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RESUMO 

As propriedades viscoelásticas do betão, como a fluência e a relaxação desempenham 

relevantes papéis na distribuição das tensões internas e no potencial de fissuração das 

estruturas de betão durante as primeiras idades. A bibliografia disponível acerca da 

fluência no betão nas primeiras idades é bastante limitada no comportamento em 

compressão. Esta limitação prende-se com a dificuldade da realização dos ensaios à tração 

com materiais à base de cimento, que é particularmente mais difícil durante as primeiras 

idades enquanto o material ainda tem resistências mecânicas baixas e em estado de franco 

desenvolvimento.  

 

Nesta dissertação é proposto um novo método de ensaio de fluência, que consiste na 

aplicação de uma carga pontual a meio vão de uma viga simplesmente apoiada. A viga é 

colocada em posição vertical e a carga pontual é exercida horizontalmente. Para testar a 

viabilidade deste novo sistema de ensaio foi realizado um ensaio piloto, conjuntamente 

com o qual foram também efetuados ensaios de fluência em compressão, ensaio de EMM-

ARM (monitorização contínua do módulo de elasticidade) e ensaios de módulo de 

elasticidade em compressão cíclica. A discussão dos resultados centra-se particularmente 

na relação observada entre as extensões de fluência medidas para o método experimental 

proposto, em comparação com as extensões correspondentes obtidas em ensaios de 

fluência em compressão, para várias idades de carregamento desde as primeiras idades. Por 

fim, é implementado um algoritmo com base nos modelos generalizados de Kelvin-Voigt 

para simulação dos deslocamentos da viga a meio vão. 

 

 

Palavras-Chave: Betão; Primeiras idades; Fluência; Compressão; Flexão 
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ABSTRACT 

The viscoelastic properties of concrete, such as creep and relaxation play relevant roles in 

the distribution of internal stresses and the subsequent risk of cracking of concrete 

structures during the early ages. The available literature regarding concrete viscoelasticity 

at early ages is relatively scarce and normally limited to the scope of compressive creep. 

This limitation relates to the difficulty of conducting tensile tests on cement-based 

materials, which is particularly significant during the early ages as the material still has 

low mechanical resistance and in a state of full development. 

 

This dissertation proposes a new creep test method, which consists of applying a 

concentrated load at mid span of a simply supported beam. The beam is placed vertically 

and the concentrated load is applied horizontally. To test the feasibility of this new system, 

a pilot test was performed together with additional testing techniques, such as compression 

creep testing, the EMM-ARM test (continuous monitoring of the elastic modulus) and 

classic Young’s modulus tests (cylinders). The discussion of results focuses particularly on 

the relationship between the creep strains observed for compressive creep testing as 

opposed to those obtained in flexural creep. Finally, an algorithm based on the generalized 

Kelvin-Voigt model is described and implemented for simulation of the displacement of 

the beam at mid-span. 

 

 

Keywords: Concrete; Early ages; Creep; Compressive; Flexural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ix 
 

 

 

ÍNDICE 

AGRADECIMENTOS ..................................................................................................... III 

RESUMO ............................................................................................................................. V 

ABSTRACT ..................................................................................................................... VII 

ÍNDICE ............................................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... XI 

ÍNDICE DE TABELAS ................................................................................................. XIV 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1 

1.1. Enquadramento e objetivos da dissertação ............................................................. 1 

1.2. Organização da dissertação ..................................................................................... 3 

2. FLUÊNCIA DO BETÃO NAS PRIMEIRAS IDADES ............................................ 5 

2.1. Introdução ............................................................................................................... 5 

2.2. Comportamento viscoelástico do betão .................................................................. 5 

2.2.1. Considerações gerais ....................................................................................... 5 

2.2.2. Princípio de sobreposição e homogeneidade ................................................... 6 

2.2.3. Fluência no betão ............................................................................................. 7 

2.2.4. Deformação instantânea ................................................................................ 10 

2.2.5. Recuperação da fluência ................................................................................ 10 

2.2.6. Fatores que afetam a fluência ........................................................................ 11 

2.3. Métodos experimentais para avaliação de fluência .............................................. 13 

2.3.1. Ensaio de fluência em compressão ................................................................ 13 

2.3.2. Ensaio de fluência em tração ......................................................................... 14 

2.3.3. Ensaio de fluência em flexão ......................................................................... 15 

2.3.4. TSTM ............................................................................................................ 17 

2.3.5. Relação entre ensaios de fluência .................................................................. 19 

2.4. Modelos e métodos de cálculo para a previsão da fluência .................................. 21 

2.4.1. Modelos reológicos ....................................................................................... 21 

2.4.2. Modelos de previsão das deformações por fluência ...................................... 25 



x 
 

3. PROPOSTA DE NOVO SISTEMA DE ENSAIO: ENSAIO DE FUÊNCIA EM 

FLEXÃO ............................................................................................................................ 29 

3.1. Introdução ............................................................................................................. 29 

3.2. Requisitos de desempenho para o sistema a desenvolver ..................................... 29 

3.3. Desenvolvimento do sistema ................................................................................ 30 

3.3.1. Configuração inicial do sistema .................................................................... 30 

3.3.2. Evolução da configuração do sistema ........................................................... 39 

3.4. Ensaios preliminares ............................................................................................. 45 

3.5. Metodologia de análise de resultados ................................................................... 48 

4. ENSAIO PILOTO E DISCRIÇÃO DOS RESULTADOS ..................................... 55 

4.1. Programa experimental ......................................................................................... 55 

4.1.1. Descrição geral do programa experimental ................................................... 55 

4.1.2. Materiais e composição do betão .................................................................. 56 

4.2. Métodos e protocolos de ensaio ............................................................................ 58 

4.2.1. Ensaio EMM-ARM ....................................................................................... 58 

4.2.2. Fluência em compressão ............................................................................... 59 

4.2.3. Ensaio de módulo de elasticidade ................................................................. 62 

4.2.4. Fluência em flexão com carregamentos cíclicos ........................................... 62 

4.3. Discussão dos resultados ...................................................................................... 65 

4.3.1. Temperaturas medidas ................................................................................... 65 

4.3.2. Ensaio EMM-ARM ....................................................................................... 66 

4.3.3. Fluência em compressão ............................................................................... 68 

4.3.4. Fluência em flexão com carregamentos cíclicos ........................................... 70 

4.3.5. Comparação do comportamento de fluência em flexão e compressão ......... 76 

4.4. Simulações analíticas dos resultados obtidos ....................................................... 78 

4.4.1. Explicação do algoritmo proposto ................................................................. 78 

4.4.2. Implementação do algoritmo e discussão dos resultados .............................. 80 

5. CONCLUSÕES .......................................................................................................... 85 

5.1. Conclusões gerais ................................................................................................. 85 

5.2. Desenvolvimentos futuros .................................................................................... 87 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 89 

7. ANEXOS ..................................................................................................................... 93 



  
 

xi 
 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1 - Ponte Koror-Babeldaob em Palau: a) Deformações excessivas a meio vão; b) 

Colapso da ponte (Bazant et al. 2009) ................................................................................... 1 

Figura 2.1 - Propriedades viscoelásticas: a) fluência; b) relaxação ....................................... 6 

Figura 2.2 - Princípio de sobreposição das extensões de fluência (adaptado Gilbert & Ranzi 

2010) ...................................................................................................................................... 7 

Figura 2.3 - Relações entre deformações dependentes do tempo no betão (adaptado ACI 

2005). ..................................................................................................................................... 8 

Figura 2.4 - Fluência: a) Aplicação de tensão constante; b) Resposta (adaptado Guedes 

2011) ...................................................................................................................................... 9 

Figura 2.5 - Separação entre a deformação elástica e de fluência (RILEM 1998) .............. 10 

Figura 2.6 - Componentes de fluência recuperável e irrecuperável (adaptado Gilbert and 

Ranzi, 2010) ........................................................................................................................ 11 

Figura 2.7 - Relação entre fatores que afetam as deformações por fluência (Byfors 1980) 12 

Figura 2.8 - Ensaio de fluência: a) Configuração de carga com mola (ASTM 2012); b) 

Acumulador hidropneumático (Acker et al. 1998) .............................................................. 14 

Figura 2.9 - Sistema de ensaio de fluência por tração: a) Vista frontal; b) Pormenor da 

ancoragem ao provete direta (Atrushi 2003) ....................................................................... 15 

Figura 2.10 - Sistema de ensaio: a) Fluência em flexão (Ranaivomanana et al. 2013b); b) 

Fluencia em flexão (Tailhan et al. 2013) ............................................................................. 16 

Figura 2.11 - Ensaio da fluência em flexão em polímeros: a) configuração de ensaio; b) 

extensões de fluência (Chevali et al. 2009) ......................................................................... 17 

Figura 2.12 - Esquema do TSTM (Mangold 1998) ............................................................. 18 

Figura 2.13 - Esquema de carga de ensaio em tração com TSTM (Delsaute et al. 2013) .. 19 

Figura 2.14 - Ensaio de fluência: Comparação entre fluência em compressão, tração e 

flexão; b) Extensões da secçaõ transversal do provete em flexão (Ranaivomanana et al. 

2013b) .................................................................................................................................. 20 

Figura 2.15 - Deformações na secção central da viga no início e no fim 

do carregamento fluência (adaptado Tailhan et al. 2013) ................................................... 20 

Figura 2.16 - Comparação entre a fluência em tração e compressão (Atrushi 2003) .......... 21 

Figura 2.17 - Modelo generalizado de Maxwell (modelo de Wiechert) ............................. 24 



xii 
 

Figura 2.18 – Modelo generalizado de Kelvin (Voigt) ....................................................... 25 

Figura 3.1 - Vista tridimensional do sistema de ensaio em flexão ...................................... 31 

Figura 3.2 - Configuração inicial do ensaio à flexão: a) Vista principal; b) Vista superior 

[medidas em mm] ................................................................................................................ 31 

Figura 3.3 - Programa designado por Pump desenvolvido em LabView............................ 32 

Figura 3.4 - Esquema de ligações do sistema de ensaio ...................................................... 33 

Figura 3.5 - Instrumentação de aquisição de dados ............................................................ 34 

Figura 3.6 - Molde: a) Vista principal e corte B-B; b) Modelo tridimensional [medidas em 

mm] ..................................................................................................................................... 35 

Figura 3.7 - Configuração inicial do ensaio à flexão .......................................................... 35 

Figura 3.8 - Caracterização das resistências do betão em cubos (Azenha et al. 2015) ....... 37 

Figura 3.9 - Configuração do carregamento da viga ........................................................... 38 

Figura 3.10 - Fluência em flexão - a) Totalidade dos deslocamentos da viga 1; b) 

Deslocamentos e tensão aplicada da viga 1. (Azenha et al. 2015) ...................................... 39 

Figura 3.11 - Vista tridimensional da evolução do sistema de ensaio em flexão ............... 40 

Figura 3.12 - Projeto do ensaio experimental: a) Vista principal; b) Vista superior [medidas 

em mm] ............................................................................................................................... 41 

Figura 3.13 - Pormenor A e B: a) Apoio; b) Aplicação da carga e colocação do LVDT ... 42 

Figura 3.14 - Pormenor de colocação dos LVDT’s ............................................................ 42 

Figura 3.15 - Sistema NI SCXI para aquisição de dados ligado a um computador. ........... 43 

Figura 3.16 - Molde: a) Modelo tridimensional; b) Modelo Real ....................................... 45 

Figura 3.17 - Deslocamentos vs. Temperatura .................................................................... 46 

Figura 3.18 - Ensaio preliminar: a) Deslocamento vs. Temperatura após resolução; b) 

Caixa climática .................................................................................................................... 47 

Figura 3.19 - Contrapeso ..................................................................................................... 47 

Figura 3.20 - Secções planas na deformação por flexão pura ............................................. 48 

Figura 3.21 - Flexão simples ............................................................................................... 49 

 Figura 3.22 - Segmento infinitesimal de uma viga sujeita a flexão pura. .......................... 49 

Figura 3.23 - Deslocamento de uma viga, aplicando uma carga a meio vão. ..................... 52 

Figura 3.24 - Processo para determinação do módulo de elasticidade em flexão. .............. 53 

Figura 4.1 - Caracterização das resistências do betão ......................................................... 58 

Figura 4.2 - Ensaio EMM-ARM: a) Esquema (Granja et al. 2014); b) Provete em teste ... 59 

Figura 4.3 - Provetes de fluência: a) moldes com sensor de cordas vibrantes; b) Sistema de 

aquisição Datataker ............................................................................................................. 59 



  
 

xiii 
 

Figura 4.4 - Fluência em compressão: a) Bastidor de fluência; b) Bomba hidráulica ........ 61 

Figura 4.5 - Tensões aplicadas a cada provete .................................................................... 61 

Figura 4.6 - Módulo de elasticidade: a) esquema; b) Ensaio............................................... 62 

Figura 4.7 - Pormenor da colocação do varão roscado na viga na zona do apoio ............... 63 

Figura 4.8 - Ensaio de fluência em flexão; a) Panorama geral; b) Pormenor da aplicação da 

carga e medição dos deslocamentos. ................................................................................... 64 

Figura 4.9 - Configuração das tensões aplicadas a meio vão da viga ................................. 64 

Figura 4.10 - Evolução das temperaturas ao longo do tempo ............................................. 66 

Figura 4.11 - Resultados do EMM-ARM: a) Evolução das frequências; b) Evolução do 

Módulo de Elasticidade ....................................................................................................... 67 

Figura 4.12 - Ajuste da evolução do EMM-ARM ............................................................... 68 

Figura 4.13 - Extensões totais de fluência em compressão ................................................. 68 

Figura 4.14 - Extensões de retração..................................................................................... 69 

Figura 4.15 - Coeficiente de fluência em compressão ......................................................... 70 

Figura 4.16 - Deslocamentos em relação ao tempo após betonagem: a) viga VF1; b) viga 

VF2 ...................................................................................................................................... 71 

Figura 4.17 - Módulo de elasticidade: tensão vs extensão .................................................. 72 

Figura 4.18 - Comparação do módulo de elasticidade obtido por diferentes métodos ....... 73 

Figura 4.19 - Possível excentricidade dos apoios na viga ................................................... 73 

Figura 4.20 - Funções de fluência com ajuste da DPL ........................................................ 74 

Figura 4.21 - Funções de fluência com ajuste da DPL nos primeiros 8 carregamentos ...... 75 

Figura 4.22 - Coeficiente de fluência normalizado no tempo ............................................. 76 

Figura 4.23 - Comparação entre coeficientes de fluência entre compressão e flexão ......... 77 

Figura 4.24 - Comparação entre fluência em flexão e compressão: a) aprox. 38h; b) aprox. 

160h. .................................................................................................................................... 78 

Figura 4.25 - J(t,36.88): a) Comparação da DPL e modelo generalizado de Kelvin Voigt; b) 

Evolução das N cadeias do modelo generalizado de Kelvin ............................................... 81 

Figura 4.26 - Comparação entre resultados experimentais e numéricos da viga VF1 ........ 82 

Figura 4.27 - Comparação entre resultados experimentais e numéricos da viga VF1 a partir 

26.21h .................................................................................................................................. 83 

Figura 4.28 - Comparação entre resultados experimentais e numéricos da viga VF1 a cada 

instante de carregamento: a) carregamento às 50.25h; b) carregamento às 86.24h ............ 83 

Figura 4.29 - Comparação entre resultados experimentais e numéricos da viga VF2 ........ 84 

 



xiv 
 

 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 2.1 - Elementos base de modelos reológicos ........................................................... 22 

Tabela 2.2 - Modelos reológicos simples ............................................................................ 23 

Tabela 2.3 - Coeficientes de expansão das series de Dirichlet (Bažant & τsman 1976) ... 28 

Tabela 3.1 - Correlação entre tempos de enchimento e a carga aplicada. ........................... 36 

Tabela 3.2 - Composição do betão (Azenha et al. 2015) .................................................... 37 

Tabela 3.3 - Correlação entre tempos de enchimento e a carga aplicada. ........................... 44 

Tabela 4.1 – Resumo dos ensaios propostos ....................................................................... 55 

Tabela 4.2 - Composição do betão ...................................................................................... 57 

Tabela 4.3 - Dimensões reais das vigas ............................................................................... 65 

Tabela 4.4 - Algoritmo de determinação de extensões através do modelo generalizado de 

Kelvin .................................................................................................................................. 79 

Tabela 7.1 - Tensões aplicadas dos provetes fluência à compressão .................................. 93 

Tabela 7.2 - Configuração das tensões de tração aplicadas a meio vão da viga ................. 93 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

1 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Enquadramento e objetivos da dissertação 

O betão é um material estrutural com propriedades dependentes do tempo, particularmente no 

que diz respeito ao módulo de elasticidade e ao comportamento viscoelástico, que afetam 

significativamente o seu comportamento estrutural. No caso particular das propriedades 

viscoelásticas que se manifestam essencialmente pelos efeitos da fluência, pode relatar-se 

efeitos desfavoráveis, quer no aumento das deformações de elementos estruturais ao longo do 

tempo, quer ao nível das perdas que acarretam no pré-esforço em estruturas pré-esforçadas. 

No entanto, é também relevante assinalar que o comportamento viscoelástico pode também 

trazer efeitos favoráveis, ao proporcionar redistribuição de tensões causadas por deformações 

impostas no betão em idades precoces (Teixeira et al. 2012).  

 

O estudo da fluência nas estruturas de betão armado tem atraído, recentemente, bastante 

atenção devido às excessivas deformações diferidas que têm sido observadas em várias 

estruturas, como por exemplo a ponte de Koror-Babeldaob em Palau, construída em 1977. Na 

figura 1.1a) pode-se observar as deformações a meio vão da ponte e na figura 1.1b), o seu 

colapso em 1996 devido a essas mesmas deformações (Bazant et al. 2010; Bazant et al. 2009; 

Burgoyne & Scantlebury 2006), acarretando avultados custos de reparação e/ou reconstrução, 

bem como perda de vidas humanas. 

 

  

a) b) 

Figura 1.1 - Ponte Koror-Babeldaob em Palau: a) Deformações excessivas a meio vão; b) 

Colapso da ponte (Bazant et al. 2009) 

Deformações 
no tabuleiro 
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Com a utilização dominante do betão como material estrutural nas últimas décadas, e em face 

das exigências de entrada em serviço em idades jovens, bem como os problemas associados às 

deformações volumétricas decorrentes do calor de hidratação e da retração autogénea, tem 

havido um investimento crescente no estudo e investigação do comportamento do betão nas 

primeiras idades (propriedades elásticas e viscoelásticas). Durante as primeiras idades, o betão 

passa por processos de marcada evolução das suas propriedades. Este sofre processos de 

hidratação durante o endurecimento, o que leva a um aumento inicial da temperatura. Além 

disso, corre uma rápida variação no seu volume devido à retração e à temperatura de 

hidratação, gerando uma rápida acumulação de tensões, se o betão estiver em condições 

restringidas. O conhecimento destas propriedades é primordial para o estudo de obras 

especiais, pois utilizam elevados volumes de betão, acarretando fortes elevações de 

temperaturas, podendo originar problemas de fendilhação através das tensões auto induzidas 

durante a sua cura. A compreensão dos mecanismos e fatores que influenciam o risco de 

fissuração, tais como as mudanças de volume, fluência, relaxação e grau de restrição da 

estrutura, são de extrema importância para o desempenho estrutural durante a vida útil das 

estruturas. É também de salientar que a fluência do betão nas primeiras idades pode conduzir 

a desvios de tensões calculadas superiores a 50% (Larson 2003; De Schutter et al. 2001), 

revelando-se por isso fundamental a sua consideração em previsões mais realistas do risco de 

fissuração, por esse motivo a determinação e controlo da fendilhação é tão complexo e pouco 

abordado na literatura, apesar da sua grande influência na vida útil das estruturas. 

 

Embora a avaliação do risco de fissuração no betão envolva propriedades de fluência em 

tração, tradicionalmente os ensaios realizados baseiam-se na fluência em compressão, devido 

à dificuldade da realização de ensaios em tração, particularmente à fixação dos provetes ao 

dispositivo de carregamento e da gama das medições das extensões ser tão pequena que os 

extensómetros geralmente utilizados têm dificuldade em apresentar medições fiáveis 

(Ranaivomanana et al. 2013a). 

 

Face à problemática da fluência nas primeiras idades e da dificuldade de implementação de 

ensaios em tração, propõe-se na presente dissertação um novo sistema de ensaio para fluência 

em flexão. O novo sistema permitirá ensaiar provetes automaticamente sem a necessidade de 

um operador durante a realização do mesmo. A configuração do sistema tem como objetivo a 

aplicação de uma carga pontual a meio vão da viga, com recurso à força gravítica. Este tipo de 

ensaio em fluência tinha sido proposto anteriormente por alguns autores, entre os quais 
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Ranaivomanana et al. (2013) e Tailhan et al. (2013) em betões com idades mais avançadas. 

No entanto, no âmbito das primeiras idades, não se encontrou nenhum estudo prévio sobre a 

fluência em flexão. 

 

Em suma os objetivos principais focados nesta dissertação são: 

 desenvolvimento e otimização de novo sistema de ensaio de fluência em flexão 

aplicável no contexto das primeiras idades do betão; 

 realização de um ensaio piloto para testar a viabilidade do sistema, ensaiando em 

paralelo, provetes em fluência à compressão, e aferição do módulo de elasticidade 

com a metodologia Elasticity Modulus Measurement based on Ambient Response 

Method (EMM-ARM) e ensaios de módulo com Compressão Cíclica (CC); 

 comparação dos resultados da deformação elástica EMM-ARM e CC, com as 

deformações elásticas verificadas no sistema de ensaio proposto; 

 comparação da fluência em compressão e flexão normalizadas em função da tensão 

aplicada (função de fluência); 

 análise analítica a partir dos modelos generalizados de Kelvin-Voigt. 

 

1.2. Organização da dissertação 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos, sendo que o primeiro corresponde 

à presente introdução. 

 

No Capítulo 2 apresenta-se o estado do conhecimento sobre a fluência do betão nas primeiras 

idades. Primeiramente são abordados conceitos viscoelásticos gerais, introduzindo em 

especial o fenómeno da fluência. Neste campo é feito uma descrição acerca das várias 

componentes que constituem a fluência bem como os fatores que a afetam. Seguidamente são 

referidos os tipos de métodos experimentais de avaliação da fluência existentes na literatura, 

em tração, compressão e flexão. É feita também uma comparação/relação entre os diferentes 

tipos de ensaios. Por último são apresentados os vários modelos e métodos de cálculo para a 

previsão da fluência através dos modelos viscoelásticos de Kelvin e Maxwell e dos modelos 

de previsão das deformações por fluência apresentadas por Bažant, nomeadamente a Lei de 

Dupla Potência. A partir desta lei é apresentado um modelo reológico correspondente com 

aproximações baseadas em series de Dirichlet. 
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O capítulo 3 apresenta o novo sistema de ensaio de fluência em flexão proposto, iniciando-se 

com requisitos de desempenho que se definiram para o seu desenvolvimento. De seguida 

apresenta-se a configuração inicial do sistema de ensaio, com a descrição de todos os 

materiais e equipamentos utilizados, bem como a apresentação de resultados decorrentes. 

Após esta descrição, procede-se a explicação da evolução do sistema de ensaio proposto 

inicialmente, bem como a descrição dos novos equipamentos, materiais e moldes utilizados. 

Por último é apresentado um ensaio preliminar do sistema, com discussão crítica da sua 

viabilidade e necessidades de melhoramento. 

 

No capítulo 4 é feita uma abordagem detalhada do programa experimental dos ensaios 

previstos no ensaio piloto. Estão descritos os equipamentos, materiais e a metodologia 

utilizada para os diversos ensaios realizados em simultâneo. Além disto, são apresentados e 

discutidos os resultados experimentais obtidos durante a campanha experimental. Por fim 

procede-se à implementação de um algoritmo baseado nos modelos generalizados de Kelvin-

Voigt. 

 

Finalmente, no capítulo 5 é apresentada uma síntese do trabalho realizado, salientando-se as 

conclusões mais relevantes, além de serem sugeridos desenvolvimentos futuros para 

continuidade do trabalho presente nesta dissertação. 
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2. FLUÊNCIA DO BETÃO NAS PRIMEIRAS IDADES 

 

2.1. Introdução 

Quando o betão é sujeito a cargas, continuamente, a deformação instantânea no momento de 

aplicação da carga é seguida por outras deformações, que se desenvolvem ao longo do tempo. 

Este fenómeno viscoelástico, denominado por fluência, tem sido vastamente estudado desde a 

sua descoberta por W.K. Hatt em 1907 na Purdue University (Bažant & Li 2008). Além disto 

o betão sofre deformações independentes da tensão aplicada, que além da dilatação térmica 

incluem a deformação por retração, ou seja, deformação volumétrica devido à alteração do 

teor de água e processo de hidratação. O papel das propriedades do betão como a fluência e a 

relaxação são muito importantes na redução de tensões autoinduzidas e na avaliação do risco 

de fissuração, particularmente durante as primeiras idades após a betonagem.  

 

O maior interesse nos efeitos dependentes do tempo no betão nas primeiras idades, reflete-se 

no aumento do trabalho de investigação sobre este assunto nas últimas décadas. Vários 

autores publicaram resultados em que o comportamento viscoelástico do betão, considerando 

a dilatação térmica e a retração autogénea são como forças motrizes na composição das 

tensões (Pane & Hansen 2002). 

 

O principal objetivo decorrente da investigação do estado do conhecimento atual é aumentar o 

conhecimento acerca das propriedades de fluência do betão em idades mais jovens. 

 

2.2. Comportamento viscoelástico do betão 

2.2.1. Considerações gerais 

Os materiais denominados por viscoelásticos exibem um comportamento elástico e viscoso, 

através da dissipação e armazenamento de energia mecânica simultaneamente. Quando um 

material elástico sujeito a uma tensão é libertado, este recupera a sua deformação na 

totalidade. Em sentido contrário, um material viscoso nas mesmas condições sofre 

deformações irreversíveis. Assim, os materiais com características viscoelásticas quando 
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sujeitos a uma determinada tensão, são libertados, parte das suas deformações (componente 

elástica) são recuperáveis, enquanto as deformações da componente viscosa são irreversíveis. 

Segundo H. Brinson a viscoelasticidade traduz-se pela dependência das propriedades 

mecânicas de um material em relação ao tempo, bem como a memória de eventos passados 

(Brinson & Brinson 2008).  

 

A fluência e a relaxação são propriedades viscoelásticas traduzidas pelo aumento progressivo 

da deformação de um material sujeito a uma determinada tensão e a diminuição progressiva 

da tensão de um material quando sujeito a uma determinada deformação (figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 - Propriedades viscoelásticas: a) fluência; b) relaxação 

 

2.2.2. Princípio de sobreposição e homogeneidade 

O princípio de sobreposição é frequentemente utilizado para estimar as deformações causadas 

pela variação no tempo da tensão aplicada. Este princípio foi originalmente designado por 

Princípio de Boltzmann, modificado por MacHenry com a inclusão dos efeitos do 

envelhecimento do material. Este afirmou que as deformações produzidas no betão, tanto em 

tração como em compressão, em qualquer instante de tempo t1 por um incremento de tensão 

em qualquer instante t0, são independentes dos efeitos de quaisquer tensões aplicadas antes ou 

depois do instante de tempo t0 (McHenry 1943) (figura 2.2). 

 

Como se pode observar na figura 2.2a) e b), dois carregamentos a diferentes idades originam 

extensões de fluência de acordo com a tensão aplicada e idade de carregamento, 

respetivamente. No caso da figura 2.2c), o princípio de sobreposição define que a combinação 

0 

0 

∞ 

t0 t0 

t0 t0 

ɛ0 

ɛ0 

a) 

b) 
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dos dois carregamentos correspondem ao efeito comutativo das extensões de fluência 

provocados por carregamentos independentes. No entanto com a subtração das tensões, como 

observado na figura 2.2d), este princípio sobrestima a recuperação da fluência (Guedes 2011).  

 

 

Figura 2.2 - Princípio de sobreposição das extensões de fluência (adaptado Gilbert & Ranzi 

2010) 

 

O conceito da homogeneidade traduz a proporcionalidade entre as tensões e as extensões, 

como se pode verificar na equação (2.1), ou seja, um carregamento n vezes maior produz 

extensões de fluência n vezes maiores. 

 

 [ �  ] = [�  ] ; c = const. (2.1) 

 

2.2.3. Fluência no betão 

De modo a compreender melhor a natureza física da fluência, as extensões totais ɛ(t) do betão 

são divididas em várias componentes, que incluem a extensão instantânea ou elástica ɛe(t), 

extensão de fluência ɛcr(t), extensão de retração ɛsh(t) e a extensão devida á temperatura ɛT(t) 

(Gilbert & Ranzi 2010). No entanto, no âmbito desta dissertação será considerada a 

temperatura constante e, por esse motivo, todas as extensões referentes a este fenómeno serão 

nulas. 

 

  = �  + �  + ℎ   (2.2) 

 

Na figura 2.3 observa-se as diferentes extensões que podem ocorrer no betão desde o instante 

da sua betonagem, passando pela aplicação de uma tensão constante ao longo do tempo. 

a) c) b) d) 
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Durante o processo de hidratação, a deformação do betão irá ocorrer mesmo quando não é 

permitido qualquer troca de humidade com o exterior. A retração autogénea é a consequência 

de um processo de auto dessecação, resultado da retirada da água dos poros capilares por 

hidratação do cimento não hidratado. A retração de secagem ou dessecação começa o seu 

processo com o início da presa do betão. Esta é a parcela mais significativa da retração global 

de betões de resistência normal e dá-se pela migração da água do interior em direção às faces 

expostas, verificando-se a secagem na presença de um gradiente hídrico entre o interior do 

betão e o ar envolvente.  

 

A fluência pode ser dividida em fluência básica e fluência de secagem. A fluência básica é a 

deformação imposta pela ação de uma tensão constante, sem troca de água com o meio 

exterior. Enquanto a fluência de secagem é uma deformação irrecuperável correspondente à 

deformação adicional, que se verifica na troca de humidade com o meio ambiente quando 

submetida a uma tensão. Para se restringir a perda de água por secagem, os provetes em 

laboratório são selados de modo a reduzir o impacto deste fenómeno nas extensões de 

fluência. Na prática comum em ensaios nas primeiras idades, define-se como fluência sob 

condições seladas, a medição das extensões totais do provete em carregamento menos as 

extensões obtidas por um provete nas mesmas condições não carregado.  

 

 

Figura 2.3 - Relações entre deformações dependentes do tempo no betão (adaptado ACI 

2005). 

 



FLUÊNCIA DO BETÃO NAS PRIMEIRAS IDADES 

9 
 

Como já indicada, a fluência traduz-se pela deformação lenta e contínua do material sob 

tensão constante. A figura 2.4 apresenta a resposta do material viscoelástico a uma tensão 

constante desde o instante t = 0. Verifica-se, uma ɛ0 (extensão instantânea) proporcional à 

tensão aplicada (valida a lei de Hooke), após a aplicação de uma tensão, seguida de um 

incremento progressivo de deformações (figura 2.4b)). 

 

 
 

a) b) 

Figura 2.4 - Fluência: a) Aplicação de tensão constante; b) Resposta (adaptado Guedes 2011) 

 

O rácio entre a extensão total ɛ(t) e tensão 0 (constante) é designado por função de fluência 

(Creep complience) denominado por J(t) ou D(t) dependendo dos autores. 

 

  =  �  (2.3) 

 

A função de fluência em qualquer instante de tempo é dado por: 

 

  = + ∆  = + ∆   (2.4) 

 

Onde J0 é a função de fluência referente à extensão instantânea e o ΔJ(t) é a componente da 

extensão de fluência (Guedes 2011).  
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2.2.4. Deformação instantânea 

O betão, bem como outros materiais com características viscoelásticas, apresentam um certo 

comportamento elástico no instante de aplicação da carga. Este comportamento corresponde 

ao módulo de elasticidade à idade de carregamento. Em relação à velocidade/tempo de 

carregamento do material este deverá ser carregado o mais rapidamente possível. Nos ensaios 

de fluência, quando se aplica uma tensão, inicialmente ocorre uma deformação elástica no 

provete e consequentemente a deformação por fluência. Nesta separação entre as duas 

deformações como indicado na figura 2.5, no ponto A, existe uma indefinição onde termina a 

zona elástica e iniciam as deformações por fluência. Contudo, na prática corrente e para a 

interpretação de resultados, é considerada deformação elástica durante o tempo de aplicação 

da carga até esta ficar constante (segundos ou minutos) e, consequentemente, o início da carga 

estabilizada indica as deformações de fluência. 

 

 

Figura 2.5 - Separação entre a deformação elástica e de fluência (RILEM 1998) 

 

2.2.5. Recuperação da fluência 

Na figura 2.6 é apresentado o comportamento típico de um provete submetido a uma 

compressão uniaxial constante durante o período de tempo t0 e t1, no qual as deformações de 

fluência são observadas. Após este período de tempo a tensão é retirada, parte das extensões 

de fluência são recuperadas, enquanto outras são irrecuperáveis ou permanente (ɛcr,f(t)) s. As 

extensões recuperáveis, ou, também designada por extensão retardada (ɛcr,d(t)), pode ser 
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causada pela ação elástica do agregado nas pasta de cimento viscosa após a tensão aplicada 

ser removida (Gilbert & Ranzi 2010). 

 

 

Figura 2.6 - Componentes de fluência recuperável e irrecuperável (adaptado Gilbert and 

Ranzi, 2010) 

 

2.2.6. Fatores que afetam a fluência 

Os mecanismos de fluência têm sido alvo de investigação ao longo das últimas décadas, no 

entanto o fenómeno ainda não está bem compreendido por ser extremamente complexo. A 

fluência no betão é fortemente afetada por vários fatores relacionados entre si. Segundo 

Byfors (1980) a fluência é afetada pelos seguintes fatores: 

 Idade de carregamento (grau de hidratação); 

 Tempo de carregamento; 

 Composição do betão; 

 Temperatura; 

 Estado da mistura do betão; 

 Nível de tensão; 

 Humidade. 

 

Na figura 2.7 apresentam-se as várias relações que afetam as deformações por fluência. A 

idade de aplicação da carga é um dos fatores mais importantes que influenciam o 

comportamento viscoelástico do betão. Como se pode verificar na figura 2.7b), as 

deformações de fluência diminuem com o aumento da idade de aplicação da carga. Quanto 
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maior for a intensidade da carga aplicada sob o betão, maior será a deformação por fluência. 

A linearidade entre o nível de tensão e a fluência é assumida até tensões de cerca de 40% 

resistência à compressão do betão, valor de referência em normas de fluência. Acima deste 

limite pode ocorrer fluência não linear, que não será alvo de estudo nesta dissertação. A 

temperatura é um dos muitos fatores ambientais que influenciam as deformações com o 

tempo. Como podemos observar na figura 2.7d), a fluência aumenta com o aumento da 

temperatura, justificando assim que a maior parte dos ensaios experimentais no betão nas 

primeiras idades encontrados na literatura são realizados a temperaturas controladas com 

temperaturas de referência de 20oC.  

 

 

 

Figura 2.7 - Relação entre fatores que afetam as deformações por fluência (Byfors 1980) 

 

Além dos fatores expostos na figura 2.7, o aumento do tamanho do provete de betão diminui a 

fluência de secagem, devido à troca de humidade entre o meio ambiente e o provete sob 

tensão. No caso de o provete estar selado este efeito não é notório. Os agregados constituintes 

do betão também influenciam a fluência, sendo o papel principal destes restringir a fluência e 

a retração, pois é a pasta de cimento hidratado que sofre fluência. 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) f) 

e) 
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2.3. Métodos experimentais para avaliação de fluência 

2.3.1. Ensaio de fluência em compressão 

A fluência em compressão tem sido um tema bastante abordado ao longo dos anos na 

literatura. Esta abundância de estudos deve-se, em parte, ao facto do carregamento em 

compressão ser, de certo modo, fácil aplicação em provetes de betão. Existem várias normas e 

recomendações que permitem estabelecer métodos para determinar a deformação longitudinal 

de provetes sob uma tensão de compressão constante. Entre elas temos a especificação do 

LNEC E-399 (1993a) e que prevê a aplicação de tensões de fluência não superiores a 1/3 da 

tensão de rotura (fcm), que a duração de aplicação da carga deve ser controlada e o mais curta 

possível, não excedendo os 10 min. A norma ASTM C-512 ( American Society for Testing 

and Materials) indica que a tensão de fluência não deve exceder 0.4fcm, além disso não 

específica qual a velocidade que deve ser impressa no ato de carregamento. A figura 2.8a) 

apresenta o bastidor de fluência apresentado pela ASTM, em que o carregamento aplicado no 

provete é feito através de um sistema de molas. Na recomendação RILEM (Reunion 

Internationale des Laboratoires et Experts des Materiaux) (Acker et al. 1998), a carga deve ser 

aplicada o mais rápida possível e não deve exceder os 40% de fcm. Na figura 2.8 é 

apresentado um acumulador hidropneumático, em que a carga é efetuada por meio da 

introdução de óleo no circuito do bastidor de fluência até à carga pretendida, a garrafa de 

nitrogénio presente no sistema permite tornar a carga o mais constante possível, compensando 

as perdas.  

 

Como se pode constatar não foi encontrada qualquer referência acerca do tempo exato de 

aplicação da carga, podendo as cargas serem aplicadas durante segundos ou até minutos, 

dependendo da interpretação do investigador e/ou da capacidade de aplicação de carga do 

equipamento a ser utilizado para ensaios de fluência. Com isto torna-se difícil comparar os 

vários estudos experimentais encontrados na literatura. 
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a) b) 

Figura 2.8 - Ensaio de fluência: a) Configuração de carga com mola (ASTM 2012); b) 

Acumulador hidropneumático (Acker et al. 1998) 

 

No âmbito desta dissertação, os bastidores de fluência utilizados na campanha experimental é 

em muito semelhante com o apresentado na figura 2.8b). 

 

Nas primeiras idades, a relação entre a tensão aplicada para compressão do provete em 

fluência é ainda incerta. Segundo Hellmich (1999), os provetes de betão em idades muito 

jovens devem ser carregados com tensões abaixo dos 0.3fcm, pois é comum que os provetes 

submetidos a fluência fissurem na base, fornecendo resultados irreais. Muitos dos trabalhos 

desenvolvidos atualmente utilizam tensões de fluência de 0.4fcm iguais às normas indicadas 

para betões com idades mais avançadas (Atrushi 2003). 

 

2.3.2. Ensaio de fluência em tração 

Ao contrário da fluência do betão em compressão, pouca atenção tem sido dada ao 

comportamento viscoelástico do betão em tração e, portanto, os dados experimentais da 

fluência em tração são limitados. O estudo da fluência em tração do betão pode trazer 

benefícios em várias situações práticas, uma das quais quando se estuda os efeitos da fluência 

em estruturas restringidas. Os ensaios de fluência em tração são de difícil implementação 

devido à necessidade de garantir uma distribuição de tensões uniforme. Além disto, os ensaios 

em tração não se encontram normalizados. Para resolver o problema da não distribuição 

uniforme de tensões, D. Atrushi desenvolveu ancoragens especiais embebidas no betão (figura 
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2.9), ligadas as placas que previnem a introdução de qualquer excentricidade da carga no 

provete (Atrushi 2003). 

 

  

  

  a) b) 

Figura 2.9 - Sistema de ensaio de fluência por tração: a) Vista frontal; b) Pormenor da 

ancoragem ao provete direta (Atrushi 2003) 

 

2.3.3. Ensaio de fluência em flexão 

Na literatura não foi encontrada qualquer referência de ensaios de fluência em betão nas 

primeiras idades. Os ensaios encontrados para betão em idades mais avançadas estão 

presentes na figura 2.10. O princípio do ensaio da fluência em flexão presente na figura 2.10a) 

é o mesmo utilizado na mecânica dos solos, substituindo o solo por uma viga de betão. A viga 

é simplesmente apoiada horizontalmente, com dois pontos de carregamento simétricos 

(Ranaivomanana et al. 2013b). O carregamento da viga é efetuado por pesos calibrados, 

colocados na plataforma indicada no ponto 1, que por sua vez, faz acionar uma alavanca (2), 

que tensiona no aro metálico (3) e exerce uma carga no perfil metálico que se encontra 

instalado por cima das vigas. A tensão de fluência é exercida na viga através das rótulas 

presentes na figura. As deformações são obtidas através de extensómetros colados no betão, 

em três pontos distintos, a meio vão das faces de tração e compressão da viga e outro numa 
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das outras faces perpendiculares a estas. Com a instrumentação distribuída desta forma é 

possível retirar as extensões, tanto em tração como em compressão no betão em flexão, além 

de se observar as movimentações do eixo neutro, visto que a fluência de tração e de 

compressão podem não ser iguais. 

 

Além deste sistema de ensaio proposto por Ranaivomanana et al. para ensaios à flexão, outro 

foi proposto por Tailhan et al. (2013) cujo princípio é semelhante. O carregamento é efetuado 

sobre uma viga simplesmente apoiada com 15×200×700mm em dois pontos distintos 

espaçados igualmente entre si através de um acumulador hidropneumático como se pode 

observar na figura 2.10b). A instrumentação utilizada difere um pouco do ensaio anterior, pois 

são colocados dois transdutores de deslocamentos, um a meio vão da viga, e outro no ponto 

de aplicação da carga. Além destes transdutores, são colocados na face oposta extensómetros 

a diferentes níveis de altura, para a medição das deformações laterais, permitindo assim a 

verificação da posição do eixo neutro. 

 

 

 

a) b) 

Figura 2.10 - Sistema de ensaio: a) Fluência em flexão (Ranaivomanana et al. 2013b); b) 

Fluencia em flexão (Tailhan et al. 2013) 

 

Com a pesquisa desenvolvida foram encontrados vários desenvolvimentos na engenharia de 

polímeros para ensaios de fluência em flexão, havendo normas para tal, entre as quais a 

ASTM - D2990 (2011). Na figura 2.11a) está representada a configuração de ensaio para uma 

viga, constituída por compósitos termoplásticos, simplesmente apoiada a meio vão. A viga é 
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carregada com uma tensão constante a meio vão, onde são medidas as deformações 

provocadas pelo carregamento, como podemos verificar na figura 2.11b). 

 

 

Figura 2.11 - Ensaio da fluência em flexão em polímeros: a) configuração de ensaio; b) 

extensões de fluência (Chevali et al. 2009) 

 

A partir desta configuração de carga e pelo cálculo da deformação máxima a meio vão da 

viga, obtém-se uma função de fluência J(t): 

 

  = × × ℎ ×  � ×  (2.5) 

 

Em que w é a base e h a altura da secção e L o comprimento da viga, P a carga aplicada e δ(t) 

é o deslocamento a meio vão da viga ao longo do tempo. 

 

2.3.4. TSTM 

O primeiro equipamento de TSTM (Temperature-Stress Testing Machine) foi construído em 

1984 por E. Gierlinger e R Springenschmid no Instituto de Materiais de Construção da 

Technical University of Munich. Este equipamento surgiu da necessidade da previsão das 

tensões devido às deformações da retração e dilatação térmica restringidas, comparando estas 

com o aumento da resistência à tração do betão desde as primeiras idades. Estas restrições à 

deformação do desenvolvimento do betão podem causar fissuras que diminuem o tempo de 

vida útil da estrutura (Springenschmid et al. 1985).  

 

O provete de ensaio tem uma secção transversal de 90x100mm e 1000mm de comprimento, 

nas extremidades, a secção aumenta formando um sistema de fixação. A figura 2.12 

representa de forma esquemática o funcionamento do TSTM, que é essencialmente um servo 
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sistema em circuito fechado que pode ser operado em controlo de força ou controlo de 

deslocamentos. Este permite realizar ensaios em provetes, total ou parcialmente restringidos. 

Esta restrição é feita através de duas cabeças de ancoragem metálicas, uma móvel (2) e outra 

fixa (3), permitindo compensar qualquer mudança de comprimento do provete. As tensões 

desenvolvidas durante o endurecimento do betão são diretamente medidas pela célula de 

carga posicionada entre a cabeça de ancoragem e o atuador hidráulico. As tensões medidas no 

TSTM têm como resultado final o efeito de todos os parâmetros que produzem tensões de 

restrição durante o endurecimento do betão. 

 

 

Figura 2.12 - Esquema do TSTM (Mangold 1998) 

 

Inicialmente este sistema foi desenvolvido para medir tensões auto induzidas no betão através 

do restringimento do provete, durante o processo de endurecimento. Posteriormente, o ensaio 

TSTM foi melhorado, permitindo atuar no betão desde as primeiras idades sob condições 

livres e restringidas. Este melhoramento está desenvolvido, desde 2006, pelo laboratório de 

engenharia civil da Université Libre de Bruxelles (ULB). Um dos trabalhos desenvolvidos a 

partir deste melhoramento, foi elaborado por Delsaute et al. (2013), em que consistiu no 

ensaio de fluência com um esquema de carregamento apresentado na figura 2.13, constituído 

por ciclos de carregamento de 5 min com 40% da carga de rotura em tração e uma 

recuperação do provete durante 24min e assim sucessivamente.  
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Figura 2.13 - Esquema de carga de ensaio em tração com TSTM (Delsaute et al. 2013) 

 

O sistema de ensaio TSTM permite a caracterização avançada das propriedades viscoelásticas 

pela condução sistemática de ciclos de carga e descarga dos provetes, quer em regime de 

tração, como em compressão. Esta técnica tem custos extremamente elevados, estando 

disponíveis em muito poucos laboratórios a nível internacional. 

 

2.3.5. Relação entre ensaios de fluência 

O trabalho desenvolvido por Ranaivomanana et al. (2013a) permitiu retirar algumas ilações 

acerca da robustez dos diferentes tipos de ensaios. Como se pode observar na figura 2.14a), 

estão representadas as funções de fluência, sem a componente elástica das deformações. 

Verifica-se que a fluência em compressão e flexão demonstram um comportamento normal da 

fluência com uma cinética inicial rápida seguida de uma fase mais estável. A fluência em 

tração apresentou deformações com variações negativas que, de acordo com Reinhardt & 

Rinder (2006), as extensões de fluência não podem ser negativas. A causa provável para 

explicar o fenómeno é baseada no pressuposto de que a deformação de retração do provete 

carregado seja maior do que a deformação de retração no provete não carregado. Devido à 

suposta compensação incorreta das extensões do betão, poderá estar a originar uma fluência 

básica não expectável para o problema. Os resultados obtidos pelos extensómetros colocados 

na fibra superior e inferior na direção do carregamento e na face oposta a este (eixo neutro), 

ajustam-se a uma distribuição linear como se pode verificar na figura 2.14b), concluindo que 

as secções transversais se mantiveram planas durante o ensaio. 
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a) b) 

Figura 2.14 - Ensaio de fluência: Comparação entre fluência em compressão, tração e flexão; 

b) Extensões da secçaõ transversal do provete em flexão (Ranaivomanana et al. 2013b) 

 

Como se pode observar na figura 2.15, segundo Tailhan et al. (2013) durante a fluência, a 

distribuição de extensões na secção transversal da viga permanece linear e no final do 

carregamento em fluência a distribuição das extensões na zona tracionada é essencialmente as 

mesmas da zona comprimida.  

 

 

Figura 2.15 - Deformações na secção central da viga no início e no fim 

do carregamento fluência (adaptado Tailhan et al. 2013) 

 

Outro ensaio encontrado na literatura com a comparação de ensaios de fluência à compressão 

e à tração nas primeiras idades é apresentado por Atrushi (2003). A figura 2.16 apresenta a 
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função de fluência da tração e da compressão em simultâneo, de vários provetes carregados a 

diferentes idades, em que se concluiu que o módulo de elasticidade (inversa da deformação 

instantânea) é maior em tração do que em compressão. Imediatamente após a aplicação da 

carga e dentro das primeiras 24horas, aproximadamente, a taxa de crescimento da fluência em 

compressão é maior do que em tração. Após esse período as taxas de fluência diminuem com 

o tempo, mas essa diminuição é mais pronunciada na compressão do que na tração. A 

magnitude da diferença entre fluência de tração e de compressão aumenta com carregamentos 

mais precoces. Logo verifica-se que a fluência em tração e em compressão não são iguais. 

 

 

Figura 2.16 - Comparação entre a fluência em tração e compressão (Atrushi 2003) 

 

2.4. Modelos e métodos de cálculo para a previsão da fluência 

2.4.1. Modelos reológicos 

Os modelos reológicos permitem simular um comportamento de um material viscoelástico 

baseados em dois elementos fundamentais: o elemento de mola e o elemento amortecedor. 

Através deste conjunto de elementos encadeados é possível representar a resposta do material 

quando submetido a um carregamento qualquer.  

 

A tabela 2.1 apresenta os elementos base que constituem modelos reológicos. Para um 

segmento de mola, a relação entre tensão e deformação é dada pela lei de Hooke:  
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 �  = �   (2.6) 

 

Na equação (2.6), os caracteres (t), ɛ(t) representam a tensão e a deformação no instante t, 

respetivamente e o E o módulo de elasticidade. Num ensaio de fluência, a uma tensão inicial 

0 (constante), a deformação será 0/E, constante ao longo do tempo.  

 

O amortecedor é caracterizado como um pistão que desloca um fluido num cilindro com 

fundo vazado. A lei da viscosidade de Newton apresenta: 

 

 �  =  ̇   (2.7) 

 

Sendo η o coeficiente de amortecimento e ̇  a taxa de deformação da por ̇ = dɛ/dt. A taxa de 

deformação é proporcional à tensão, portanto para um ensaio de fluência o amortecedor 

deforma-se a uma taxa constante. 

 

Tabela 2.1 - Elementos base de modelos reológicos 

Elemento elástico - Mola Elemento viscoso - Amortecedor 

  

 

A partir da combinação dos elementos de base identificados anteriormente, em série e/ou 

paralelo, obtém-se os modelos viscoelásticos presentes na tabela 2.2. O modelo sólido de 

Kelvin é constituído pelos dois elementos básicos de modelos reológicos ligados em paralelo, 

logo a tensão total é dada por: 

 

 � = �� + �� (2.8) 

 

Utilizando as leis constitutivas dos elementos mola e amortecedor, incorporando-as na 

equação (2.8), origina a equação constitutiva do modelo sólido de Kelvin, dada por: 

 

 ̇  = �  − �  
 (2.9) 
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No modelo de Kelvin, quando aplicada uma tensão de forma abrupta, o primeiro elemento a 

ser solicitado é o viscoso, alongando-se, transferindo gradualmente a carga para a mola. Este 

comportamento é denominado por elasticidade retardada. A recuperação da fluência é do tipo 

transiente e anelástico, podendo ocorrer em alguns materiais uma recuperação total ou parcial.  

 

O modelo líquido de Maxwell é constituído por dois elementos base, uma mola e um 

amortecedor, conectados em série, logo a deformação total é dada por: 

 

 = � + � (2.10) 

 

Derivando as leis constitutivas dos dois elementos base e adotando uma taxa de deformação 

igual a  ̇ = �̇ + �̇. A equação constitutiva do modelo de Maxwell obtida é: 

 

 ̇  = �̇  � + �  
 (2.11) 

 

Fisicamente, no modelo de Maxwell, quando a carga aplicada é removida a mola reage 

imediatamente, mas o amortecedor tende a ficar nas mesmas condições, não recuperando, 

como se pode verificar no gráfico d) da tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 - Modelos reológicos simples 

Modelo sólido de Kelvin Modelo fluido de Maxwell 

 

 

Resposta da fluência e sua recuperação 

   

a) b) 

c) 

E 

η 

d) 
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A partir da derivada em função do tempo da equação (2.11), a função de fluência do modelo 

sólido de Kelvin é dada por: 

 

  = � − − .��  (2.12) 

 

Na mesma linha de pensamento a função de fluência para o modelo de Maxwell é dada por:  

 

  = � +  (2.13) 

 

Os modelos de Kelvin e de Maxwell descritos têm limitações na representação do 

comportamento de materiais viscoelásticos. O modelo de Kelvin revela limitações por não ser 

capaz de simular a resposta elástica do material, enquanto o modelo de Maxwell não é realista 

para a caracterização de um comportamento de fluência no betão, pois só é capaz de simular 

uma resposta linear com o tempo (Guedes 2011). Com acoplamento de vários elementos de 

Maxwell e Kelvin é possível criar inúmeros modelos mecânicos que caracterizam o 

comportamento viscoelástico do betão, alguns deles são designados por modelos 

generalizados de Maxwell e Kelvin, respetivamente. O modelo generalizado de Maxwell é 

constituído por uma mola associada em paralelo com N modelos de Maxwell (figura 2.17). O 

modelo generalizado de Kelvin apresentado na figura 2.18 é constituído por N modelos de 

Kelvin e uma mola para simular a deformação elástica, interligados em série.  

 

 

Figura 2.17 - Modelo generalizado de Maxwell (modelo de Wiechert) 
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Figura 2.18 – Modelo generalizado de Kelvin (Voigt) 

 

Quando N modelos de Maxwell e um elemento elástico são conectados em paralelo, o modelo 

é capaz de representar a deformação elástica e, na componente viscosa, a fluência e/ou 

relaxação. No entanto, este modelo é mais conveniente quando é conhecido o seu historial de 

extensões (Guedes 2011). O modelo generalizado de Maxwell não será mais referido por não 

ser utilizado nesta dissertação, apenas foi indicado por mera comparação com os modelos 

reológicos de Kelvin. 

 

Quando os modelos de Kelvin são conectados em série com um elemento elástico isolado, o 

modelo é mais conveniente quando é conhecido o historial de carregamento (Guedes 2011). A 

resposta da fluência nestas condições é dada por: 

 

  = [� + ∑�� − − ��⁄�
�= ] ;  �� = � (2.14) 

 

Onde o primeiro termo representa a componente elástica do material e o segundo termo a 

componente de fluência. 

 

2.4.2. Modelos de previsão das deformações por fluência 

Durante a revisão bibliográfica foram encontrados diversos modelos de previsão de fluência 

para betão em que a função de fluência J(t,t0), em termos de modelação pertencem ao mesmo 

tipo de formulação apresentado em (2.15). Sendo que esta função de fluência é formulada 

como um produto da idade aquando do carregamento e as funções de duração da carga. 

 

  ,  = �  [ +   −  ] (2.15) 
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Os parâmetros E(t0) é o módulo de elasticidade no instante de carregamento t0, J0 é um 

parâmetro constante da fluência, f1(t0) é a função que expressa os efeitos da idade de 

carregamento (envelhecimento do material) e g1(t-t0) representa o desenvolvimento da 

fluência com o tempo submetido a uma tensão (Atrushi 2003). As formulações desenvolvidas 

por Zdenĕk Bažant, considerado um importante investigador no estudo da fluência, seguem a 

formulação (2.15). Vários modelos de função de fluências têm sido, ao logos dos anos, 

desenvolvidas e aperfeiçoados, entre as quais temos a DPL (Lei da Dupla Potência) indicada 

na equação (2.16), desenvolvida por Bažant e τsman em 1976, que continua a ser bastante 

utilizada pela simplicidade e pela versatilidade apresentada (Bažant & τsman 1976). 

 

  ,  = �  + Φ�  ′  −  −   (2.16) 

 

 Onde: 

t: Idade do betão [dias] 

t0: Idade do betão aquando a aplicação do carregamento [dias] 

J(t, t0) Função de fluência [*10e-6/MPa] 

E0 Módulo de elasticidade assintótico [GPa], E0 ≈ 1.5 vezes o 

módulo de elasticidade no betão aos 28 dias. 

Φ1, m e n Parâmetros do modelo de fluência [adimensional] 

 

Vários autores (Atrushi 2003; Azenha 2004) efetuaram um ligeiro ajuste à DPL original, na 

medida em que foi utilizado o módulo de elasticidade à idade de cada carregamento, ao invés 

de utilizar o módulo de elasticidade assintótico preconizado na equação (2.16). 

 

Os parâmetros do modelo de fluência que caracterizam a fluência básica podem ser facilmente 

determinados através de processos de otimização, utilizando simplesmente a ferramenta 

Solver do Excel, que ajusta o modelo aos resultados experimentais. Em 1978 Bažant e Panula 

modificaram a DPL adicionando um parâmetro α para modelar a fluência de longa duração 

como podemos verificar na equação (2.17) (Bazant 1988). 

 

  ,  = �  + Φ�   − + �  −   (2.17) 
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τutras adaptações elaboradas por Bažant foram encontradas na literatura, como a logDPL 

presente na equação (2.18), que foi adaptada devido a sobrestimação das extensões de 

fluência a longo prazo por parte da DPL presente na equação (2.17) (Bazant & Chern 1985), 

além desta formulação ainda ouve o desenvolvimento da TPL (Lei da tripla potência) que 

melhora o comportamento da curva em carregamentos de fluência de muito curta duração, 

não sendo válida para fluência nas primeiras idades do betão, inferiores a 2 dias (Bažant & 

Chern 1985). 

 

  ,  = �  + Φ�  . ln [ +  − + �  −  ] (2.18) 

 

Bažant e τsman expandiram a função de fluência da DPL para uma aproximação às series de 

Dirichlet, com vista a simplificar a análise da fluência num sistema de elementos finitos, 

utilizados em programas de elementos finitos como o TNO DIANA®. Esta alternativa à DPL, 

com aproximação à serie de Dirichlet está representada na seguinte equação: 

 

  ,  = �  + ∑ Ê�  �
�= − − 0��  (2.19) 

 Deformação elástica (cadeia 0) Deformação por fluência (cadeia 1-N)  

onde, E(t0) é o modulo elástico assintótico, substituído pelo módulo de elasticidade a cada 

idade de carregamento e o coeficiente μ é o tempo de retardação. Os tempos de retardação 

são usualmente retirados a partir de μ=10μ-1 (μ = 1,2,…σ), em que σ é o número de modelos 

reológicos simples de Kelvin conectados em série como indica a figura 2.18. Os restantes 

parâmetros podem ser calculados a partir das seguintes expressões: 

 

 �  = � + � �. Φ�  −  (2.20) 

 

Para μ < σ 

 

 Ê  = �. Φ� �−  −  (2.21) 
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Para μ > N 

 

 Ê  = . �. Φ� �−  −  (2.22) 

 

onde t0 é a idade de carregamento do provete em dias, Φ1, m, n são valores retirados da DPL, 

E0 é o modulo de elasticidade utilizado na DPL e os parâmetros a(n) e b(n) são parâmetros da 

aproximação da série de Dirichelet. 

 

Na equação (2.19) verifica-se que o primeiro termo é devido à deformação instantânea, 

representado por uma mola (cadeia 0) e o segundo termo corresponde às deformações por 

fluência, representado pelo encadeamento de vários modelos de Kelvin (cadeia 1-N). A partir 

da DPL apresentada na equação (2.16), são retirados os parâmetros Φ, m e n, através da 

aproximação às curvas experimentais, integrados diretamente nas equações (2.20), (2.21) e 

(2.22). O parâmetro n além de ser utilizado diretamente nas equações referidas, serve também 

de entrada para determinar os coeficientes de expansão das series de Dirichlet a(n) e b(n), 

através da tabela 2.3 (Bažant & τsman 1976).  

 

Tabela 2.3 - Coeficientes de expansão das series de Dirichlet (Bažant & τsman 1976) 

n a (n) b (n) 

0.05 0.6700 0.0819 

0.10 0.4456 0.1161 

0.15 0.2929 0.1229 

0.20 0.1885 0.1152 

0.25 0.1154 0.1007 

0.30 0.0611 0.0842 

0.35 0.0156 0.0681 
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3. PROPOSTA DE NOVO SISTEMA DE ENSAIO: ENSAIO DE FUÊNCIA 
EM FLEXÃO 

 

3.1. Introdução 

Durante a pesquisa efetuada no âmbito da revisão bibliográfica desta dissertação, não foi 

encontrada qualquer referência na literatura acerca da fluência em flexão nas primeiras idades 

do betão. A maioria dos trabalhos já realizados no âmbito da fluência nas primeiras idades 

assenta no comportamento do betão à compressão, havendo no entanto cada vez mais 

investigação acerca do seu comportamento à tração (Delsaute et al. 2013; Reinhardt & Rinder 

2006; Østergaard et al. 2001; Kolver et al. 1999; Bissonnette & Pigeon 1995 entre outros). 

 

A ideia deste novo sistema de ensaio surgiu no contexto do projeto denominado VisCoDyn, 

com fundos provenientes do FCT (Fundo de ciência e Tecnologia), para permitir um ensaio de 

uma forma simples e principalmente económico que permitisse recolher dados acerca das 

propriedades elásticas e viscoelásticas do betão desde idades muito jovens. Com este sistema 

pretende-se duma forma automática e autónoma aplicar uma carga pontual a meio vão do 

provete utilizando apenas cargas gravíticas.  

 

3.2. Requisitos de desempenho para o sistema a desenvolver 

Com o surgimento da ideia do novo sistema de fluência em flexão nas primeiras idades, 

houve a necessidade definir os requisitos de desempenho para o sistema, mesmo antes de ser 

construído, podendo assim maximizar os recursos existentes no LEST (Laboratório de 

ESTruturas do Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho) e apoiar a 

definição de novos equipamentos e materiais a adquirir. Os requisitos apresentados são 

também expostos de breves descrições dos expedientes para os satisfazer. 

 

Requisitos e expedientes: 

 Utilização de perfis metálicos existentes no LEST para a constituição das peças de 

apoio do ensaio; 



Capítulo 3 

30 
 

 O sistema de ensaio deveria apresentar robustez suficiente que permitisse a aplicação 

de carga sem utilizar equipamentos avançados existentes no LEST (nomeadamente 

atuadores servo-hidráulicos). De forma a ultrapassar este problema, considerou-se a 

aplicação de uma carga gravítica, utilizando pesos que, por ação da gravidade, 

colocariam a viga em carga, obtendo-se assim fluência no betão.  

 O sistema deveria ser capaz de efetuar ciclos de carga e descarga para estudo do 

comportamento viscoelástico nessas circunstâncias ao longo de várias idades. As 

cargas e descargas permitem também a aferição do módulo de elasticidade do betão.  

 Para que a configuração de carregamento seja eficaz torna-se imperativo criar um 

sistema de aplicação de carga automática e autónoma, permitindo testar o betão 

durante o tempo pretendido, sem interrupções e essencialmente sem haver a 

necessidade de um operador constantemente a verificar e atuar sobre o manuseamento 

do sistema. 

 A medição das deformações deveriam ser efetuadas através de equipamentos 

existentes no LEST, de forma simples e de fácil manuseamento. Para isso foram 

adotados transdutores de deslocamento LVDT. 

 

3.3. Desenvolvimento do sistema 

3.3.1. Configuração inicial do sistema 

A configuração inicial do sistema foi desenvolvida em parceria com o Eng.º Ricardo Oliveira 

(bolseiro de investigação do projeto FCT VisCoDyn), consistindo na aplicação de uma carga 

gravítica a meio vão de uma viga, com dimensões de 90×90×1100mm3, simplesmente apoiada 

com recurso a apoios cilíndricos que permitem a rotação da viga sem qualquer restrição e 

colocada horizontalmente, conforme representado no esquema da figura 3.1. Como se pode 

observar o sistema é constituído por dois montantes metálicos com cerca de 1.4m, para apoio 

da viga nas duas extremidades. Devido à existência de espaço livre sob a viga é possível 

colocar o sistema de carregamento por baixo desta, materializado através da suspensão de 

reservatório de água. Na figura 3.2 apresenta-se duas vistas, principal e superior, com a 

respetivas cotagens em milímetros.  
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Figura 3.1 - Vista tridimensional do sistema de ensaio em flexão 

 

 

 

a) b) 

Figura 3.2 - Configuração inicial do ensaio à flexão: a) Vista principal; b) Vista superior 

[medidas em mm] 
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O sistema consiste na aplicação da carga através do enchimento e da drenagem de água entre 

dois reservatórios A e B, indicados na figura 3.1. O reservatório B que se encontra no chão 

contém uma bomba hidráulica (modelo Boyu SP103-20149) e uma válvula solenoide (modelo 

SMC VXZ2240-04F-JDR1), que permitem bombear e drenar a água entre os reservatórios. A 

bomba permite bombear água do reservatório B para o reservatório A, que por sua vez aplica 

uma carga gravítica na viga dependente da quantidade de água bombeada. A válvula, que se 

encontra sempre fechada (modo desligado), permite a retenção da água durante o tempo 

desejado e, quando é acionada, permite o escoamento da água do reservatório A para o B. 

Para que o processo de carga e descarga fosse autónomo e automático utilizou-se uma caixa 

de relés (modelo NI 9481) com capacidade de 250Vrms e 2A, ligada a um computador que 

contém um programa desenvolvido em LabVIEW designado por Pump (software 

desenvolvido pelo Engº José Granja). O programa tem a interface gráfica representada na 

figura 3.3, podendo ser configurado o tempo de enchimento, tempo de ensaio em carga e o 

intervalo de tempo entre eventos. É portanto possível efetuar ciclos de carga e descarga de 

forma totalmente autónoma e ininterrupta. 

 

 

Figura 3.3 - Programa designado por Pump desenvolvido em LabView. 

 

A ligação entre o sistema de carregamento e a viga foi efetuada através de um cabo de aço 

com 4mm de diâmetro, que abraça a viga a meio vão, permitindo uma ligação flexível, não 

introduzindo excentricidades no carregamento. O equipamento de medição da carga (célula de 

carga) foi ligado a este cabo através de ganchos presentes na célula, que por sua vez suporta o 
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reservatório A. Através desta ligação foi possível medir a carga introduzida no sistema ao 

longo do tempo. 

 

Na figura 3.4 está representado o esquema das ligações efetuadas no sistema de ensaio. As 

ligações identificadas na figura 3.4 permitem o funcionamento da bomba no ato do 

carregamento, desligando a válvula solenoide (ciclo fechado) durante a aplicação da carga, 

mantendo a água no reservatório A, evitando o seu retorno para o reservatório B. Quando o 

ciclo de carregamento pretendido termina, a válvula é aberta, permitindo o escoamento da 

água por gravidade do reservatório A para o B. 

 

 

Figura 3.4 - Esquema de ligações do sistema de ensaio 

 

Para a medição dos deslocamentos impostos na viga foi utilizado um LVDT (Linear Variable 

Differential Transformer), modelo RDP D6/01000ARA com uma amplitude de ± 2.5mm, 

sensibilidade de 150mV/V e resolução infinita, que é um dispositivo elétrico que produz uma 

tensão de saída proporcional ao deslocamento medido. A fim de garantir uma medição correta 

dos deslocamentos, o LVDT é suportado em barras de alumínio desconectadas da viga, mas 

apoiadas nos mesmos apoios da viga. O equipamento utilizado para aquisição de dados foi o 

DataTaker DT80 serie 3. Para tal foi necessário ligar o LVDT a um amplificador (modelo 
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RDP S7AC) e consequentemente uma fonte de alimentação (modelo V-TAC power supply 

20045) que permitisse o funcionamento e a amplificação do sinal gerado pelo LVDT (ver foto 

da montagem na figura 3.5).  

 

 

Figura 3.5 - Instrumentação de aquisição de dados 

 

A força aplicada na viga foi medida pela célula de carga (modelo Bongshin DBBP de 200 kg). 

As células de carga são estruturas mecânicas, planeadas para receber esforços e deformar-se 

dentro do regime elástico do material. Esta deformação, embora pequena, é suficiente para 

gerar um sinal de saída linear proporcional à carga aplicada. O equipamento de aquisição de 

dados foi o DataTaker DT80 serie 3, igualmente utilizado para o LVDT. 

 

Molde 

O molde utilizado para a betonagem dos provetes para testar neste novo sistema de ensaio foi 

concebido de forma a ser reutilizável. A cofragem apresentada na figura 3.6 tem dimensões de 

90x90x1100mm3, é construída em contraplacado marítimo, devido à sua durabilidade e não 

absorção da humidade do betão, com paredes amovíveis. Na figura 3.6b) pode-se verificar 

que a cofragem permite recolher as suas paredes através de dobradiças metálicas para uma 

descofragem fácil e eficaz. 

Datataker Fonte de 
alimentação 

Amplificador 
do transdutor 

Caixa 
de relés 
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Figura 3.6 - Molde: a) Vista principal e corte B-B; b) Modelo tridimensional [medidas em 

mm] 

 

Na figura 3.7 observa-se o sistema de ensaio já montado, com uma viga de betão a ser testada 

à fluência em flexão, bem como os pormenores de suporte do LVDT a meio vão (B) e o apoio 

das barras do LVDT nos apoios da viga (C).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Configuração inicial do ensaio à flexão  

b) 

a) 

A 

C 

B 
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Com a necessidade de ensaios do betão nas primeiras idades, tendo em consideração as 

tensões de tração serem inferiores às de compressão, o provete foi descofrado no momento em 

que 1/3 das tensões de tração no betão, calculadas a partir das resistências à compressão em 

cubos presentes na figura 3.8, fossem iguais ou superiores às menores tensões provocadas 

pelo sistema de ensaio, presentes na tabela 3., tendo em conta o peso próprio da viga. O peso 

próprio da viga introduz uma parcela importante a ser considerada, principalmente nas 

primeiras idades, visto que só por si, a viga pode não ter capacidade de auto suporte. 

 

Tabela 3.1 - Correlação entre tempos de enchimento e a carga aplicada. 

Tempo de enchimento [s] Carga [N] Tensão [MPa] 

5 37.1 0.276 

10 50.622 0.304 

15 64.143 0.332 

20 77.665 0.360 

25 91.186 0.388 

30 104.708 0.416 

35 118.23 0.443 

40 131.751 0.471 

45 145.273 0.499 

50 158.795 0.527 

55 172.316 0.555 

60 185.838 0.582 

 

Para testar a esta configuração de ensaio utilizou-se um betão C30/37, com classe de 

espalhamentos S2 e o tamanho do agregado máximo de 16mm, cuja composição e as suas 

resistências à compressão a várias idades está representada na tabela 3.2 e na figura 3.8, 

respetivamente. 
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Tabela 3.2 - Composição do betão (Azenha et al. 2015) 

Material Composição [kg/m3] 

CEM II 42.5R 205 

Água 107 

Cinzas Volantes 126 

Areia fina 250 

Areia média 441 

Brita 1 1135 

Plastificante 2.93 

 

 

Figura 3.8 - Caracterização das resistências do betão em cubos (Azenha et al. 2015) 

 

O esquema de carregamento adotado para este ensaio consiste em ciclos de 30min, com 5min 

de carga constante e 25min de recuperação do provete. O nível de tensão aplicado pode ser 

observado na figura 3.9, em que foi aplicado 1/3 da tensão de rotura em tração no betão, 

havendo alteração desta tensão com a evolução das resistências do betão. Além disso pode-se 

observar na figura que as tensões aplicadas na viga em repouso nunca serão nula devido à 

forte influência do seu peso próprio. A viga foi submetida a carregamentos cíclicos durante 

aproximadamente 7 dias com início do primeiro carregamento às 22.55h após a betonagem. 
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Figura 3.9 - Configuração do carregamento da viga 

 

A figura 3.10 apresenta os resultados experimentais da fluência em flexão para o betão em 

estudo. Como se pode observar na figura 3.10a), apesar de haver ciclos de carga/descarga na 

viga, nota-se que todo o comportamento ao longo do ensaio encontra-se afetado pela 

deformação devida ao peso próprio da viga e pelo peso do sistema de carregamento que por si 

só é um carregamento permanente que produz fluência, ou seja devido ao carregamento 

permanente existente na viga, esta não consegue recuperar grande parte da sua deformação 

devido à imposição cíclica do carregamento. Na presente figura denota-se que existem 3 

níveis de carregamento, onde no primeiro, em idades muito jovens, a influência do 

carregamento permanente é bastante condicionável, ou seja, o peso próprio e o peso do 

sistema de carregamento é bastante superior à carga imposta. No segundo e terceiro nível de 

carregamento, as cargas permanentes, são menos condicionantes, devido ao ganho das 

resistências do betão. No terceiro nível de carregamento verifica-se a diminuição das 

deformações causadas pela imposição da carga, pelo aumento da idade do betão, o que 

significa que este está a ganhar rigidez ao longo do tempo, algo expectável com a evolução 

das resistências presentes na figura 3.8. Na figura 3.10b) apresenta-se em pormenor um trecho 

das deformações presentes na figura 3.10a), onde se verifica que com o incremento de carga 

ocorre a deformação elástica e posteriormente as deformações por fluência. Após a descarga 

ocorre a recuperação das deformações decorrentes do carregamento, parcialmente, havendo 

uma pequena deformação não recuperável. Apesar da influência das cargas permanentes, o 

comportamento da viga sujeita a carregamentos cíclicos, está bem delineado em relação à 

carga imposta verificando-se nitidamente a deformação por fluência e a sua recuperação. 
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a)  b) 

Figura 3.10 - Fluência em flexão - a) Totalidade dos deslocamentos da viga 1; b) 

Deslocamentos e tensão aplicada da viga 1. (Azenha et al. 2015) 

 

3.3.2. Evolução da configuração do sistema 

Para evitar a produção de efeitos de fluência em flexão devidos ao carregamento do peso 

próprio, foi pensada uma nova configuração que eliminasse esse problema. Essa solução 

passou por colocar a viga na vertical, eliminando assim a fluência devida ao peso próprio 

naquele plano e aplicar igualmente uma força gravítica a meio vão da viga. A figura 3.11 

apresenta o modelo tridimensional do sistema variante, onde todos os componentes estão 

devidamente identificados. Pode-se observar que a viga a ensaiar se encontra na posição 

vertical, eliminando-se assim qualquer efeito de fluência devido ao seu peso próprio, no plano 

da aplicação da carga. Para além disso reduz-se para praticamente 0 MPa os níveis de tensão a 

que a viga se encontra previamente à aplicação da carga (apenas tensões autoequilibradas 

associadas ao calor de hidratação), permitindo reservas adicionais para a tensão a aplicar 

devido às cargas cíclicas. Com isso será possível iniciar o ensaio em idades mais jovens. O 

sistema foi montado com uma estrutura relativamente rígida, com perfis em aço IPE200 

perfurados. A estrutura é constituída por dois montantes. Num dos montantes apoia-se o 

provete a ensaiar, sendo que no outro é dado apoio à roldana de suspensão da carga.  
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Figura 3.11 - Vista tridimensional da evolução do sistema de ensaio em flexão 

 

A informação detalhada acerca da configuração e medidas do modelo apresentado encontra-se 

na figura 3.12, havendo indicação de pormenores para uma melhor compreensão do sistema. 

Pode-se observar no pormenor A da figura 3.13 a configuração dos apoios do provete 

simulando um apoio simples, permitindo que este rode livremente, com a menor restrição 

possível. Para evitar o escorregamento da viga dos apoios, esta foi pousada numa das 

extremidades sobre um perfil metálico contendo uma base de borracha, suportando todo o seu 

peso próprio através de esforços de compressão simples. A tensão de compressão existente a 

meio vão da viga é cerca de 0.013MPa, o que é manifestamente baixo e que não se espera que 

haja algum tipo de efeito sobre os resultados de fluência em flexão. A figura 3.13 b) apresenta 

a pormenorização da aplicação da carga através de uma ligação rotulada entre o gancho 

metálico presente na célula de carga e um olhal metálico roscado solidarizado com o provete a 

meio vão a partir de um varão M12 roscado colocado no molde antes da betonagem da viga. 

A rótula permite que não haja transmissão de esforços além da tração naquele ponto, caso a 

aplicação da carga contenha alguma excentricidade. Os LVDT’s presentes no pormenor B da 

figura 3.13 e na figura 3.14 permitem a medição dos deslocamentos a meio vão da viga, 
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estando ligado a uma barra de alumínio, que por sua vez está conectado à viga na zona dos 

apoios por intermédio de varões roscados, permitindo assim a viga rodar sem qualquer 

movimento destas barras, podendo se movimentarem apenas no seu eixo longitudinal, devido 

à dilatação térmica do material. Uma chapa de alumínio com cerca de 2.5 milímetros de 

espessura é colocada na face oposta da aplicação da carga, como base de leitura das 

deformações obtidas pelo LVDT como se pode verificar no pormenor B da figura 3.13. 

 

 

 

Figura 3.12 - Projeto do ensaio experimental: a) Vista principal; b) Vista superior [medidas 

em mm] 

a) 

A 

B 

b) 
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a) b) 

Figura 3.13 - Pormenor A e B: a) Apoio; b) Aplicação da carga e colocação do LVDT 

 

 

Figura 3.14 - Pormenor de colocação dos LVDT’s 

 

Para permitir a aplicação da força perpendicular à viga com recurso à gravidade, houve a 

necessidade de colocar uma roldana com um diâmetro de 80mm, que permitisse transformar a 

força vertical numa força exclusivamente horizontal. Para tal foi utilizado um cabo de aço 

com 4mm de diâmetro para assegurar uma correta ligação entre o peso do recipiente A e o 

ponto de ligação com a viga (gancho da célula de carga), passando pela roldana. 

 

A medição das deformações aplicadas na viga ficaram a cargo de 2 LVDT’s RDP 

D6/01000ARA com um alcance de ± 1mm e sensibilidade de 150mV/V e a força foi medida 

pela célula de carga Bongshin DBBP de 200 Kg. O sistema de aquisição e transformação dos 

A B 

LVDT 

Barra de 
alumínio 

Chapa de 
alumínio Apoio metálico 

Célula de carga 

LVDT Barra de 
alumínio 

Chapa de 
alumínio 



PROPOSTA DE NOVO SISTEMA DE ENSAIO: ENSAIO DE FUÊNCIA EM FLEXÃO 

43 
 

sinais gerados pelos LVDTs e pela célula de carga, está representado na figura 3.15 e é 

constituído por: 

1. 1 SCXI-1000 4-Slot Chassis; 

2. 1 SCXI -1600 para aquisição de dados USB e módulo de controlo; 

3. 1 SCXI-1315 mais SCXI-1340 para a aquisição de dados do LVDT; 

4. 1 SCXI-1314 mais SCXI-1520 par aquisição de dados da célula de carga. 

 

 

Figura 3.15 - Sistema NI SCXI para aquisição de dados ligado a um computador. 

 

A alteração do sistema de aquisição de dados da configuração inicial do ensaio para este, 

deve-se ao facto deste sistema permitir a leitura em simultâneo de 2 LVDT’s. Para o sistema 

anterior permitir a utilização de mais LVDT’s era necessário comprar mais amplificadores e 

fontes de alimentação presentes na figura 3.5. Além da vantagem de não ser necessário 

adquirir mais equipamentos, houve uma melhoria da qualidade do sinal adquirido pelo 

sistema NI SCXI.  

 

Devido à necessidade de aplicação de diferentes cargas a diferentes idades do betão, foi 

necessário correlacionar o tempo de enchimento do reservatório A, em função do peso obtido. 

Com esta correlação presente na tabela 3.3 e sabendo a carga máxima de fluência a aplicar na 

viga, utiliza-se o programa Pump, indicando o tempo de enchimento consoante a carga de 

fluência desejada até um máximo de 60 segundos (capacidade máxima do recipiente em 

função do tempo de enchimento). 

1 
 

2 
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Tabela 3.3 - Correlação entre tempos de enchimento e a carga aplicada. 

Tempo de enchimento [s] Carga [N] Tensão [MPa] 

5 13.24 0.027 

10 27.47 0.057 

15 43.65 0.090 

20 57.68 0.119 

25 73.58 0.151 

30 89.37 0.184 

35 104.28 0.216 

40 117.72 0.242 

45 131.94 0.271 

50 146.27 0.301 

55 162.65 0.335 

60 175.11 0.360 

 

Molde 

A cofragem utilizada para esta evolução do sistema de ensaio é a mesma utilizada 

anteriormente, submetida a algumas alterações, permitindo assim a reutilização dos materiais. 

Alterações estas apresentadas na figura 3.16 que permitem colocar antes da betonagem de um 

varão roscado M12 a meio vão da cofragem onde será o ponto de aplicação da carga (ponto 

A) e, na zona dos apoios (ponto B), a precisamente 50 mm de distância dos extremos da viga 

é colocado um negativo (tubo de plástico) que permite a introdução dos varões roscados M10, 

após a descofragem, para apoio das barras de alumínio que suportam os LVDT’s.  
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a) b) 

Figura 3.16 - Molde: a) Modelo tridimensional; b) Modelo Real 

 

3.4. Ensaios preliminares 

Para testar o funcionamento do sistema de ensaio antes da campanha experimental do ensaio 

piloto foi utilizada uma viga em betão endurecido com as dimensões iguais às apresentadas 

anteriormente. O ensaio foi realizado dentro da camara climática com temperatura de 20±1ºC 

e humidade relativa de 60±5%. Durante os ensaios preliminares, foram implementadas várias 

configurações de carregamento. A configuração de carregamento observada na figura 3.17 foi 

decidida pelo facto de nos ensaios com ciclos de carregamento mais curtos, cerca de 10min de 

carregamento e 30 min de descarga, haver picos de deslocamentos inexplicáveis. Por esse 

motivo realizou-se ensaios com durações mais prolongadas. Os primeiros resultados obtidos 

deste provete para ciclos com 60min em carga e 180min de descarga, ou seja ciclos mais 

longos, estão representados na figura 3.17, em que se vê nitidamente que a variação da 

temperatura influência a medição dos LVDT’s. Esta variação não foi notória nos ensaios da 

primeira configuração do sistema, apresentados na figura 3.10, devido à substituição por 

motivos de avaria do sistema de controlo da climatização. A temperatura da camara climática 

ficou a ser controlada por um ar condicionado com unidade exterior, mais potente do que o 

anterior. Os picos verificados na variação da temperatura ocorrem quando o ar condicionado 

inicia a refrigeração da camara após algum tempo sem trabalhar. Estas variações de 

temperatura parecem influenciar o comportamento dos deslocamentos medidos pelos 

Negativo 

Varão roscado M12 

Suporte do 
varão roscado 



Capítulo 3 

46 
 

LVDT’s. Além da temperatura, os deslocamentos apresentam uma amplitude considerável de 

ruido, possivelmente devido a picos de corrente de energia que alimenta o sistema. Para 

diminuir esse efeito foi adquirido uma caixa UPS  (uninterruptible power supply), que permite 

alimentar o sistema NI SCXI com uma corrente elétrica sem derivações nem picos, tornando-

a mais contante. 

 

 

Figura 3.17 - Deslocamentos vs. Temperatura 

 

Após a verificação da dependência dos LVDT’s em relação à variação da temperatura optou-

se por criar uma caixa com placas de poliestireno à volta do provete e da instrumentação para 

reduzir a variação da temperatura perto dos transdutores de deslocamentos (figura 3.18b)). A 

figura 3.18a) fornece dados acerca da temperatura dentro da camara climática e dentro da 

caixa climática, onde se pode observar que dentro da caixa já não existe variação brusca da 

temperatura. Através do recurso à caixa climática envolvendo a viga, os resultados dos 

deslocamentos melhoraram substancialmente em relação aos dados retirados sem o referido 

isolamento térmico. 
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a) b) 

Figura 3.18 - Ensaio preliminar: a) Deslocamento vs. Temperatura após resolução; b) Caixa 

climática 

 

Para reduzir o impacto do peso do sistema de carregamento sobre a viga em repouso foi 

colocado um contrapeso com cerca de 1500g, permitindo deixar o cabo de aço lasso durante o 

descanso da viga como demonstra a figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19 - Contrapeso 

 

Com estes últimos dados, o sistema revela-se promissor e robusto para ser aplicado numa 

campanha com betão nas primeiras idades. 
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3.5. Metodologia de análise de resultados 

A metodologia de ensaio proposta nesta dissertação, com a aplicação de uma carga a meio 

vão, introduz esforços de flexão simples na viga. Na abordagem ao problema da 

caracterização do comportamento das vigas, é usual recorrer ao conceito de flexão pura, onde 

a viga é solicitada por um par de momentos fletores. A flexão pura é um caso particular da 

flexão simples, onde não é introduzido qualquer esforço transverso. Para se recorrer a este 

conceito é necessário considerar as seguintes hipóteses (Martha 2010; Beer & Johnston 2003; 

Moura Branco 2006):  

 Hipótese dos pequenos deslocamentos e das pequenas deformações; 

 Os efeitos provocados pelo carregamento transversal é desprezável; 

 Hipótese de Navier-Bernoulli: durante a deformação, as secções transversais mantêm-

se planas e perpendiculares às fibras deformadas (figura 3.20); 

 Comportamento elástico linear do material, logo é válida a lei de Hooke.  

 

 

Figura 3.20 - Secções planas na deformação por flexão pura 

 

Com a aplicação das hipóteses apresentadas, a aplicação do carregamento P na viga presente 

na figura 3.18 deverá gerar uma distribuição de tensões c e t, (tensões de tração e 

compressão, respetivamente) aproximadamente lineares, desde que a secção seja simétrica em 

relação ao plano de aplicação da carga. A resultante dessa distribuição é um binário de forças 

de igual intensidade Rc e Rt (força de compressão e de tração, respetivamente), mas de 

sentidos opostos. Além disto é estabelecida uma relação linear entre tensões e extensões (ɛc e 

ɛt, extensão de compressão e de tração, respetivamente), devido à validação da lei de Hooke. 
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Figura 3.21 - Flexão simples 

 

Para efeitos da dedução que se irá apresentar, considera-se a deformação de um segmento 

infinitesimal (S S’) de uma viga sujeita a um momento fletor positivo, conforme ilustrado na 

figura 3.22, sendo que a secção transversal é simétrica e o eixo de simetria coincide com o 

eixo de neutro (Vasconcelos 2010).   

 

 

 Figura 3.22 - Segmento infinitesimal de uma viga sujeita a flexão pura. 

 

De acordo com a figura 3.22 e variação de comprimento das fibras de ordenada y é dada pela 

equação (3.1):  

 

 ∆ =   (3.1) 

 

Secção B 

Eixo Neutro 
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Sabendo que a extensão é dada pela razão entre a variação do comprimento Δdx e pelo 

comprimento inicial dx, a extensão da fibra com ordenada y presente na figura 3.22 é 

calculada a partir de: 

 

 � = ∆ = = � = �  (3.2) 

 

onde ρ é a distância entre o centro de curvatura e o eixo neutro. Como as secções se mantêm 

planas, em qualquer plano paralelo ao plano de simetria teremos as mesmas deformações. 

Então, pela equação (3.2) pode-se concluir que a distribuição de extensões é linear ao longo 

da altura da secção e dependente da ordenada y. Dado que se assume um comportamento 

elástico linear do material, logo válida a lei de Hooke (equação (3.3)), consequentemente, a 

distribuição de tensões ao longo da secção é também linear (equação (3.4)) (Beer et al. 2012).  

 �� = � × �  (3.3) 

 

 �� = � × �  (3.4) 

 

Como se pode verificar na figura 3.21, o momento originado pelo carregamento provoca uma 

distribuição de tensões ao longo da secção. A sua resultante é expressa por duas forças de 

igual intensidade com sentidos opostos, logo a soma dessas componentes é igual a zero. 

Aplicando as equações da estática, somatório de forças e somatório de momentos em função 

das resultantes, obtém-se (Beer et al. 2012): 

 

 ∫�� � =   (3.5) 

 

Somatório dos momentos em torno do eixo y, e: 

 

 ∫ �� � =   (3.6) 

 

Somatório dos momentos em torno do eixo z. 
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Utilizando a equação de equilíbrio na secção (equação (3.5)), e utilizando a equação (3.4), 

demonstra-se na equação (3.7) o momento estático da secção relativamente ao eixo neutro, 

que ao anular-se indica que o eixo neutro é baricêntrico (Vasconcelos 2010). 

 

 ∫� × � � = �� ∫ � = → ∫ � =   (3.7) 

 

Tomando a equação de equilíbrio de momentos em torno do eixo z (equação (3.6)), tem-se: 

 

 ∫� × � � = �� ∫ � = � → �� � = � → � = �� �  (3.8) 

 

onde Mz é o momento fletor e Iz é o momento de inércia em torno do eixo. 

Manuseando as equações (3.4) e (3.8), o diagrama de tensões ao longo da secção é dado pela 

equação (3.9): 

 

 � = ��   (3.9) 

 

Com o objetivo de determinar a deformação a meio vão da viga submetida a um dado 

carregamento é necessário introduzir o conceito de linha elástica que se caracteriza pela forma 

da viga deformada e é expressa pela equação (3.10). 

 

 = �   (3.10) 

 

O produto EI dado expresso na equação (3.10) representa a rigidez à flexão da viga, que neste 

caso (viga retangular) é constante ao longo do seu comprimento. Com a integração da 

equação (3.10) em ordem a x origina a inclinação (y’) da deformada da viga (equação (3.11)) 

e numa segunda integração determina-se o deslocamento (y’’) ao longo da viga (equação 

(3.12)). 

 

 � ′ = ∫� ∫ +�
  (3.11) 
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 � ′′ = ∫� ∫ +� +   (3.12) 

 

Para determinar o deslocamento a meio vão de uma viga simplesmente apoiada com uma 

carga concentrada a meio vão é necessário tem em conta as condições fronteiras para 

determinar as constantes de integração. Sabendo que a equação do momento para as 

características da viga da figura 3.23 é: 

 

 = �
  (3.13) 

 

Introduzindo a equação (3.13) nas equações (3.11) e (3.12), e considerando as seguintes 

condições fronteira: 

 Para x = 0, y’’ = 0 

 Para x = L/2, y’ = 0 

 

Resultam as seguintes constantes de integração: 

 

 = −�6   (3.14) 

 

 =   (3.15) 

 

Então o deslocamento máximo a meio vão da viga é dado pela equação (3.16) (δ = y’’). 

 = � ×8 × �   (3.16) 

  

Figura 3.23 - Deslocamento de uma viga, aplicando uma carga a meio vão. 

Legenda: 

w – base 
h – altura 

L – comprimento 

P – Força aplicada 

δ - Deslocamento 



PROPOSTA DE NOVO SISTEMA DE ENSAIO: ENSAIO DE FUÊNCIA EM FLEXÃO 

53 
 

 

Deduzindo a expressão da lei de Hooke em função da extensão ɛ (equação (3.4)), utilizando a 

equação (3.9) para o cálculo da tensão e manuseando a equação (3.16), em função de E, 

obtém-se: 

 

  = ×  ×   (3.17) 

 

Através do manuseamento das equações das tensões (equação (3.9)) e das extensões (equação 

(3.17)), o módulo de elasticidade é calculado da seguinte forma: 

 

 � = � = � ×× × ℎ ×    (3.18) 

 

O processo de cálculo adotado para esta situação é conseguido através da diferença entre 10% 

a baixo valor máximo (P1 ou 1) e 10% a cima valor mínimo (P0 ou 0) da força/tensão 

aplicada e da deformação/extensão, como indica a figura 3.24: 

 

 � = � − �− = � − � ×× × ℎ × −  
 

(3.19) 

 

  

Figura 3.24 - Processo para determinação do módulo de elasticidade em flexão. 
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Admitindo todos os pressupostos de cálculo como verdadeiros é possível determinar a função 

de fluência (equação (3.20)) através do rácio entre as extensões e tensões verificadas a meio 

vão da viga. Para isto é medido o deslocamento a meio vão da viga, bem como o valor do 

carregamento ao longo do tempo do ensaio. 

 

  =  � = × × ℎ ×  �  ×  
 

(3.20) 
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4. ENSAIO PILOTO E DISCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. Programa experimental 

4.1.1. Descrição geral do programa experimental 

A campanha experimental para o ensaio piloto do novo sistema de ensaio descrito nesta 

dissertação envolveu a betonagem de vários provetes sob condições idênticas de mistura e 

cura em ambiente controlado a 20ºC. Para além da nova metodologia de ensaio proposta para 

estudo da fluência em flexão, os ensaios compreenderam as seguintes metodologias 

complementares: o ensaio EMM-ARM, fluência clássica em compressão, fluência em 

compressão com carregamentos cíclicos e ensaio de módulo de elasticidade em CC 

(compressão cíclica) 

 

Foram betonados cinco cilindros metálicos com o diâmetro de 150mm e 300mm de altura, 

onde três dos quais são ensaiados à fluência à compressão, identificados como FC1, FC2, FC3 

(fluência à compressão dos provetes 1, 2 e 3) e os outros dois são utilizados para aferição do 

módulo de elasticidade em CC, identificados como ME1 e ME2 (módulo de elasticidade dos 

provetes 1 e 2), sendo posteriormente utilizados para ensaios de resistência à compressão, 20 

cubos metálicos 150x150x150mm3 para o ensaio de resistência à compressão, dois moldes 

com 90x90x1100mm3 para o ensaio à flexão identificados como VF1 e VF2, e uma viga 

EMM-ARM com 1000mm de comprimento e 96mm de diâmetro interno (molde em PVC). 

Na tabela 4.1 é apresentado um resumo indicando quais os provetes que são utilizados para 

cada ensaio. 

 

Tabela 4.1 – Resumo dos ensaios propostos 

Ensaios Provetes 

Módulo de elasticidade ME1, ME2, FC2, EMM-ARM 

Fluência em compressão FC1, FC2, FC3 

Fluência em tração VF1, VF2 

Resistência à compressão 20 cubos, ME1, ME2 
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4.1.2. Materiais e composição do betão 

O betão utilizado na presente campanha experimental foi fornecido pela empresa Secil, 

transportado em camião betoneira e entregue nas instalações do LEST. Foi requisitado 1m3 de 

betão C25/30, com classe de espalhamento S4 e a dimensão máxima dos agregados de 

12.5mm. Na tabela 4.2 está representada a composição teórica e real do betão fornecido, 

podendo-se observar que existem alguns desvios na composição do betão relativamente aos 

valores pretendidos. Este é um problema recorrente em encomendas de pouca quantidade de 

betão, para as quais os equipamentos de pesagem das centrais não conseguem assegurar a 

precisão necessária nas dosagens (processo automático). Apesar desta situação, não ficaram 

em causa os objetivos do trabalho, centrados no estudo do desempenho da técnica 

experimental e não propriamente no estudo de uma composição de betão específica.  

 

A betonagem dos vários provetes foi iniciada com o enchimento da viga EMM-ARM, pelo 

facto de ser imediatamente colocada em ensaio. Seguidamente procedeu-se à betonagem das 

vigas VF1 e VF2 e pelos provetes cúbicos, por último, foram betonados os provetes 

cilíndricos devido à existência de sensores de corda vibrante, para não as danificar (processo 

mais moroso). O betão apresentava pouca consistência, devido excesso de humidade na sua 

composição que poderia levar à segregação dos seus constituintes, dificultando assim a uma 

boa vibração do betão. Pelo que foi observado durante a betonagem, o betão dos últimos 

provetes apresentavam uma menor quantidade de agregados grossos e maior fluidez.  

 

Após a betonagem de todos os provetes, estes foram transportados para uma câmara com 

ambiente controlado existente no LEST a uma temperatura de 20±1ºC e humidade relativa de 

60±5%, para cura ensaio. As condições de selagem e cura específicas a cada tipo de 

provete/molde serão detalhadas nas secções relativas à descrição de métodos e protocolos de 

tipo de ensaio (secção 4.2). 
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Tabela 4.2 - Composição do betão 

Material 
Composição teórica 

[kg/m3] 

Composição real 

[kg/m3] 

Cimento II-42.5R 208 211 

Cinzas Volantes (S) 112 117 

Água 170 191 

Areia fina 455 490 

Areia grossa 511 570 

Gravilha (4/8) C.1 168 130 

Brita (6/14) C.1 676 670 

Chrysoplast 820 2.56 5.54 

Viscocrete 3005 (Granel-lt) 2.56 2.50 

 

Na presente dissertação, considera-se tempo após betonagem, um instante convencionado 

para todos os provetes, que está ligado ao fim da betonagem da viga EMM-ARM. Esta 

consideração foi feita devido à aquisição quase imediata de dados acerca do betão em estudo 

e, devido ao espaço de tempo entre o fim da betonagem da viga e dos restantes provetes ser 

relativamente baixo. 

 

A caracterização da resistência do betão (figura 4.1) foi efetuada com o ensaio à rotura de 

cubos de 150x150x150mm. Estes foram realizados em intervalos de tempo coincidentes com 

as idades de carregamento para os ensaios de fluência em flexão, permitindo apoio à definição 

dos níveis de tensão a aplicar como uma percentagem fixa da resistência à compressão 

(cilindros). A curva da resistência à compressão em cilindros foi estimada através da 

multiplicação dos resultados obtidos em cubos por 80%. Para o ensaio em flexão foi 

necessário calcular a resistência à tração em cilindros utilizando a fórmula presente na 

equação (4.1) preconizada pelo Eurocódigo 2, utilizando valores médios em vez de valores 

característicos (Eurocódigo 2010). Para verificar a correta utilização do fator de conversão 

80% entre cubos e cilindros, foram ensaiados os provetes cilíndricos ME1 e ME2 à rotura, 

cujos resultados da resistência à compressão são maiores do que os resultados dos ensaios em 

cubos com o fator de conversão, ensaiados à mesma idade (aproximadamente 8 dias após a 

betonagem), tornando assim o cálculo das resistências em tração ligeiramente conservativo. 

 

  = . × ⁄   (4.1) 
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Figura 4.1 - Caracterização das resistências do betão 

 

4.2. Métodos e protocolos de ensaio 

4.2.1. Ensaio EMM-ARM 

O ensaio EMM-ARM é uma técnica baseada na identificação modal da primeira frequência de 

ressonância em flexão de uma viga simplesmente apoiada que permite a medição do módulo 

de elasticidade de uma forma ininterrupta desde o fim da betonagem (Azenha et al. 2010). A 

figura 4.2a) apresenta o esquema do ensaio EMM-ARM, constituído por um molde 

reutilizável em PVC com diâmetro interno de ~96mm e externo de ~110mm. O molde tem 

comprimento de 1000mm, densidade de 1492.6kg/m3 e módulo de elasticidade de 3.06 GPa. 

Na figura 4.2b) observa-se a imagem do ensaio a decorrer, onde a viga é excitada por uma 

bobine eletromagnética e monitorizada com um acelerómetro colado a meio vão, com 

sensibilidade de 10V/g e uma gama de ± 0.5g (Granja et al. 2014). 

 

Logo após a conclusão da betonagem, a viga EMM-ARM foi imediatamente colocada na 

câmara climática de ensaio a 20ºC de temperatura, e o ensaio foi iniciado. 
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a) b) 

Figura 4.2 - Ensaio EMM-ARM: a) Esquema (Granja et al. 2014); b) Provete em teste 

 

4.2.2. Fluência em compressão  

Como se pode observar na figura 4.3a), os moldes cilíndricos para os ensaios da fluência em 

compressão foram instrumentados internamente com sensores de corda vibrante da marca 

Gage Technique modelo TES/5.5/T embedment strain gauge, que permite monitorizar 

extensões e a temperatura do betão, internamente. A aquisição dos dados obtidos pelos 

sensores de corda vibrante foi realizada com recurso a um equipamento DataTaker DT85G 

disponível no LEST, que permite adquirir dados a uma frequência máxima de 1Hz (figura 

4.3b)).  

 

 

 

a) b) 

Figura 4.3 - Provetes de fluência: a) moldes com sensor de cordas vibrantes; b) Sistema de 

aquisição Datataker 
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Os provetes permaneceram selados a curar na câmara climática a 20ºC até serem 

desmoldados, cerca de 19horas após o fim da betonagem. Para impedir as perdas de humidade 

associadas à secagem, todos os provetes foram cuidadosamente envolvidos com várias 

camadas de filme plástico. Para evitar excentricidades e imperfeiçoes na geometria do 

provete, foi efetuada retificação na face de betonagem com massa de poliéster. Os provetes 

FC1 e FC2 foram mobilizados para ensaio em idades precoces, enquanto o provete FC3 foi 

mantido descarregado durante as primeiras horas para monitorizar as deformações auto-

induzidas, principalmente associadas à retração autogénea (auto dessecação). Devido a 

problemas com a instrumentação do provete FC1, cuja configuração do carregamento foi 

estabelecida com ciclos de carga/descarga de 80 min com 20min de carregamento e 60 min de 

recuperação, não foi possível extrair resultados utilizáveis, pelo que o mesmo não será objeto 

de análise na presente dissertação. 

 

Para os provetes cilíndricos ensaiados à fluência em compressão, utilizou-se um bastidor de 

fluência disponível no LEST. Como se pode observar na figura 4.4a), o provete está 

devidamente selado e retificado com massa de poliéster na sua face superior. A aplicação da 

carga no bastidor de fluência processa-se de forma manual através da utilização da bomba 

hidráulica presente na figura 4.4b), que contem óleo no seu interior que ao ser deslocado para 

o bastidor de fluência introduz carga no sistema. 

 

Além dos sensores de corda vibrante utilizados na instrumentação da fluência, foi também 

colocada uma célula de carga rotulada, com capacidade até 100kN, para monitorizar o 

carregamento ao longo do tempo. A rótula presente na célula de carga permite eliminação de 

qualquer excentricidade causada pelo carregamento, imprimindo assim apenas esforços de 

compressão simples no provete. O sistema de aquisição de dados utilizado para a célula de 

carga foi o mesmo dos sensores de corda vibrante. 
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a) b) 

Figura 4.4 - Fluência em compressão: a) Bastidor de fluência; b) Bomba hidráulica  

 

A estratégia utilizada para os carregamentos consistiu em aplicar 1/3 da carga de rotura para 

cada idade de carregamento selecionada. Imediatamente antes de cada carregamento foi 

testado um cubo de betão à rotura em compressão. Com base nessa informação, foi estimada a 

resistência à compressão em cilindros e portanto obtida a carga máxima admissível (1/3 desse 

valor). Os provetes ensaiados foram carregados segundo o protocolo indicado na figura 4.5 e 

tabela 7.. 

 

 

Figura 4.5 - Tensões aplicadas a cada provete 
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4.2.3. Ensaio de módulo de elasticidade 

Os provetes ME1 e ME2, utilizados para a aferição do módulo de elasticidade, foram 

armazenados, selados e retificados nas mesmas condições dos provetes de fluência. Estes 

provetes foram ensaiados em CC na prensa hidráulica existente no LEST, utilizando a 

recomendação do LNEC-E397 (1993) (figura 4.6). Os ensaios de módulo de elasticidade 

foram realizados em dois períodos distintos, tendo sido feita a média dos dois provetes para 

cada período de tempo. Além dos provetes indicados, foi efetuado um ensaio de módulo 

elasticidade no provete FC2 perto do final da campanha para a verificação da evolução do 

módulo de elasticidade estava coerente com os resultados anteriores, e assim validar as 

extensões verificadas no ensaio de fluência. 

 

  

a) b) 

Figura 4.6 - Módulo de elasticidade: a) esquema; b) Ensaio 

 

4.2.4. Fluência em flexão com carregamentos cíclicos 

A descrição do sistema de ensaio da fluência em flexão com carregamentos cíclicos 

corresponde ao que foi explanado na secção 3.3.2 desta dissertação. 

 

Foram betonadas 2 vigas, VF1 e VF2 com dimensões 90x90x1100mm3, onde foi inserida 

instrumentação interna para a medição da temperatura no betão (termopar tipo K) na viga 

VF2. O sistema de aquisição de dados para esta instrumentação foi o Datataker DT85G, 

igualmente utilizado na instrumentação dos provetes de fluência. Após a betonagem as vigas, 

estas foram seladas e transportadas para o local de cura na mesma camara climática em que 

permaneceram os restantes provetes, à temperatura de 20ºC. 
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A desmoldagem da viga VF1 foi decidida com base nos ensaios à compressão em cubos que 

decorreu por volta das 18h após o fim da betonagem. Com a configuração da viga na vertical, 

não existem tensões de flexão induzidas pelo seu peso próprio que condicionariam o início do 

ensaio, dado o maior grau de solicitação a que a viga seria submetida. A viga foi 

cuidadosamente descofrada e selada com filme plástico a fim de evitar a perda de humidade 

durante o ensaio. O processo de colocação dos varões roscados está identificado na figura 4.7, 

onde estes são enroscados através do negativo existente na viga. Para não existir folgas entre a 

viga e os varões que poderiam prejudicar o desempenho da leitura dos LVDT’s, foi colocado 

um negativo com um diâmetro aproximadamente de 8mm, para que haja uma pequena 

resistência no processo de enroscamento do varão pela viga, o que poderia danificar 

seriamente o betão.  

 

 

Figura 4.7 - Pormenor da colocação do varão roscado na viga na zona do apoio 

 

Após todo este processo de preparação, o início do ensaio ocorreu aproximadamente às 19h 

após o fim da betonagem. A imagem da figura 4.8 apresenta a configuração do ensaio com a 

caixa climática aberta para se poder observar todas as instrumentações e particularidades do 

sistema, sem carregamento, no entanto no decorrer de toda a campanha experimental esta 

caixa manteve-se fechada. 

 

Varão roscado 

Viga 
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a) b) 

Figura 4.8 - Ensaio de fluência em flexão; a) Panorama geral; b) Pormenor da aplicação da 

carga e medição dos deslocamentos. 

 

A viga foi sucessivamente carregada com 1/3 da resistência à tração (fctm), com o possível 

aumento da carga a cada ciclo, como se pode observar na figura 4.8. A configuração de 

carregamentos foi efetuada com ciclos de carga/descarga durante 80min, com 20 min de 

carregamento constante e 60 min de recuperação do provete, aplicando o mesmo princípio dos 

provetes de fluência em compressão, recuperando a viga com o triplo do tempo de 

carregamento. A configuração das tensões aplicadas a meio vão da viga na zona de tração 

máxima está presente figura 4.9 e na tabela 7.2. 

 

 

Figura 4.9 - Configuração das tensões aplicadas a meio vão da viga 
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No final dos ensaios, as vigas VF1 e VF2 foram medidas no seu comprimento e na secção a 

meio vão, medidas essas apresentadas na tabela 4.3, com o objetivo de introduzir no cálculo 

das funções de fluência o tamanho real da viga. 

 

Tabela 4.3 - Dimensões reais das vigas 

Viga VF1 VF2 

l (comprimento) [mm] 1000 1000 

w (base) [mm] 93.31 88.97 

h (altura) [mm] 92.00 89.50 

 

4.3. Discussão dos resultados  

4.3.1. Temperaturas medidas 

A evolução das temperaturas medidas em todos os provetes instrumentados, bem como das 

camara e caixa climáticas estão representadas na figura 4.10, em que se verifica que a 

temperatura inicial de todos os provetes ronda os 23ºC. O aumento do calor de hidratação de 

todos os provetes é notório a partir aproximadamente das 6h após a betonagem. Por volta das 

18h verifica-se que a temperatura dá sinais de inverter o sentido. Como se pode verificar nos 

provetes de fluência em compressão, a partir do momento da sua descofragem, a temperatura 

torna a aumentar, originando assim um pico que corresponde à reatividade máxima de 

hidratação. Este fenómeno nos provetes FC1 e FC2 é mais notório do que no provete FC3 

devido um maior tempo de exposição do betão com o ar ambiente (tempo entre a descofragem 

e a selagem dos provetes). A temperatura da camara climática está compreendida entre os 

17ºC e os 20ºC, devido às oscilações do equipamento de climatização. Por volta das 20h, 

existe um abaixamento súbito da temperatura na camara climática devido à colocação do 

sensor de temperatura ter mudado de um local mais baixo para um local mais alto, visto que o 

ar quente tem tendência a subir. A temperatura da caixa climática, onde está inserida a viga, 

observa-se inicialmente um comportamento idêntico à camara climática devido ao facto desta 

estar aberta. Com o início do ensaio depois das 19h e a caixa climática fechada ocorre um 

aumento da temperatura provavelmente devido à falta de circulação de ar no seu interior e, 

devido à temperatura do betão (cerca de 21ºC), ter aquecido o compartimento. Observa-se 

também a diminuição progressiva devido provavelmente à diminuição da temperatura de 

hidratação do betão, bem como a diferença de temperatura existente na caixa e na camara 
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climática, que ajuda no abaixamento da temperatura na caixa. Após aproximadamente as 100h 

até as 160h verifica-se um comportamento mais estável. A partir das 160h é aberta novamente 

a caixa climática para se proceder à troca da viga VF1, inicialmente colocada, pela viga VF2. 

Com a redução da oscilação da temperatura dentro da caixa climática face à camara climática 

a instrumentação de medição dos deslocamentos melhorou o seu desempenho. 

 

 

 

Figura 4.10 - Evolução das temperaturas ao longo do tempo 

 

4.3.2. Ensaio EMM-ARM 

O betão em estudo foi testado através da metodologia EMM-ARM até cerca de 184h após a 

betonagem. As frequências de ressonância identificadas por este método de ensaio estão 

representadas na figura 4.11a).  

 

O módulo de elasticidade estimado está apresentado na figura 4.11b). Na mesma figura 

apresenta-se também o resultado dos valores médios do módulo de elasticidade medido nos 

cilindros ME1, ME2 e FC2 através de ensaios de CC (conforme indicado na secção 4.2.3). 

Como se pode observar os resultados do módulo de elasticidade em CC são ligeiramente 
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inferiores aos verificados pelo EMM-ARM, mantendo no entanto diferenças sempre inferiores 

a 10%. Estas discrepâncias podem ser consequências dos problemas de trabalhabilidade já 

reportados na secção 4.1.2. Além disto houve uma dificuldade tremenda em centrar os 

provetes cilíndrico na prensa de ensaio nas primeiras idades, não se conseguindo uma 

centragem perfeita, o que poderá ser uma fonte adicional de erro. 

 

a) b) 

Figura 4.11 - Resultados do EMM-ARM: a) Evolução das frequências; b) Evolução do 

Módulo de Elasticidade 

 

A evolução do módulo de elasticidade obtida pelo EMM-ARM foi ajustada através da 

equação (4.2), proposta por Silva et al. (2013). 

 

 �  =  exp [− � �]  (4.2) 

 

onde α é grau de hidratação,  é um parâmetro do tempo de hidratação, t é a idade do betão e β 

é um parâmetro da forma de hidratação. Os parâmetros e resultado do ajuste estão 

representados na figura 4.12. 
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Figura 4.12 - Ajuste da evolução do EMM-ARM 

 

4.3.3. Fluência em compressão 
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160.0 horas após o fim da betonagem), a partir dos provetes FC2 e FC3, estão apresentadas na 

figura 4.13. Na figura observa-se a evolução da fluência ao longo do tempo dos 

carregamentos, onde no início de cada carregamento existe uma deformação instantânea 

(deformação elástica) correspondente ao módulo de elasticidade, posteriormente iniciam-se as 

deformações por fluência. Aquando da retirada do carregamento, o betão tende a recuperar, 

mas não totalmente devido a uma deformação residual que pode ser explicada pelo aumento 

da rigidez do provete. 

 

 

Figura 4.13 - Extensões totais de fluência em compressão 
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As extensões de retração medidas no provete FC3, presentes na figura 4.14, demonstram uma 

dilatação do betão até aproximadamente as 6h, coincidente com o início de presa. A reta A 

representada na figura indica o momento em que o provete foi desmoldado e selado (aprox. 

18.9h), onde se verifica que ocorre uma brusca diminuição das extensões devido ao tempo de 

contacto com o meio exterior, pela troca de humidade entre o provete e o meio circundante. 

Os instantes de tempo representados pelas retas B e C representam o início do ensaio de 

fluência em compressão do provete FC2 e FC3, respetivamente. Entre estas duas retas 

verifica-se que as extensões de retração estão relativamente estabilizadas, o que indica um 

abaixa auto dessecação e uma selagem capaz de minimizar a troca de humidade com o 

exterior. A partir das extensões de retração apresentadas é possível estudar-se apenas a 

fluência básica. 

 

 

Figura 4.14 - Extensões de retração 
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manuais de otimização, como a ferramenta solver do Excel, obteve-se os parâmetros de ajuste 

presentes na figura 4.15, fornecendo um boa coerência e capacidade de descrição das curvas 

experimentais. Os módulos de elasticidade utilizados para o cálculo da DPL em cada instante 

de carregamento foram obtidos pela equação de ajuste ao EMM-ARM indicada na Figura 

4.12.  

 

 

Figura 4.15 - Coeficiente de fluência em compressão 
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o padrão espectável, verificando-se que a recuperação da deformação não é total (deformação 

irrecuperável). Observa-se também que deformação residual tende a estabilizar em idades 

mais avançadas, particularmente a partir das 55h após a betonagem. Na figura 4.15b) observa-

se que a viga VF2 foi apenas solicitada por um único carregamento e, aquando a sua descarga 

não se percebe se esta irá recuperar totalmente, ou irá ficar com alguma deformação residual 

devido à escassez de dados. 

 

  

a) b) 

Figura 4.16 - Deslocamentos em relação ao tempo após betonagem: a) viga VF1; b) viga VF2 
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Figura 4.17 - Módulo de elasticidade: tensão vs extensão 
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Figura 4.18 - Comparação do módulo de elasticidade obtido por diferentes métodos 

 

A comparação da resposta do betão aquando a imposição do carregamento, indicia que a 

deformação elástica em flexão é inferior à de compressão. A razão para esta discrepância, 

inferior a 10%, poderia ser imputada à diferença entre as velocidades de carregamento 

impostas aos diferentes provetes (cilindros e vigas), que é um fator que pode diferenciar a 

rigidez aparente dos materiais. Com efeito, a taxa de incremento da carga em flexão foi de 

aproximadamente 0.0061 MPa/s, enquanto nos cilindros comprimidos, esta taxa é bastante 

superior, aproximadamente 0.067 MPa/s mas, segundo Shkolnik (2008), o módulo de 

elasticidade secante varia com a taxa de aplicação da carga no provete, sendo que, quanto 

maior for o tempo de aplicação da carga menor será o módulo de elasticidade. Pela afirmação 

apresentada, o módulo de elasticidade em flexão deveria ser inferior ao de compressão, o que 

não se verificou. Uma possível justificação para a rigidez aparentemente maior em flexão 

poderá residir em algum desalinhamento entre os apoios da viga conforme indicado na  

figura 4.19. De facto, poderá ser gerado um encastramento parcial que conduza a um 

comportamento mais rígido da viga associado à condição de apoio. Outros motivos poderão 

passar pelas razões indicadas na secção 4.1.2. 

 

 

Figura 4.19 - Possível excentricidade dos apoios na viga 
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A figura 4.20 mostra o desenvolvimento das extensões máximas de fluência, admitindo o eixo 

neutro a meio da secção, normalizadas à tensão máxima de tração (função de fluência J) em 

função da idade de carregamento, considerando apenas as fases de aplicação de carga e 

subsequentes instantes em que a carga foi mantida. Como se pode verificar, à medida que o 

betão ganha rigidez, as deformações elásticas a cada ciclo de carregamento vão diminuindo. 

Na presente figura, a deformação elástica está representada pela inversa do módulo de 

elasticidade obtido nos ensaios de flexão, que indica a separação entre comportamento 

elástico e a fluência do material. Também está indicado o ajuste numérico da DPL, equação 

(2.16), às curvas de fluência, bem como os parâmetros que originaram esse ajuste. Em 

coerência com a DPL anteriormente ajustada aos ensaios de fluência em compressão, os 

módulos de elasticidade utlizados foram calculados a partir do início de cada carregamento, 

em flexão. Verifica-se que os parâmetros da DPL se aproximam bastante das curvas 

experimentais, exceto nas muito primeiras idades. Nos primeiros dois ciclos, a DPL subestima 

ligeiramente as deformações (figura 4.21), apresentando a partir destas idades, um bom ajuste 

aos resultados experimentais. 

 

 

Figura 4.20 - Funções de fluência com ajuste da DPL 
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Figura 4.21 - Funções de fluência com ajuste da DPL nos primeiros 8 carregamentos 
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Figura 4.22 - Coeficiente de fluência normalizado no tempo  
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aparentemente similar entre o provete FC2 e VF1. Observando-se essa similaridade 

para idades mais avançadas e com carregamentos mais longos de cerca de 24h, na 

figura 4.24b), em que se compara o provete FC2 com o VF2. 

 

 Magnitude da fluência; 

Uma resposta mais rígida do betão a cada idade de carregamento em flexão implica 

uma magnitude de fluência em flexão mais baixa em comparação com a de 

compressão. Como se pode verificar na figura 4.23, a diferença de magnitude entre as 

curvas tende a diminuir com o tempo.  

 

 

Figura 4.23 - Comparação entre coeficientes de fluência entre compressão e flexão 
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a) b) 

Figura 4.24 - Comparação entre fluência em flexão e compressão: a) aprox. 38h; b) aprox. 

160h. 
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utilizando a equação (3.17) em função do deslocamento, determina-se a evolução dos 

deslocamentos a cada idade de carregamento ao longo do tempo. 
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Tabela 4.4 - Algoritmo de determinação de extensões através do modelo generalizado de 
Kelvin 

clc 
clear 
format compact; 
  
% Parametros da viga 
EN=input('Profundidade do eixo neutro [m]:'); 
L=input('Comprimento da viga [m]:'); 
  
%Parâmetros DPL 
fi=input('Introduzir parâmetro fi obtido pela DPL:'); 
m= input('Introduzir parâmetro m obtido pela DPL:'); 
n= input('Introduzir parâmetro n obtido pela DPL:'); 
  
%tempo de retardação 
tau1= nput('Introduzir tempo de retardação:'); 
  
% Coeficientes da série de Dirichlet 
n1=n; 
n2=[0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35]; 
a1=[0.6700 0.4456 0.2929 0.1885 0.1154 0.0611 0.0156]; 
b1=[0.0819 0.1161 0.1229 0.1152 0.1007 0.0842 0.0681]; 
  
a=interp1(n2,a1,n1); 
b=interp1(n2,b1,n1); 
  
%tempo em dias 
d=input('tempo de estudo[dias]:'); 
int=input('intervalo de tempo[ex:0.001dias]:'); 
t2=(0:int:d); 
  
t21=input('idade de carregamento [horas]:'); 
t21=t21./24; %Passagem de horas para dias. 
  
o=input('Módulo de elasticidade à idade de carregamento[GPa]:'); 
  
tensao=input('tensão [MPa]:'); 
  
o=o.*10^3; %MPa 
l=length(t2); %tamanho do vetor tempo 
c=1; %contador iniciado em 126 
q=1; 
  
%Calculo da cadeias 0 
for t3=t21; 
    e0(c)=(1./o(c))+a*(tau1/0.002)^n*fi./o(c)*t3.^(-m); 
    c=c+1; 
end 
 
e3=1./e0; 
  
N1=input('Introduzir a quantidade de cadeias de Kelvin:'); 
  
%Calculo das cadeias de Kelvin (1,2... N1)  
for i=1:length(t21) 
    for neu=1:N1; 
        if neu<N1; 
             q=1; 
            for t4=t2; 
                J(neu,q)=(b*(tau1/0.002)^n*fi./o(i)*10^(n*(neu-1))*t21(i)^(-
m)*(1-exp(-(t4-t21(i))/(tau1*10.^(neu-1))))); 
                q=q+1; 
            end 
        else 
             q2=1; 
            for t5=t2; 
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                J(neu,q2)=(1.2*b*(tau1/0.002)^n*fi./o(i)*10^(n*(N1-1))*t21(i)^(-
m)*(1-exp(-(t5-t21(i))/(tau1*10.^(neu-1))))); 
                q2=q2+1; 
            end 
        end 
    end 
z{i}=J; 
end 
  
for i=1:length(z) 
    a=z{i}; 
     
   for yy=1:length(t2) 
        total(yy)=0; 
        for xx=1:N1 
        total(yy)=total(yy)+a(xx,yy); 
        end 
   end 
w{i}=total;    
end 
  
%soma da cadeia 0 com as cadeias (1,2...N1), r=J(t-t0) 
for i=1:length(w) 
    r=w{i}; 
    for j=1:length(r) 
        if r(j)<0 
            r(j)=0; 
        end 
            if r(j)>0 
            r(j)=r(j)+e0(i); 
         end 
        end 
y{i}=r; 
end 
  
% Passagem J para d(extensões) da fibra mais afastada 
for i=1:length(tensao) 
    z1{i}=y{i}*tensao(i); 
end 
  
for i=1:length(r) 
    d1(i)=0; 
end 
  
for i=1:length(z1) 
    d1=d1+z1{i}; 
end 
  
% deslocamento a meio vão da viga 

desl=d1*L^2/(12*EN)*10^6;%μm 
  
t2=t2.*24; % passagem para horas 
  
xlswrite('kelvin_dpl.xlsx',t2',1) 
xlswrite('kelvin_dpl.xlsx',d1',2) 
xlswrite('kelvin_dpl.xlsx',desl',3) 

 

4.4.2. Implementação do algoritmo e discussão dos resultados 

A figura 4.25a) representa a função de fluência do provete VF1 carregado às 38.21h, onde se 

verifica que a curva formada pela formulação das cadeias de Kelvin reproduz fielmente a 

curva da DPL, cujos parâmetros estão identificados na figura 4.20, para tal foram 
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consideradas 8 cadeias de Kelvin e tempos de retardação 1 = {0.00001, 0.0001, 0.001, 0.01, 

0.1, 1, 10, 100} dias. Para aferir estes tempos de retardação foram efetuadas várias iterações 

ao melhor ajuste à DPL. Na figura 4.25b) observa-se o comportamento das várias cadeias com 

o tempo. Devido ao curto espaço de tempo do provete em fluência (cerca de 20 min), verifica-

se que apenas as três primeiras cadeias foram acionadas na totalidade, ou seja tiveram uma 

evolução inicial e estabilizaram ao fim de algum tempo estando as restantes ainda em 

desenvolvimento. A deformação instantânea é traduzida pela cadeia 0 que se mantem 

constante durante todo o período de carregamento, onde toda a sua evolução se processa 

durante o tempo de aplicação da carga (segundos ou minutos). Além da cadeia 0, as cadeias 1, 

2 e 3 são também responsáveis pela deformação instantânea inicial. 

 

  

a) b) 

Figura 4.25 - J(t,36.88): a) Comparação da DPL e modelo generalizado de Kelvin Voigt; b) 

Evolução das N cadeias do modelo generalizado de Kelvin 

 

A Figura 4.26 e a figura 4.27 apresenta a simulação numérica dos deslocamentos da viga em 

flexão obtida através do algoritmo proposto. Como foi explicado na secção 4.3.4, não foi 

possível retirar dados acerca do terceiro ciclo de carregamento. Para contornar este problema, 

sabendo o tempo inicial (22.19h) e o tempo de duração e a tensão aplicada ao longo do 

carregamento, e com módulo de elasticidade aferido a partir da média dos módulos 

provenientes de carregamentos vizinhos, permitindo assim, simular numericamente todos 

deslocamentos provocados pelas cargas e descargas ao longo o ensaio. Na figura 4.26 estão 

representados todos os ciclos de carregamento durante o ensaio da viga VF1, onde se conclui 

que nos carregamentos com ciclos de 20 min (idades mais jovens) o modelo apresenta boas 

indicações da sua robustez. Após estes carregamentos iniciais, o modelo consegue reproduzir 

quase na perfeição os restantes ciclos, em idades mais avançadas e com tempos de 
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carregamento superiores. Caso não houvesse um comportamento diferente nos primeiros 

cinco carregamentos, explicado na secção 4.3.4, pode-se especular que provavelmente o 

modelo conseguiria reproduzir os deslocamentos experimentais desde os primeiros 

carregamentos com mais perfeição.  

 

 

Figura 4.26 - Comparação entre resultados experimentais e numéricos da viga VF1 

 

Devido ao comportamento estranho ocorrido nos primeiros carregamentos optou-se por 

efetuar uma nova simulação numérica a partir do carregamento efetuado às 26.21h. 

Pelo que se pode verificar, a simulação numérica ajusta-se bastante bem aos resultados 

experimentais, no entanto, neste caso o modelo adapta-se melhor aos primeiros carregamentos 

(carregamentos mais curtos), começando a haver um desfasamento entre a simulação e os 

resultados experimentais para os carregamentos mais longos. 
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Figura 4.27 - Comparação entre resultados experimentais e numéricos da viga VF1 a partir 

26.21h 

 

Os resultados apresentados na figura 4.28 foram obtidos a partir dos resultados da figura 4.27, 

nos ciclos de carregamento das 50.25h e 86.24h, onde se colocaram a zero todas as 

deformações não recuperadas pelo provete. Verifica-se que as curvas dos deslocamentos 

obtidas pelo método numérico utilizado, acompanha todas as deformações obtidas no provete 

durante o período de carregamento e todas as deformações recuperadas durante o período de 

recuperação do provete. 

 

  

a) b) 

Figura 4.28 - Comparação entre resultados experimentais e numéricos da viga VF1 a cada 

instante de carregamento: a) carregamento às 50.25h; b) carregamento às 86.24h 
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Os deslocamentos calculados numericamente na viga VF2 estão representados na figura 4.29, 

utilizando os parâmetros da DPL encontrados na figura 4.20, igualmente utilizados na 

simulação numérica da viga VF1, alterando simplesmente a geometria da viga, cujas 

dimensões estão representadas na tabela 4.3. Pela visualização da figura pode observar uma 

concordância próxima com os resultados experimentais. Inicialmente os resultados 

experimentais observam um grau de variação de fluência ligeiramente superior, mas tendem a 

aproximar-se com o tempo. Acerca da recuperação dos deslocamentos da viga VF2 através do 

descarregamento, é difícil retirar qualquer ilação devido à escassez de dados experimentais, 

no entanto com os dados existentes na figura especula-se que o provete irá recuperar mais do 

que o previsível numericamente.  

 

 

Figura 4.29 - Comparação entre resultados experimentais e numéricos da viga VF2 
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5. CONCLUSÕES  

 

5.1. Conclusões gerais 

Na presente dissertação foi desenvolvido um novo sistema de ensaio experimental para a 

fluência em flexão. Este tem como principal objetivo permitir ensaiar provetes de betão 

prismáticos desde idades muito jovens.  

 

Inicialmente foi desenvolvido um sistema que mostrou a capacidade e autonomia desejada. 

No entanto, revelou alguns pormenores menos desejáveis, entre os quais: 

 grande influência do peso próprio do provete e do sistema de carregamento nas 

tensões instaladas no próprio provete, limitando a possibilidade de ensaio nas muito 

primeiras idades na medida em que a capacidade resistente do betão tem que ser 

suficiente para não sofrer fluência secundária ou efeitos de fissuração; 

 o sistema de aquisição de dados DataTaker revelou alguns problemas de 

monitorização relacionados com o ruído do sinal aquando da medição dos resultados 

dos LVDT. 

 

Com os aspetos negativos verificados no desenvolvimento inicial do sistema de ensaio, estes 

foram minimizados numa segunda versão do protótipo, melhorando assim o seu desempenho, 

particularmente em face dos seguintes fatores: 

 A colocação da viga de ensaio na vertical permitiu que esta ficasse livre dos efeitos de 

flexão associados ao efeito do peso próprio. Tal facto permite ensaiar a viga a idades 

mais jovens, em face das menores tensões globais a que se encontra sujeita. 

 A colocação de um contrapeso na zona da roldana, permitiu minimizar os efeitos do 

peso do sistema de aplicação de carga sobre a viga, permitindo que a viga pudesse 

ficar totalmente descarregada nos cenários em que o reservatório de aplicação de carga 

se encontra vazio. 

 A utilização do sistema de aquisição de dados SCXI permitiu a utilização de dois 

LVDT’s em simultâneo, colocando um de cada lado da viga. Além disso, foi utilizada 
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uma unidade UPS para estabilização da corrente, melhorando a qualidade do sinal 

(menor ruído). 

 A colocação da caixa climática para proteger do micro-clima em torno da viga para 

estabilização da sua temperatura permitiu medições de deslocamento sem dependência 

da temperatura, o que facilitou a interpretação dos resultados. 

 

O ensaio de fluência em flexão no teste piloto, desta dissertação, revelou a capacidade de 

testar a vigas em betão nas primeiras idades. Pelas ilações retiradas as únicas condicionantes 

observadas são a descofragem e a preparação da viga até o início do ensaio. O processo de 

retirada da viga do molde, selagem e a colocação dos varões roscados na zona dos apoios 

exige um cuidado especial devido à resistência da viga ser muito baixa nas primeiras idades e 

portanto muito suscetível a ser danificada aquando do processo de descofragem e preparação 

do ensaio. Após todo este processo estar concluído o ensaio foi iniciado de forma simples e 

fácil. 

 

Este trabalho de investigação coloca em enfâse o comportamento da fluência em flexão. 

Comparando os resultados dos ensaios de fluência em flexão e compressão em paralelo para o 

mesmo tipo de betão, foram encontradas algumas semelhanças e diferenças entre si: 

 

Semelhanças: A magnitude da fluência aumenta consideravelmente com a diminuição 

da idade de carregamento. O grau de variação da fluência é inicialmente elevado, 

diminuindo com a idade de carregamento. As curvas de fluência de compressão e 

flexão seguem um grau de variação de extensões de fluência semelhante, tanto para as 

idades mais jovens (pelo menos nos 20min de estudo) como para idades mais 

avançadas (24h de estudo.) 

 

Diferenças: Menor deformação elástica em flexão do que em compressão. Logo após 

a aplicação da carga, a magnitude da fluência em compressão é maior, o que traduz 

uma menor rigidez do provete. 

 

Os módulos de elasticidade obtidos pelos diferentes métodos apresentaram algumas 

diferenças, em que o provete testado em flexão tornou-se mais rígido que os restantes, ou seja 

um módulo de elasticidade mais elevado. Como já foi apresentado na discussão dos 

resultados, esta discrepância pode ser imputada ao comportamento do material nas primeiras 
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idades, bem como nas possíveis diferenças no enchimento dos vários moldes com betão 

(vibração, espaços vazios, quantidade de agregados grossos, etc.). Os resultados de módulo de 

elasticidade obtidos pela CC e pela flexão apresentam um comportamento semelhante ao 

EMM-ARM, sendo que este apresenta um resultado intermédio entre os dois. O 

comportamento mais rígido do ensaio em flexão também pode ser imposto pelas condições de 

apoio presentes no sistema de ensaio, em que qualquer excentricidade observada nos apoios 

podem levar a um ligeiro encastramento e assim dar mais rigidez à viga. 

 

O modelo de previsão das deformações por fluência utilizado nesta dissertação, denominado 

por DPL, adaptou-se bastante bem ao comportamento da fluência em compressão como em 

flexão nas primeiras idades no betão. Nos dois primeiros carregamentos em flexão, a DPL 

subestima ligeiramente as deformações, mas depois, consegue adaptar-se ao comportamento 

do betão. A partir dos parâmetros retirados da DPL em flexão, foram utilizados modelos 

reológicos (modelo generalizado de Kelvin) para estimar os deslocamentos da viga a meio 

vão em função do carregamento. Verificou-se que este modelo se adaptou adequadamente à 

DPL, dando o comportamento em carga muito próximo dos resultados experimentais. 

Também, o modelo conseguiu ajustar a recuperação dos provetes entre carregamentos. Com 

isto verifica-se que os modelos reológicos utilizando parâmetros da DPL, obtêm um bom 

ajuste aos resultados experimentais. 

 

Considera-se portanto que os resultados experimentais provenientes do ensaio da fluência em 

flexão foram um sucesso nas primeiras idades, apesar da hipótese simplificativa de assumir 

que a fluência em compressão e tração apresentam comportamento idêntico.  

 

5.2. Desenvolvimentos futuros 

Ao longo desta dissertação algumas questões ficaram por esclarecer e outras questões foram 

surgindo, o que leva a necessidade de aprofundar certos aspetos relativos ao ensaio 

desenvolvido. Deste modo, propõem-se algumas sugestões para trabalhos futuros: 

 Melhoramento do sistema de apoio tornando-o menos sensível a possíveis 

excentricidades. 

 Melhoramento das cofragens das vigas, para que estas possam incorporar durante a 

betonagem os varões de suporte aos LVDT’s, sem comprometer o seu uso para futuras 

utilizações. 



Capítulo 5 

88 
 

 Elaborar estudos para aferição da posição do eixo neutro durante o ensaio de fluência 

em flexão, nomeadamente através da utilização de extensómetros colados no betão. 

 Utilização de vigas com diferentes tamanhos efetuando uma retroanálise entre elas, 

permitindo assim aferir a fluência em tração e em compressão nos ensaios em flexão. 

 Estudo de modelos reológicos alternativos, tendo em vista abordagens que incluam os 

efeitos de longo prazo que não foram cobertos nesta dissertação. 
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7. ANEXOS 

 

Tabela 7.1 - Tensões aplicadas dos provetes fluência à compressão 

Provete 
Tensão aplicada 

[MPa] 

Início do carregamento 

[hora] 

FC2 1.90 38.2 

FC2 4.20 160.0 

FC3 2.90 62.8 

 

Tabela 7.2 - Configuração das tensões de tração aplicadas a meio vão da viga 

Viga 
Tensão aplicada 

[MPa] 

Início do carregamento 

[hora] 

VF1 0.09 19.4 

VF1 0.17 20.9 

VF1 0.20 23.5 

VF1 0.24 24.9 

VF1 0.29 27.6 

VF1 0.32 28.2 

VF1 0.33 40.9 

VF2 0.37 162.3 
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