram as recomendações das  respectivas 

normas  existentes. 

 

5.7.1 Ensaio de compressão axial em provetes cilíndricos  
 

Este ensaio tem o objetivo de verificar a capacidade de resistência máxima à compressão do 

provete, de forma garantir que a qualidade do betão utilizado era o esperado. Os  ensaios a 

compressão seguiram as recomendações da norma NP EN 12390-3 (2009), respeitando as 

dimensões dos provetes a utilizar, bem como os procedimentos de  execução do ensaio a adotar. 

Os resultados  obtidos estão expostos na tabela 14, para cada uma das betonagens efetuadas, 

sendo apresentadas as curvas tensão média–deformação média por betonagem na fig. 53. 

Podemos assim analisar a efetiva qualidade do betão utilizado no programa experimental em 

relação aquilo que era esperado, o que nos pode servir de justificação caso os resultados 

esperados não sejam atingidos. 
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Fig. 53-Relação tensão - deformação dos ensaios de compressão realizados 

 
 

Tabela 14- Resultados do ensaios de compressão 

Betão fc,teo (MPa) fc,exp (MPa) 𝜀fc,exp (‰) 

 
fc,exp /fc,teo fctm (MPa) 

Vf0fc50 50 58,45 3,00 1,17 4,1 
Vf60fc50 50 51,9 3,55 1,04 3,73 
Vf75fc50 50 54,93 3,79 1,10 3,9 
Vf90fc50 50 54,36 3,92 1,09 3,87 
Vf0fc70 70 60,21 3,34 0,86 4,13 
Vf60fc70 70 63,77 3,58 0,91 4,24 
Vf75fc70 70 69,79 3,37 1,00 4,4 
Vf90fc70 70 55,42 3,87 0,79 3,98 

 
onde  fc,teo é a resistência a compressão esperada, fc,exp é a resistência a compressão obtida 

experimentalmente em ensaios de cilindros, 𝜀fc,exp representa a deformação máxima do cilindro 

até a rotura, fc,exp /fc,teo representa a  relação de precisão dos resultados obtidos, o fctm é o valor 

médio da tensão de rotura a tração. 

Os cálculos do valor do fctm presentes na tabela realizaram-se segundo o EC2(2010), sendo que  

para um fc= 50 MPa que é inferior a classe C50/60, este recomenda a formula 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 ∗

𝑓𝑐𝑚 − 8
!
!. Para casos em que fc=70 MPa que e superior a classe C50/60 este recomenda  a 

formula 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,12 ∗ 𝑙𝑛 ∗ 1+ !"#
!"

. 

Pela análise dos resultados obtidos, concluiu-se que o betão utilizado nas lajes com fcm=50 MPa 

atingiu a resistência a compressão pretendida em todas as betonagens, sendo estes bastante 

próximos dos valores esperados. Já os betões com fcm=70 MPa não atingiram na sua maioria a  

resistência à compressão esperada, apenas o BACRFA da composição Vf75fc70 teve uma 

resposta dentro daquilo que era esperado, o que indicia que a composição adotada  nestas 

betonagens não foi a melhor. 
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Pela análise do gráfico tensão-extensão, conclui-se que os resultados cumpriram com aquilo que 

era esperado no geral, apenas na betonagem Vf90fc70 era esperado um aumento na ductilidade 

na fase pós-pico o que não aconteceu, talvez devido a baixa qualidade do betão. 

 

5.7.2 Ensaio de flexão em vigas entalhadas 
 
O ensaio de flexão em vigas entalhadas foram efetuados segundo as recomendações da RILEM 

TC 162-TDF (2002), que sugere a execução de entalhes 25mm na secção central dos provetes 

desde que o Vf seja inferior a 60 kg/m3. Tal contribui para que ocorra preponderantemente uma 

única fenda e que esta se localize na secção entalhada. As vigas a ensaiar tem as dimensões 

recomendadas pela norma, que são 150x150x600 mm, 

Como o programa experimental contempla betonagens com  Vf superior a  60 kg/m3, decidiu-se 

ajustar a profundidade dos entalhes, tendo-se adoptado os valores indicados na tabela 15. 

 
 
Tabela 15- Caraterísticas das vigas da componente experimental 

Vigas Comprimento (mm) Seção transversal 
(mm2) Entalhe (mm) 

Vf0fc50 600 150 x 150 25 
Vf0fc70 600 150 x 150 25 
Vf60fc50 600 150 x 150 25 
Vf60fc70 600 150 x 150 25 
Vf75fc50 600 150 x 150 42,5 
Vf75fc70 600 150 x 150 42,5 
Vf90fc50 600 150 x 150 60 
Vf90fc70 600 150 x 150 60 

 

O RILEM (2002) recomenda a apresentação dos resultados em curvas tensão-deslocamento ou 

tensão-CMOD (abertura de fenda), pois através destas é possível obter a tensão limite de 

proporcionalidade, ffct,L, e a resistência residual à tração por flexão para vários valores de 

CMOD. Os gráficos tensão – deslocamento e tensão – CMOD presentes na fig. 54 e 55, são 

apresentados em valores médios, de forma ser mais fácil a comparação dos resultados. 
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Fig. 54- Gráfico tensão - deslocamento Fig. 55- Gráfico tensão - CMOD 

 
Tabela 16-  Tensões resultantes das curvas tensão - CMOD e  tensão - deslocamento 

Material ffct,L (MPa) fR,1 (Mpa) fR,2 (Mpa) fR,3 (Mpa) fR,4 (Mpa) 

Vf0fc50 5,16 - - - - 
Vf0fc70 4,43 - - - - 
Vf60fc50 3,55 5,71 4,50 2,77 2,13 
Vf60fc70 4,74 9,36 9,92 8,4 6,96 
Vf75fc50 4,27 6,32 5,42 3,25 2,19 
Vf75fc70 6,00 12,3 13,3 11,55 10,23 
Vf90fc50 4,04 11,02 13,62 12,61 10,83 
Vf90fc70 4,75 10,76 13,25 12,20 10,57 
 
Pela análise dos gráficos tensão-CMOD, é possível concluir que os resultados das lajes 

LVf75fc50 e LVf60fc50 ficaram aquém do esperado pois o ganho de resistência proporcionado 

pelo reforço das fibras de aço é relativamente baixo. Esses resultados deveram-se a problemas na 

fabricação do betão nessas 2 betonagens, nomeadamente no volume de fibras existente na 

mistura que na realidade foi apenas metade daquilo que estava previsto, mas esse aspecto será 

abordado de forma detalhada no próximo sub-capítulo. 

As lajes com Vf90 e a Lvf75fc70 tiveram resultados muito próximos, o que demonstra que para 

Vf de 90 kg/m3 a má fabricação do betão teve efeito nos resultados obtidos. 

 

5.7.3 Ensaio de placa circular 
 
Para avaliar a capacidade de absorção de energia do BACRFA utilizado (Eabs), foram realizados 

ensaios em placas circulares apoiadas em três pontos, conforme recomenda o ASTM C1550 

(2003). A Eabs obteve-se através da integração da curva carga vs deslocamento até ao 

deslocamento de 40 mm. 
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Este procedimento  foi utilizado nos  ensaios das placas circulares de cada uma das betonagens 

realizadas, o que permitiu obter as curvas carga x deslocamentos médios, que estão apresentados 

nas figs.56 e 57. Na tabela 17 são apresentados os resultados obtidos nos ensaios, nomeadamente 

a carga máxima (Fmáx) e Eabs. 
 

  
Fig. 56 –Relação carga-deslocamento para 

fc=50 MPa 
Fig. 57-Relação carga-deslocamento para 

fc=70 MPa 

 
Tabela 17- Análise dos resultados 

Betão Fmax (kN) Eabs (J) fFmax (MPa) 
Vf0fc50 54,07 48 6,94 
Vf60fc50 48,25 295 6,67 
Vf75fc50 39,00 255 5,85 
Vf90fc50 51,02 813 7,06 
Vf0fc70 56,01 44 6,83 
Vf60fc70 42,55 730 6,17 
Vf75fc70 51,61 829 7,71 
Vf90fc70 49,90 828 6,59 

 
 
Após a análise dos gráficos carga-deslocamento e dos valores da tabela 17 é possível verificar de 

uma forma geral que a adição de fibras permitiu um aumento na ductilidade dos betões após a 

fase pós-pico. 

Nas placas circulares das composições Vf60fc50 e Vf75fc50 a Eabs foi bastante inferior ao 

expectável, devido ao baixo volume de fibras realmente aplicados nas lajes e correspondentes 

provetes. 

Já no caso dos betões com fc=70 MPa, foi notório o ganho na capacidade de absorção de energia 

com a adição das fibras. No entanto, a mistura Vf90fc70 ficou aquém do esperado, talvez  devido 

ao seu fcexp=55,42 ter sido significativamente inferior ao expectável (fcteo= 70 MPa). 
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5.7.4 Ensaio de compressão diametral 
 
 
O ensaio de compressão diametral é um ensaio de tração indireta que consiste na atuação de 

forças de compressão sobre um provete de ensaio apoiado sobre dois roletes, promovendo a 

rotura do por tração na zona central do provete. A análise dos resultados é feita por meio de  

gráfico tensão-abertura, sendo considerados válidos apenas os ensaios em que a rotura ocorra 

pela secção entalhada. 

A monitorização do ensaio foi realizada por meio de três LVDTs que mediram a abertura do 

entalhe do provete de ensaio, cujo posicionamento é representado na fig. 58. 

É um ensaio de enorme sensibilidade às imperfeições  geométricas que podem ocorrer na 

preparação do provete, sendo a metodologia de preparação do provete difícil de executar com a 

perfeição desejada. 

  
a)  Provete de ensaio (frente) b) Provete de ensaio (Lateral) 

Fig. 58-  Instrumentação do ensaio de compressão diametral 

 

5.7.4.1 Procedimento	  experimental	  
 
Este programa experimental está inserido no estudo ao punçoamento de 6 lajes de BACRFA, 

sobre as quais foram retiradas 3 carotes por laje, com aproximadamente 150 mm de espessura e 

104 mm de diâmetro. Cada carote deu origem a 3 provetes de aproximadamente 50 mm de 

espessura por 104mm de diâmetro, para ensaios à compressão diametral. 

De forma a uniformizar os provetes a ensaiar, estes foram retificados para 45 mm de espessura,  

tendo-se adotado entalhes de 5 mm de profundidade nos provetes das lajes 

Lvf60fc50,Lvf75fc50,Lvf90fc70  e entalhes de 7 mm de profundidade nos restantes provetes. 
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Assim neste programa experimental executaram-se 54 ensaios. Na fig. 60, a título de exemplo, 

apesenta-se a relação tensão, eq. 42, versus abertura de fissura registada nos LVDTS do um dos 

provetes da laje Lvf60fc70, bem como a relação tensão versus abertura média. 
 

σ =
F
A!
      (MPa) Eq. 42 

em que F representa a força aplicada e A! representa a área de corte do disco, σ representa a 

tensão que é aplicada ao provete. 

 

  
Fig. 59- Ensaio experimental 
Lvf60fc70_C1_Intermédio 

Fig. 60- Gráfico tensão-abertura  
Lvf60fc70_C1_Intermédio 

 

5.7.4.2 Análise	  dos	  resultados	  
 
Pela análise do gráfico tensão-abertura da fig. 60, é possível verificar que as fibras de aço 

proporcionam ganhos significativos na tensão pós-pico, sendo claro o aumento na ductilidade do 

material. 

Por forma a verificar a influencia  que a dispersão das fibras de aço pela laje têm, foram 

efetuadas análises a quantidade de fibras presentes em 3 profundidades da laje, assim cada carote 

foi dividido em 3 provetes (topo, intermédio e base), que foram ensaiados a compressão 

diametral, fig. 59. 

Após a realização do respetivo ensaio de compressão diametral foi obtido por esmagamento do 

disco o real volume de fibras presente no mesmo, por forma a relacionar a tensão-abertura com  

o volume de fibras real da peça ensaiada, conforme tabela 18. Foram assim traçados gráficos 

tensão-abertura média para cada uma das camadas do carote, recorrendo ao traçar das 

envolventes máximo, médio e mínimo,fig. 61. 
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Tabela 18- Posicionamento dos carotes  e volume de fibras da laje LVf60fc50 

Laje LVf60fc50 Carote Zona Vfreal 
(kg/m3) 

 
 

Topo 27,66 

Intermédio 28,08 

Base 32,99 

 
 

  
a)Topo b)Intermédio 

  
c)Base d)Curvas médias 

Fig. 61- Análise da laje LVf60fc50 
 

Pela análise dos resultados é possível concluir que o baixo volume de fibras afetou de forma 

significativa a resposta pós-pico, sendo que os resultados foram bastante precisos pois não 

existiu grande dispersão de fibras. No entanto o volume de fibras real foi praticamente metade do 

que era esperado o que afetou de forma significativa os resultados da tensão pós-pico.  
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Tabela 19- Posicionamento dos carotes  e volume de fibras da laje LVf60fc70 

Laje LVf60fc70 Carote Zona 
Vfreal 

(kg/m3) 

 
 

Topo 55,14 

Intermédio 62,98 

Base 59,90 

 

 

  
a)Topo b)Intermédio 

  
c)Base d)Curvas médias 

Fig. 62-  Análise da laje LVf60fc70 

A análise dos resultados da laje LVf60fc70 permite concluir de forma geral os resultados foram 

bons  e bastante precisos, sendo evidentes os ganhos na tensão pós-pico em virtude da 

quantidade de fibras existente na mistura. É no entanto evidente maiores ganhos na tensão pós-

pico na camada com maior quantidade de fibras o que é normal. 
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Tabela 20- Posicionamento dos carotes  e volume de fibras da laje LVf75fc50 

Laje LVf75fc50 Carote Zona 
Vfreal 

(kg/m3) 

  

Topo 22,76 

Intermédio 37,19 

Base 49,40 

 

 
 

a)Topo b)Intermédio 

  
c)Base d)Curvas médias 

Fig. 63- Análise da laje LVf75fc50 

 
A análise da laje Lvf75fc50 demonstra de forma clara que os resultados ficaram aquém do 

esperado, o que se deveu à baixa quantidade de fibras presente no betão que é aproximadamente 

metade do esperado. No entanto verifica-se que que as fibras tendem a depositar-se na base, 

sendo evidente um maior ganho na fase pós-pico nesta camada. 
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Tabela 21- Posicionamento dos carotes  e volume de fibras da laje LVf75fc70 

Laje LVf75fc70 Carote Zona 
Vfreal 

(kg/m3) 

 
 

Topo 57,57 

Intermédio 66,74 

Base 78,90 

 
 
 
 

  
a)Topo b)Intermédio 

  
c)Base d)Curvas médias 

Fig. 64- Análise da lajeLvf75fc70 

 

A análise da laje LVf75fc70 demonstra que a camada com maior percentagem de fibras permite 

um maior ganho na tensão pós-pico o que é normal, pois são as fibras de aço que permitem esse 

aumento de tensão após a rotura do betão. É evidente também alguma dispersão dos resultados, 

que resulta das diferentes percentagens de fibras presentes em cada uma das camadas.  
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Tabela 22- Posicionamento dos carotes  e volume de fibras da laje LVf90fc50 

Laje Lvf90fc50 Carote Zona Vfreal 
(kg/m3) 

 
 

Topo 68,83 

Intermédio 110,80 

Base 122,96 

 
 

  
a)Topo b)Intermédio 

  
c)Base d)Curvas médias 

Fig. 65- Análise da laje LVf90fc50 

 

Através da   análise da Laje Lvf90fc50 e possível verificar de forma evidente que é na base que 

se obtêm maiores ganhos na tensão pós-pico,  que resulta da grande quantidade de fibras 

presente na mistura. No entanto a que referir que os resultados entre a camada intermédia e topo 

são bastante  confusos pois a camada topo com praticamente metade da quantidade de fibras da 

camada intermédia consegue melhores resultados na tensão pós-pico que não é lógico. 
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Tabela 23- Posicionamento dos carotes  e volume de fibras da laje LVf90fc50 

Laje LVf90fc70 Carote Zona 
Vfreal 

(kg/m3) 

  

Topo 80,91 

Intermédio 91,64 

Base 109,21 

 
 

  
a)Topo b)Intermédio 

  
c)Base d)Curvas médias 

Fig. 66- Análise da laje LVf90fc70 

A análise da laje Lvf90fc70 permitiu concluir que os resultados foram bastante dispersos e 

contraditórios, pois é para o menor volume  de fibras que se regista o maior ganho na tensão pós-
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pico, o que não é normal. O que se deveu certamente a fraca qualidade do betão desta mistura 

conforme comprovam os ensaios a compressão feitos anteriormente.  
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6  º Capítulo- Comparação dos resultados experimentais com as 
formulações das bases de dados 

 
Neste capítulo será feita uma análise comparativa entre os resultados do programa experimental 

com  os valores teóricos obtidos através das formulações das bases de dados criadas, verificando 

assim a fiabilidade das mesmas comparativamente aos resultados experimentais obtidos. 

 

6.1 Comparação dos resultados experimentais segundo a base de resistências 
residuais 

 
Através da  comparação entre as resistências residuais obtidas pelo ensaio das vigas  entalhadas 

segundo a norma RILEM (2002), com as resistências residuais teóricas, tabela 24, resultantes da 

formulação desenvolvida na base de dados, obteve-se as eq. 43, 44 e 45. Foi assim efetuado um 

estudo comparativo entre os resultados obtidos de forma  a avaliar a precisão e  fiabilidade da 

formulação desenvolvida. 

Foi também extraído o real volume de fibras presente em cada laje de forma a avaliar a sua 

influência destas nos resultados das resistências residuais. 

 

f!"   = 9.5 ∗ V! ∗
l!
d!

!.!

           MPa  Eq.43 

 

f!" = 7 ∗ V! ∗
l!
d!

!.!

                 MPa  Eq.44 

 

f!" = 6 ∗ V! ∗
l!
d!

!.!

           MPa  Eq.45 

 
Tabela 24-Resumo das resistências residuais obtidas 

Material 
Experimental Teórico Vfreal 

kg/m3 fR,1 
(Mpa) 

fR,3 
(Mpa) 

fR,4 
(Mpa) 

fR,1 
(Mpa) 

fR,3 
(Mpa) 

fR,4 
(Mpa) 

Vf60fc50 5,71 2,77 2,13 5,44 4,26 3,89 29,58 
Vf60fc70 9,36 8,4 6,96 5,44 4,26 3,89 36,45 
Vf75fc50 6,32 3,25 2,19 6,65 5,10 4,55 100,86 
Vf75fc70 12,3 11,55 10,23 6,65 5,10 4,55 59,34 
Vf90fc50 11,02 12,61 10,83 7,84 5,90 5,16 67,74 
Vf90fc70 10,76 12,20 10,57 7,84 5,90 5,16 93,92 
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Fig. 67- Análise à precisão dos resultados 

 

 
Fig. 68- Análise dos resultados quanto à fiabilidade 

Pela análise dos gráficos  da fig. 67 e 68, verifica-se que os resultados foram muito dispersos e 

imprecisos, pelo que se concluiu que as equações teóricas desenvolvidas  na base de dados não 

acompanham de forma satisfatória os resultados obtidos experimentalmente.  

Os maus resultados obtidos deveram-se sobretudo ao facto de as resistências residuais se 

basearem em resultados experimentais, pelo que os valores usados na base de dados teriam que 

ser também comprovados experimentalmente de forma a se prever com alguma precisão as 

resistências residuais. 

 
 

6.2 Comparação dos resultados experimentais com os obtidos pela 
formulação de Muttoni 

 
Foi realizado um estudo comparativo entre os resultados obtidos experimentalmente e os 

resultados obtidos com a aplicação da formulação de Muttoni e Ruiz (2010), aferindo a precisão 

da mesma  para diversas percentagens de volume de fibras e esbelteza, fig. 69. 
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Convêm salientar que na análise a resistência teórica ao punçoamento, adotou-se o volume de 

fibras real para cada uma das lajes em estudo, tabela 25. Esse mesmo volume de fibras foi obtido 

por esmagamento das peças do ensaio de compressão diametral, resultantes dos carotes retirados 

das lajes em estudo. 
 

Tabela 25- Resumo dos resultados obtidos no estudo das lajes 

Laje Pexp (kN) Pteo (kN) Pexp/Pteo 
Vfreal 
kg/m3 Vf*(lf/df) Rotura 

Vf0fc50 409,11 342,12 1,20 0 0 Punçoamento 
Vf0fc70 399,15 350,24 1,14 0 0 Punçoamento 
Vf60fc50 386,08 362,27 1,07 29,58 0,27 Punçoamento 
Vf60fc70 462,03 527,09 0,88 59,34 0,53 Flexão 
Vf75fc50 408,03 395,77 1,03 36,45 0,33 Punçoamento 
Vf75fc70 496,34 539,34 0,92 67,74 0,61 Flexão 
Vf90fc50 456,53 549,70 0,83 100,86 0,90 Flexão 

Vf90fc70 495,58 527,01 0,94 93,92 0,84 Punçoamento-
Flexão 

 

 
Fig. 69- Análise a precisão dos resultados obtidos 

De um modo geral verifica-se que os resultados obtidos pela formulação de Muttoni  e Ruiz são 

muito precisos, conforme se pode verificar pelas lajes que romperam por punçoamento. As lajes 

que romperam por flexão deram origem a resultados contra a segurança, pois simplesmente estas 

romperam antes que se atingisse a carga de rotura ao punçoamento.  

Isso só demonstra que as fibras são uma boa solução de reforço ao punçoamento pois verificou-

se que com o aumento da quantidade de fibras a carga de rotura  aumentou consideravelmente e 

mesmo assim estas não romperam por punçoamento, mas sim por flexão, o que me leva a 

concluir que os ganhos na capacidade de resistência ao punçoamento seriam ainda maiores, 

nessas lajes. 
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7 º Capítulo- Conclusões 
 
Ao longo da elaboração deste trabalho tive a oportunidade de conhecer, desenvolver e 

compreender novos conceitos relativos à temática das lajes fungiformes e do problema da rotura 

por punçoamento a que estas estão sujeitas.  Assim como a capacidade e aplicabilidade  das 

fibras de aço na construção. 

Realço o privilégio que tive, no desenrolar de todo este trabalho, em interagir com pessoas com 

conhecimentos sólidos e perícia técnica, que me possibilitaram enriquecer e fortalecer os 

conhecimentos quanto ao punçoamento de lajes fungiformes reforçadas com fibras de aço. 

Agradeço-lhes desde já a atenção dispensada. 

A quantidade de informação já existente relativamente  à  temática das lajes fungiformes e do  

punçoamento em geral, facilitou o processo de aquisição de conhecimento, fomentando desta 

forma bases para o desenrolar desta tese. 

No decorrer do estudo foi elaborada uma base de dados de resistências residuais que foram 

obtidas segundo a norma RILEM TC 162-TDF. Esta não atingiu com satisfação os objetivos 

pretendidos na avaliação das resistências residuais. Assim, conclui-se que na execução desta 

base de dados apenas se deveria contemplar os valores obtidos experimentalmente, visto que as 

resistências residuais derivam de resultados experimentais.  

Em contrapardida, foi apresentada uma base de dados de estudo ao punçoamento, baseada na 

formulação de Muttoni e Ruiz, que mostrou ser precisa em todas as lajes sujeitas a  

punçoamento, considerando-se esta fiável na previsão dos resultados. 

No que confere  aos resultados alcançados na componente experimental deste trabalho,  

demonstram-se satisfatórios, atingindo-se com êxito o objetivo primordial desta tese.  

No entanto é de referenciar que os resultados obtidos em duas betonagens, respetivamente 

Lvf60fc50 e Lvf60fc70, ficaram aquém do esperado. O comprometimento destes resultados 

deve-se a um problema na entrada das fibras durante as betonagens referidas. Também na  

betonagem Lvf90fc70 se verificou um resultado abaixo do esperado, apresentando  uma perda de 

resistência à compressão devido a uma  elevada percentagem de fibras Vf=90 kg/m3 que afetou a 

confecção do betão. 

A conclusão relativamente aos ensaios efetuados de resistência à compressão,  foi satisfatória. 

Atinge-se resultados bastante positivos para os betões com fc de 50 MPa, contudo nos betões 

com fc de 70 MPa, os resultados ficam 10% a 15% abaixo do esperado, pelo que se conclui que 

as composições adotadas na fabricação desses betões não foram as adequadas. 

No ensaio de flexão em vigas entalhadas o resultado foi o esperado, verificando-se um aumento 

da tensão proporcionado pela resistência conferida pela fibra, sendo mais evidentes  com o 

aumento da quantidade de fibras. Porém para Vf de 90 kg/m3 não se verifica o aumento esperado, 
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pelo que se conclui que a quantidade de fibras excessiva influência negativamente a qualidade de 

betão. 

Relativamente ao ensaio de tenacidade em placas, conclui-se que, de forma geral, o aumento da 

quantidade de fibras aumenta a capacidade de absorção de energia da placa,  conferindo ao 

mesmo tempo maior ductilidade ao material. 

Pela análise dos ensaios de compressão diametral, conclui-se que quanto maior a percentagem de 

fibras presente no provete, maior é a tensão e ductilidade conferida ao material, verificando-se 

assim ganhos consideráveis na fase pós-pico devido à resistência que as fibras conferem ao 

betão. 

Conclui-se assim, através do ensaio das lajes ao punçoamento, que a fibra de aço é uma solução 

viável de reforço, pois esta proporciona ganhos consideráveis na resistência ao punçoamento. 

Constata-se ainda que com o aumento do volume de fibras a carga aumenta, assim as lajes com 

maior percentagem de fibras acabam por romper por flexão, o que significa que as fibras 

resultaram e conferiram grande capacidade de resistência ao punçoamento, uma vez que a laje 

acabou por romper devido à armadura de flexão não ser suficiente.  

Nesta fase final do trabalho considero que os objetivos delineados foram alcançados com 

sucesso.  

Assim, espero que toda esta temática desenvolvida, contribua para a expansão do conhecimento 

no que confere ao punçoamento, assim como evidencie as enormes potencialidades das fibras de 

aço como solução de reforço nas estruturas de betão. 
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