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RESUMO 

 
1 - ENSAIOS EXPERIMENTAIS 

1.1 - Vigas Simplesmente Apoiadas 
Neste ponto procedeu-se ao 

carregamento, até à rotura, de 36 vigas de 
betão armado, com secção rectangular de 
75×150 mm e diferentes distribuições de 
armadura longitudinal e de armadura 
transversal. As vigas, simplesmente 
apoiadas, com 1.50 m de vão, foram 
submetidas a um carregamento em 4 
pontos (figura 1). 

Durante os ensaios das vigas 
verificaram-se modos de rotura por flexão 
e corte. Agruparam-se as vigas ensaiadas 
por tipologias, sendo que as figuras 2 e 3 
apresentam os resultados de modos de 

rotura por flexão e corte, respectivamente 
(Matos et al., 2009). A tabela 1 apresenta a 
relação entre valores experimentais e 
valores calculados para a carga de rotura. 
 

 

Figura 1 – Representação de ensaio. 

O presente artigo incide sobre a análise experimental do comportamento de um conjunto de 
vigas de betão armado, ensaiadas até rotura no Laboratório de Estruturas da Universidade 
do Minho (LEST-UM). Estas foram construídas e betonadas em simultâneo, apresentando 
diferentes distribuições da armadura longitudinal, recobrimento e espaçamento da armadura 
transversal. Procedeu-se ao ensaio de um total de 36 vigas simplesmente apoiadas, e 32 
vigas apoiadas num dos lados e encastradas no outro. O carregamento aplicado 
correspondeu a duas cargas concentradas, aplicadas a 1/3 e 2/3 do vão. Algumas das vigas 
apresentaram roturas típicas de flexão e, outras, de corte. No respectivo artigo apresentam-
se os principais resultados provenientes da análise experimental, bem como de uma análise 
de sensibilidade, que permitiu aferir sobre a relação existente entre armaduras utilizadas, 
valores de recobrimento e condições de apoio, com os diferentes modos de rotura. 
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1.2 - Vigas Parcialmente Encastradas 
Seguidamente procedeu-se ao ensaio 

de um conjunto de vigas parcialmente 
encastradas numa das extremidades. 
Durante os ensaios, verificaram-se, apenas, 
modos de rotura por flexão (figura 4). A 
tabela 2 apresenta a relação entre valores 
experimentais e analíticos para a carga de 
rotura. 
 

 

Figura 2 – Resultados de rotura por flexão 
(tipologia 2). 

 

 

Figura 3 – Resultados de rotura por corte 
(tipologia 3). 

Tabela 1 – Comparação entre cargas de rotura. 

Tipologia 

Fteo. (kN) Fexp. (kN) Fexp. / Fteo. (%) 

1 24.38 24.80 101.72
2 28.33 29.98 105.82
3 41.51 43.00 103.59
4 41.51 44.00 106.00

2 - CONCLUSÕES 

No presente artigo, apresentam-se os 
principais resultados provenientes da 

análise experimental de um conjunto de 
vigas ensaiadas até à rotura, 
nomeadamente: 1) Os modos de rotura por 
corte são mais susceptíveis de aparecer 
com o aumento da percentagem de 
armadura longitudinal e do espaçamento 
da armadura transversal; 2) Existem 
situações onde, potenciais erros de obra, 
tais como uma má amarração da armadura 
transversal, poderão causar roturas por 
corte; 3) O grau de encastramento das 
vigas parcialmente encastradas tem uma 
influência em todo seu comportamento; 4) 
Na generalidade, os resultados obtidos via 
analítica, para vigas simplesmente 
apoiadas, aproximam-se dos obtidos via 
experimental (EN 1992-1-1, 2004). 

 

 
Figura 4 – Resultados obtidos. 

Tabela 2 – Comparação entre cargas de rotura. 

Tipologia 

Fteo. (kN) Fexp. (kN) Fexp. / Fteo. (%) 

1 15.76 29.39 186.49
2 17.61 30.84 175.13
3 15.76 29.89 189.66
4 16.16 35.79 221.47
5 10.11 20.99 207.62
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