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Resumo 

 

Considerando que a corrosão de armaduras constitui a principal causa da deterioração das 

estruturas de betão conduzindo a uma perda progressiva da sua capacidade resistente é necessário 

progredir nos estudos que permitam simular os efeitos deste fenómeno no comportamento estrutural. 

Partindo desta afirmação e com o objetivo de aprofundar o tema foi desenvolvido o presente trabalho.  

Abordam-se temas como as causas da corrosão mais comuns, as consequências numa estrutura 

de betão armado, os vários tipos de abordagens que se pode tomar na análise estrutural, as formas de 

introduzir corrosão assim como os modelos de bond-slip para simulação da ligação entre a armadura 

e o betão. Para além disto, são analisados alguns conceitos e teorias necessárias para o 

desenvolvimento do programa computacional em uso assim como a sua adaptação para o fim 

pretendido.  

O estudo envolveu a avaliação do comportamento de vigas de betão armado sujeitas a vários 

tipos de deterioração por corrosão da armadura. Foram ensaiados quatro cenários de possível 

deterioração: corrosão no apoio de continuidade, no meio vão dos tramos da viga, nos apoios de 

extremidade e por último no comprimento total dos varões inferiores. Com estes testes é possível 

analisar o comportamento à flexão resultando destes ensaios os diagramas de carga-deslocamento 

assim como os diagramas de tensões na armadura longitudinal, os mapas de fendilhação e as 

deformadas. Somado a estes cenários, acrescenta-se também a possibilidade de existir ou não 

confinamento pela presença de estribos, aproximando o caso em estudo de uma viga ou de uma laje 

correspondentemente. 

 

Palavras Chave: Corrosão; Fissura; Bond-slip; Embebida; Elementos Finitos. 
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Abstract 

 

Since the steel corrosion is the most recurrent type of deterioration of reinforced concrete 

structures, it is necessary that its study evolves into solutions that can help by simulating this kind of 

problem as realistically as possible. This work was being developed based on this statement and in 

order to deepen the theme. 

Topics such as the most common causes of corrosion, the consequences on a reinforced 

concrete structure, the various types of approaches that can be taken during computational analysis, 

the ways of introducing corrosion as well as the bond slip models of heterogeneous structures (concrete-

steel) are addressed in this work. In addition, some concepts and theories necessary for the 

development of the computer program in use as well as it’s adaptation to the intended purpose are taken 

into account. 

Four scenarios of possible deterioration were tested: corrosion at the continuity support, at the 

middle sections of the beam, at the end supports and, last, in all extension of the inferior reinforcement. 

With these tests is possible to analyse the bending behaviour resulting from: i) the load-displacement 

diagrams, ii) the tensile stress diagrams at the steel reinforcement and iii) the deformed and the crack 

map. Additional scenarios are taken into account, in which the absence or presence of confinement is 

considered through the addition of stirrups, approximating the behaviour of a slab in the former case. 

 

Keywords: Corrosion; Cracking; Bond-slip; Embedded; Finite elements. 
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1. Introdução 

O comportamento das estruturas envolve ainda diferentes aspetos cuja modelação não está 

suficientemente desenvolvida como é o caso da simulação dos efeitos da corrosão. Com o 

desenvolvimento das ferramentas de programação é possível, cada vez mais, a obtenção de resultados 

que se assemelhem ao comportamento real das estruturas. Com este trabalho procura-se obter 

respostas das estruturas com danos induzidos por corrosão utilizando referidas ferramentas. 

1.1. Motivação 

Uma das maiores motivações para a realização deste trabalho é o grande interesse, por parte 

do autor, no tema de reabilitação e reforço. Sendo que a maior parte das estruturas de betão armado 

que se encontram danificadas deve-se à presença de corrosão, estudar os seus efeitos ao nível 

estrutural fornece um conhecimento vantajoso no dimensionamento de soluções de melhoria das 

estruturas deterioradas.  

Podendo no futuro enveredar uma carreira no ramo de reabilitação, a realização deste trabalho 

representa uma enorme mais valia na colmatação dos anos despendidos ao longo do curso. 

1.2. Enquadramento Geral 

Este documento reflete a continuação de anos de trabalho de investigação e programação, 

sendo que trata de dar seguimento ao trabalho de tese de mestrado “Análise do Comportamento de 

Vigas de Betão Armado com Dano Induzido por Deterioração” [1] realizado em 2018. Tanto o plano de 

trabalho como os objetivos do mesmo estão direcionados numa perspetiva diferente abordando 

conceitos distintos, porém tanto o programa utilizado como as bases de investigação se igualam. Assim 

sendo, este trabalho busca reunir toda a informação de base sem se tornar repetitivo e explicar 

detalhadamente os aspetos diferenciadores do trabalho previamente mencionado. 

Desta forma, são estudados os efeitos provocados pela corrosão e pelos seus produtos 

expansivos que, por sua vez, induzem em fissuração e delaminação da estrutura. Alterando-se as 

características estruturais das peças de betão assim como da sua armadura surgem também 

modificações no seu comportamento e na sua capacidade de carga. Com este trabalho busca-se 

simular este efeito e definir as respostas obtidas tentando diminuir a incerteza na altura de reabilitar a 

mesma.  

Para tal, é recorrido a um programa computacional, não comercial, de modelação em elementos 

finitos no qual se possibilita a introdução de deterioração, para o presente trabalho, optou-se pela 

corrosão dos varões longitudinais. Dito programa será adaptado conforme as necessidades de 

simulação. 
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1.3. Objetivos 

Existem alguns objetivos que se pretendem alcançar com o estudo em questão, sendo que o 

mais importante e crucial ao desenvolvimento é a obtenção de resultados que permitam entender o 

comportamento estrutural duma peça de betão armado deteriorada por corrosão.  

Comprovar os métodos de simulação da corrosão com auxílio de variáveis, como a temperatura, 

e métodos de bond-slip para modelar o comportamento de superfícies de interface aço-betão são 

outros objetivos chave que serão analisados com detalhe neste trabalho.  

A estes somam-se a definição e desenvolvimento do encaminhamento de carga e por 

consequência de fendilhação com o uso de fendas embebidas, explicadas e aplicadas a posteriori, 

assim como a influência do confinamento por estribos nos resultados obtidos.  

Todos estes objetivos contribuem para o desenvolvimento do tema e por sua vez originam novos 

objetivos que se deverão ter em conta em trabalhos a desenvolver futuramente. 

1.4. Organização do Documento 

O presente trabalho foi elaborado procurando que a sua estrutura seja a mais concisa, porém 

detalhada, desse modo está distribuído em seis capítulos (6) contendo toda a informação necessária 

para a análise do tema em estudo. 

Capítulo 1 - O primeiro capítulo contém todos os objetivos que inspiraram e motivaram a 

realização deste documento, assim como uma breve explicação do mesmo e da sua 

organização. 

Capítulo 2 - Antes de se poder exercer qualquer tipo de trabalho experimental é necessário 

a realização de uma recolha de conhecimento existentes no tema, assim como 

informações e prévias experiências realizadas que possam ajudar no 

desenvolvimento. Este capítulo está dividido em duas partes sendo que a primeira 

trata de forma integral sobre o tema da corrosão, abordando as causas e 

consequências mais comuns, assim como os conceitos de maior importância para a 

sua simulação computacional. A segunda parte reflete a investigação sobre mecânica 

da fratura. 

Capítulo 3 - Sendo a utilização de um programa de elementos finitos peça chave no 

desenvolver do trabalho foi necessário dedicar um capítulo ao trabalho realizado no 

mesmo para a obtenção da versão final. Tanto os conceitos e métodos adotados assim 

como as alterações que foram necessárias estão explicadas neste ponto do trabalho. 

Capítulo 4 - É neste capítulo que se apresenta o caso de estudo e se descreve todas as 

suas características, do mesmo modo que os valores assumidos para as diferentes 
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variáveis utilizadas. Com esta definição detalhada é possível obter os resultados que 

serão analisados no capítulo seguinte. 

Capítulo 5 - No quinto capítulo desenvolve-se uma análise detalhada dos ensaios 

realizados. É neste capítulo que se obterão as respostas pretendidas ao 

comportamento estrutural afetado pela deterioração em estudo. 

Capítulo 6 - Para colmatar o presente trabalho, o sexto capítulo reúne todas as conclusões 

obtidas. É neste ponto que se avalia se foram, ou não, alcançados os objetivos 

pretendidos e que possíveis melhorias ou futuros trabalhos seriam de interesse 

realizar.  
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2. Estado da Arte 

 

2.1. Deterioração de Estruturas 

As estruturas devem ser projetadas e construídas com o intuito de satisfazer um conjunto de 

requisitos funcionais, ao longo de um período de tempo estabelecido, sem apresentar custos 

inesperados de manutenção e reparação [2]. Para este efeito devem ser conhecidos quais os principais 

agentes de degradação que existem e que podem afetar substancialmente a estrutura referida, de 

forma a ser possível tanto por um lado o correto dimensionamento e construção como por outro a sua 

reparação eficiente.  

No caso do betão armado (caso de estudo) existem diversas patologias que podem ser 

analisadas e que podem conduzir a uma deficiência estrutural, porém no âmbito deste trabalho, incidir-

se-á na fissuração provocada por corrosão. Esta anomalia é uma das maiores causas de deterioração 

que conduzem a uma diminuição do tempo de vida das estruturas de betão armado [3] e os custos de 

manutenção e reparação duma estrutura que se apresente nesta fase são sempre elevados [2][4].   

Quando se fala em tempo de vida de construções em betão armado remete-se ao EN 1990 [5], 

onde se pode declarar que estruturas correntes são dimensionadas para um período de vida útil de 50 

anos [1].  

Na maioria dos casos, a fissuração, é um dos mecanismos que representa uma estrutura com 

problemas e deficiências mais gravosas, não só pela fissuração em si, mas também porque esta é o 

sintoma visível da existência de falhas estruturais [6]. Como referido anteriormente, a existência de 

fissuração pode ser provocada pela corrosão das armaduras tema sobre o qual assentarão os próximos 

pontos.  

 

2.1.1.  Mecanismos de Deterioração: Corrosão 

Existem variados mecanismos que podem conduzir à deterioração de uma estrutura de betão 

armado sendo o mais significativo e mais recorrente, na atualidade, a corrosão das armaduras. Este 

tipo de anomalia causa uma perda significativa da capacidade resistente da estrutura provocada não 

só pela perda de secção, mas também pela perda de aderência entre os varões de aço e o betão [4] 

provocando assim uma fragilidade estrutural que pode ser fatal para a segurança da mesma.  

Existem vários conceitos que descrevem a corrosão, porém, pode ser entendida como a 

interação destrutiva de um material, neste caso o betão armado, com o meio ambiente como resultados 

das reações deletérias da natureza química ou eletroquímica. Este processo é espontâneo e origina-

se pela necessidade de o material atingir o seu estado de menor energia [7].  
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No estado inicial, o betão apresenta uma alcalinidade considerável o que lhe confere um pH 

elevado que ronda os valores de 12,5 a 13,5 [1][2][4]. Esta alcalinidade é originada pela presença de 

óxido de cálcio (𝐶𝑎𝑂), óxido de sódio (𝑁𝑎B𝑂) e óxido de potássio (𝐾B𝑂) em altas concentrações, nos 

poros microscópicos do betão que, aquando da adição de água, se transformam em hidróxidos [2][8]. 

Neste ambiente, forma-se, na superfície dos varões de aço, uma membrana protetora composta 

principalmente por óxido de ferro (𝐹𝑒B𝑂F) [4][9], a este processo denomina-se de passivação das 

armaduras. Nesta fase, a corrosão apresenta uma velocidade muito baixa [7] não representando risco 

para a estrutura.  

Devido ao contacto com o meio ambiente, o betão vai sequencialmente perdendo as suas 

características iniciais. Existem dois grandes fatores que indicam o início do processo de corrosão, o 

primeiro é o valor do pH do betão, no momento da diminuição até valores na ordem dos 10 a 11 [1][4] 

principalmente por ação do dióxido de carbono atmosférico [9] e o segundo resulta do momento em 

que o teor de cloretos ultrapassa o valor crítico. Aquando da ocorrência de um destes dois casos, a 

película passiva de proteção das armaduras é destruída, deixando este elemento em contacto direto 

com o betão [9]. Este fenómeno ocorre com extrema rapidez e numa escala substancialmente reduzida, 

resultando assim, muito difícil a sua observação [7][10]. 

A velocidade do processo de corrosão aumenta de 104 a 106 vezes [7] imediatamente após a 

despassivação das armaduras evidenciando-se os resultados de degradação desde que no meio exista 

água (𝐻B𝑂) e oxigénio (𝑂B). Este processo em muito se assemelha ao funcionamento de uma Pilha de 

Daniell com a presença de um ânodo e um cátodo e onde o varão de aço funciona como condutor 

elétrico e o betão como eletrólito. A água, presente nos poros do betão originará 𝑂𝐻- que entrará em 

contacto com o ânodo. Este composto juntamente com o oxigénio e o ferro (𝐹𝑒), presente no aço, 

produzirão produtos de corrosão como o óxido de ferro (𝐹𝑒B𝑂F), comumente denominados de ferrugem, 

e eletrões (𝑒(). Estes eletrões serão consumidos no cátodo. A figura 2.1 apresenta um esquema 

exemplificativo deste processo, deixando um pouco mais claro, e a equação 2.01 a reação geral. 

 

 

𝐹𝑒 + 𝑂B + 𝐻B𝑂	 ⇄ ferrugem + 𝑒( 

As reações de suma importância neste processo são a reação anódica (equação 2.02) e as 

reações catódicas (equações 2.03 e 2.04). 

𝐹𝑒	 ⇄ 𝐹𝑒B + 2𝑒( 

Figura 2.1 – Reações de corrosão num elemento de betão armado (adaptado de [2]). 

Ânodo

Cátodo

Condutor 

Eletrólito

OH

2e

Cl CO O H O

-
elétrico

-

-
2 2 2

H O2

O2

Fe+ +

(2.01) 

(2.02) 
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1
2
𝑂B + 𝐻B𝑂 + 2𝑒( 	⇄ 2𝑂𝐻( 

2𝐻I + 2𝑒( 	⇄ 𝐻B 

Deste modo, é possível concluir que: 

1. O ânodo e o cátodo devem estar conectados elétrica e eletrolicamente [1][2], não 

havendo interrupções no varão de aço nem no betão. 

2. Deve existir água no betão permitindo o transporte do hidróxido no mesmo. 

3. A existência de oxigénio no cátodo é fundamental. No caso de o betão estar saturado 

(exemplo: zona submersa) a corrosão é muito baixa; 

Os produtos da corrosão originados por este processo representam um aumento de volume, 

resultando assim num acréscimo de tensões de tração muito elevadas [4], estas tensões provocam, 

como consequência, a fendilhação e delaminação do betão [1]. Na figura 2.2 está representado o 

processo de corrosão. 

 

 

 

Figura 2.2 - Processo de corrosão num elemento de betão armado. 

pH≥12,5

Película Passiva
(F O )

2      3

a)

b)

pH<10

c)

d)

Destruição da
Película Passiva

e)

CO2 Cl -

Cl  > Valor Crítico-

f)

Redução da
secção de armadura

Produtos da
corrosão

g)

Fendilhação

CO2CO2 Cl -Cl -

(2.03) 

(2.04) 
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a) Estrutura de betão armado no estado inicial; 

b) Exposição a dióxido de carbono atmosférico (𝐶𝑂B); 

c) Destruição da película passiva por carbonatação; 

d) Exposição a iões de cloretos (𝐶𝑙−); 

e) Destruição da película passiva por cloretos; 

f) Redução da secção de armadura e aumento de volume devido à criação de produtos da corrosão; 

g) Fendilhação do betão devido às forças de tração pelo aumento de volume. 

 

Como analisado, a perda significativa da alcalinidade do betão, por meio da carbonatação, assim 

como a presença de iões de cloretos livres na interface aço-betão são dois dos fatores mais importantes 

para a ocorrência da corrosão [3] e por este motivo serão explicados detalhadamente em seguida.  

 

2.1.2. Corrosão por Carbonatação 

Este processo está, em geral, associado à formação de micro-células de corrosão [2] o que 

conduz a uma corrosão geral das armaduras. É caracterizado por uma velocidade de corrosão muito 

baixa, que pode tardar dezenas de anos a despassivar os elementos de aço, dependendo de algumas 

características de dimensionamento como o recobrimento, a qualidade de betão utilizados, a qualidade 

de execução entre outros, explicados posteriormente de forma mais detalhada. 

Um dos compostos essenciais para a ocorrência de carbonatação é o dióxido de carbono (𝐶𝑂B) 

presente na atmosfera. Este consumirá o hidróxido de cálcio (𝐶𝑎 𝑂𝐻 B) e fará descer a alcalinidade do 

betão e por consequência o pH, como explicado anteriormente. Na eventualidade de o betão se 

apresentar saturado o processo de carbonatação é substancialmente mais lento, devido a que a difusão 

do 𝐶𝑂B	na água é cerca de 104 vezes menor que no ar [2].  

 

2.1.3. Corrosão por Cloretos 

Ao contrário do processo anterior, a corrosão por cloretos representa um carácter mais gravoso 

pois, ao caracterizar-se pela formação de macro-células de corrosão [2], provoca uma corrosão 

localizada, e por consequência uma perda significativa de secção das armaduras [4].  

Este tipo de corrosão resulta gravoso em zonas marítimas pois os iões cloretos são abundantes 

na água do mar. As zonas mais problemáticas e passíveis de ser afetadas pela corrosão, são as 

sujeitas a ciclos de molhagem e secagem, como será explicado mais adiante, quando se indicarem as 

condições ambientais.  
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Para estruturas presentes neste ambiente, os iões cloreto podem penetrar na estrutura por 

diferentes processos [7][11]:  

1. Por permeação, se o betão se encontrar saturado; 

2. Por difusão nos poros, se o betão se encontrar parcial ou totalmente saturado; 

3. Por capilaridade, se o betão se encontrar totalmente seco. 

 

2.1.4. Possíveis Causas da Corrosão 

Existem vários aspetos que podem conduzir a uma corrosão precoce, que inviabilize a segurança 

de uma estrutura, concebida com a finalidade de durar um determinado tempo de vida. Os mais 

importantes e significativos, que merecem ser realçados, são os defeitos de projeto/conceção e os 

ambientes de exposição, estando este último, em certa parte, relacionado com o primeiro.  

Quando se fala de erros ou defeitos de projeto, refere-se, na sua maioria, à escolha inadequada 

do tipo de betão a ser usado para um determinado ambiente e o cálculo errado do recobrimento 

necessário. De entre os inúmeros erros de conceção possíveis de ocorrer, os mais significativos para 

o tema em análise, são a deficiente execução do betão (relação água/cimento, vibração, cura, entre 

outros) e o posicionamento inadequado das armaduras, não respeitando o recobrimento estabelecido. 

Em resume, a agressividade dos mecanismos de corrosão depende, em grande parte, das 

propriedades das camadas superficiais do betão [9], isto é, do recobrimento das armaduras. Em 

seguida serão explicitadas as propriedades mais importante de serem ressaltadas: 

• POROSIDADE ABERTA: medida pela percentagem de vazios em contacto com a 

atmosfera por onde será facilitado o contacto com os agentes de corrosão [9]; 

• POROMETRIA: distribuição, no elemento de betão, da dimensão dos poros; 

• RAZÃO ÁGUA-CIMENTO: é esta razão que irá estabelecer os dois parâmetros 

supramencionados; 

• QUANTIDADE DE CIMENTO: quanto maior for a quantidade de cimento presente no 

betão menor a velocidade de carbonatação e de penetração dos cloretos [2].  

• ESPESSURA DO RECOBRIMENTO: quanto maior for a distância entre a superfície livre 

do betão e as armaduras, maior tempo será necessário para a penetração dos agentes 

de corrosão nas armaduras.  

• DIÂMETRO DO VARÃO: maiores diâmetros do varão de aço com reduzidas espessuras 

de recobrimento conduzem a um grau de corrosão superior que o cenário inverso. Deste 

modo a relação diâmetro/recobrimento é um bom fator para estimar a corrosão [12]. 

• FENDILHAÇÃO: permite o acesso rápido dos agentes de corrosão ao nível das 

armaduras [2]. 

Um outro aspeto que influencia o desenvolvimento da corrosão é a interação entre a estrutura e 

o ambiente, nomeadamente, no que se refere às variações de humidade no interior do betão. Quanto 
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maiores forem as variações de humidade ao nível da armadura maiores serão as velocidades de 

corrosão desenvolvidas nas armaduras. 

Na figura 2.3, é possível analisar a relação da qualidade do betão e da espessura de 

recobrimento das armaduras e a variação de corrosão ao nível das armaduras.  

Figura 2.3 - Comportamento da corrosão em relação à qualidade do betão versus espessura do recobrimento 

(adaptado de [2]). 

a) Elevada espessura de recobrimento e elevada qualidade de betão; 

b) Reduzida espessura de recobrimento e boa qualidade de betão; 

c) Elevada espessura de recobrimento e reduzida qualidade de betão. 

A exposição ambiental é outro tema de suma importância, que se deve ter em conta aquando do 

estudo da corrosão. Uma estrutura localizada numa zona marítima não deve ser pensada e 

dimensionada à semelhança de uma outra que se encontre em meio urbano. Para regularizar este 

processo, no EN 1992-1-1 [13] está estabelecida uma designação específica para cada ambiente de 

exposição e seguidamente é associada uma série de parâmetros que devem ser respeitados, de entre 

eles os valores mínimos da classe de betão e de recobrimento a serem aplicados.  

Como referido anteriormente, as zonas marítimas representam um caso de estudo de grande 

interesse no âmbito da corrosão, apresentando vários cenários específicos para um mesmo elemento 

estrutural. Tome-se por exemplo um pilar de uma ponte, esta peça reúne ao mesmo tempo três 

ambientes distintos que terão comportamentos também distintos à deterioração em estudo. Existem 

assim as zonas representadas na figura 2.4: 

 Figura 2.4 - Zonas de exposição de um pilar em ambiente marítimo [2]. 
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• ZONA ATMOSFÉRICA: trata-se de uma zona pouco influenciada pelo contacto com os 

cloretos da água salina, estando apenas exposta aos iões que se encontram em 

suspensão no ar. Em termos de deterioração não é uma zona de grande realce.  

• ZONA DE REBENTAÇÃO: esta zona é a mais propensa a deteriorar devido aos ciclos 

consecutivos de molhagem/secagem [12]. Variando substancialmente entre humidades 

relativas extremas, apresenta um carácter mais sujeito ao ataque dos agentes de 

corrosão. 

• ZONA DE MARÉ: estando em contacto com a água, esta zona acaba por saturar nos 

períodos de maré cheia e, aquando do período de maré vazia, em geral, mantém-se 

nesse estado. Deste modo, o efeito de corrosão é inferior ao da zona anterior. 

• ZONA SUBMERSA: ao igual que a zona acima referida, a zona submersa, por se 

encontrar permanentemente saturada, apresenta riscos de corrosão baixos. 

 

2.1.5. Consequências para a Estrutura 

Como referido anteriormente, a corrosão pode provocar efeitos nocivos e irreversíveis a qualquer 

elemento de uma estrutura de betão armado. Sabe-se que ao ocorrer o processo de corrosão a 

armadura perde progressivamente área de secção o que resulta, por sua vez, numa redução da 

capacidade de carga da estrutura. 

A perda de secção é consequência do consumo dos iões de ferro podendo associar-se desta 

forma ao aumento de volume provocado pelos produtos da corrosão. Esta relação é crucial para a 

modelação dos efeitos da corrosão numa peça pois vai influenciar os resultados, assim sendo, este 

tema será abordado mais adiante aquando a explicação da modelação. Com a redução da secção dos 

varões, resulta também, como efeito colateral, uma redução da ductilidade da peça e compromete-se 

a aderência aço-betão [2]. 

A formação dos produtos da corrosão, produz um aumento de 2 a 6 vezes [1] o volume 

consumido do varão, este aumento significativo provoca forças de tração no betão o que resultará numa 

abertura de fendas agravando os efeitos da corrosão. 

Existem dois tipos de fendas que são cruciais de serem estudados: as transversais ou oblíquas 

à orientação da armadura longitudinal, de agora em avante denominadas apenas por fendas; e as 

paralelas à orientação das armaduras longitudinais que tomam o nome de delaminação como se pode 

detalhar na figura 2.5.  

 

a)

b)

Figura 2.5 - Tipos de fendilhação originada pela corrosão das armaduras. 

a)

b)
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a) Fendas transversais à armadura longitudinal; 

b) Delaminação paralela à armadura longitudinal. 

Tanto a redução da área de armadura como a fendilhação são as duas patologias com maior 

interesse e relevância para o tema deste estudo da segurança estrutural. Até ao momento foi explicado 

com detalhe o tema da corrosão deixando em aberto os assuntos relativos à fendilhação e, por 

conseguinte, será detalhado, explicando todas as teorias seguida na elaboração da modelação em 

estudo. 

2.2. Mecânica da Fratura 

O estudo da fendilhação representa um tema de grande complexidade. A mecânica da fratura 

consiste no estudo do comportamento dos materiais na proximidade de uma fenda [1][14].  

2.2.1. Modos de Fratura 

Existem três modos fundamentais de fratura [17][18], denominados modo I, modo II e modo III 

de fratura. No modo I de fratura a fissuração desenvolve-se perpendicularmente à orientação da tensão 

de tração máxima. Este é o modo correspondente à abertura de fendas no betão, figura 2.6.  

O modo II e o modo III correspondem ao desenvolvimento da fratura sob ação do corte, dando 

origem a uma abertura de fenda assimétrica, representando respetivamente uma separação através 

de um deslocamento tangencial normal e paralelo à superfície da fratura [18]. As figuras 2.7 e 2.8 

representam os modos II e III. 

 

 

Redução da
secção de armadura

Produtos da
corrosão

Fendilhação

Figura 2.6 - Fratura do Modo I. Redução da
secção de armadura

Produtos da
corrosão

Fendilhação

Figura 2.7 - Fratura do Modo II. Figura 2.8 - Fratura do Modo III. 
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2.2.2. Fenda Discreta 

Existem duas abordagens no âmbito da mecânica da fratura: i) abordagem de fenda distribuída, 

onde se admite que a fissuração está distribuída numa determinada zona, denominada banda e ii) a 

abordagem de fenda discreta. Nesta última abordagem, adotada no presente trabalho, admite-se que 

a microfissuração se localiza, desde o início, numa superfície de descontinuidade, denominada fenda 

fictícia. A implementação da abordagem de fenda distribuída pelo método dos elementos finitos dá 

origem a problemas de dependência da malha, o que não se verifica na abordagem de fenda discreta. 

2.2.3. Fenda Fictícia  

O conceito de fenda fictícia foi introduzido por Hillerborg [15]. A fenda fictícia permite traduzir o 

comportamento da zona microfissurada numa superfície de descontinuidade que, de forma equivalente, 

permite a transmissão de tensões entre as faces da mesma [14][15][16][17][18].  

Dado que a zona de micro-fissuração não é corresponde a um meio contínuo, os problemas 

referentes à fenda e à fratura não podem ser analisados simplesmente a partir do cálculo das tensões 

e das deformações no corpo. Por este motivo resulta numa enorme importância a análise com modelos 

mais complexos para a compreensão dos efeitos da fendilhação.  

Na figura 2.9 é apresentada uma estrutura de betão onde se pode observar uma fenda real com 

abertura bem definida e uma fenda fictícia que ainda permite a transmissão das tensões entre as 

superfícies.  

 

É possível concluir que o comprimento da zona microfissurada com transmissão de tensões, 

fenda fictícia, para vigas espessas, é cerca de metade do comprimento característico (0,5 𝑙*&, ver 2.2.5), 

o que se pode traduzir para 0,1 - 0,2 mm para betão ordinário [16]. 

𝜎, 

𝛿H 

Figura 2.9.- Abertura de fenda e Fenda fictícia. 
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O início da fissuração ocorre quando e onde se atinge a resistência à tração no betão (𝑓,) [15][16]. 

À medida que a fissuração evolui, a tensão não decai abruptamente para zero, mas decresce em função 

do aumento de abertura da fenda fictícia (w) [15], que vai depender tanto das condições de exposição 

ambiental assim como da carga imposta [17]. Por este motivo, o comportamento da zona fissurada é 

descrito por uma relação tensão - abertura de fenda fictícia (𝑡 - w), em vez de uma relação tensão -

deformação (s - e) usada no meio contínuo.  Na figura 2.10 apresenta-se a diferença entre os diagramas 

antes mencionados.  

 

  

 
a) Zonas não fissuradas (diagrama s - e); 

b) Zonas fissuradas (diagrama 𝑡 - w). 

 

A relação tensão abertura de fenda fictícia (𝑡 - w) é descrita por uma lei de amolecimento, em 

que é possível observar o decréscimo da tensão com o aumento da abertura de fenda [1]. Esta relação 

admite-se característica do material e pode ser avaliada por um ensaio de tração uniaxial [14]. 

2.2.4. Energia de Fratura  

Segundo Hillerborg [15], a energia de fratura (𝐺H) define-se como a energia consumida pela 

formação de uma fenda com uma área unitária de superfície de descontinuidade. A energia de fratura 

corresponde pois à área abaixo da curva uniaxial de tensão normal-abertura de fenda (𝑡6 - w6) 

[1][14][20][21], como se pode observar na figura 2.11.  

a) b) 

s 𝑡 

e w

E 

Figura 2.10.- Diagrama tensão-deformação; Diagrama tensão-abertura de fendas. 
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O valor pode ser obtido numericamente pelas equações 2.05 e 2.06 ou segundo o FIB Model 

Code 2010 [22] pela equação 2.07.  

 

𝐺H = 𝑊3	𝜔* 

𝑊3 = 	 𝜎p	𝑑𝜀p
qr

:
 

𝐺H = 73	×	𝑓*+
:,wx 

 𝐺H : energia de fratura; 

 𝜔* : espessura da fenda fictícia; 

 𝜎p : tensão na direção perpendicular; 

 𝜀p : extensão na direção perpendicular; 

 𝑓*+ : resistência média à compressão [MPa]. 

 

2.2.5. Comprimento Característico 

 O comprimento característico (𝑙*&) é uma propriedade característica do material que está 

relacionada com a energia de fratura. Pode ser obtido pela equação 2.08 [1][14][16][23]. 

𝑙*& =
𝐺H	𝐸
𝑓,B

 

 𝑙*&: comprimento característico; 

 E : módulo de elasticidade do material (no caso em estudo do betão); 

 𝑓, : resistência à tração do material. 

 

O comprimento característico traduz a relação entre a energia elástica disponível no meio 

contínuo e a energia de fratura consumida e pode ser usado para definir o grau de fragilidade do 

material: um comprimento característico mais baixo traduz-se num comportamento mais frágil e vice-

versa. 

𝐺H  

𝑡6 

𝜔6 

Figura 2.11.- Energia de Fratura. 

(2.05) 

(2.06) 

(2.07) 

(2.08) 
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3. Considerações Numéricas  

Existem duas peças chave na realização do presente trabalho, a primeira é o programa 

computacional em uso e a segunda o caso de estudo específico que permitirá a obtenção dos 

resultados pretendidos. Se bem que a definição de um correto ensaio como input é uma das partes 

cruciais para uma boa obtenção dos outputs, sem a existência de uma ferramenta que permita a 

transição de dados para resultados nada é possível.  

Sabendo isto, é necessária a perfeita definição de todas as teorias por detrás da elaboração do 

programa, que detenham interesse substantivo para o estudo em desenvolvimento, dos modelos 

assumidos para a caracterização dos testes e do modo de implementação do programa em si. Para 

abordar ditos temas apresenta-se o capítulo atual onde se descreverá tudo o considerado relevante. 

Recorda-se o facto de este trabalho ser a continuação do desenvolvido no documento 

denominado “Análise do Comportamento de Vigas de Betão Armado com Dano Induzido por 

Deterioração” [1], como mencionado no capítulo 1.2 e, portanto, tomar-se-á algumas das considerações 

assumidas então como constantes no programa, sendo que serão devidamente mencionadas e, 

quando necessário, citadas. 

3.1. Programa Computacional  

O programa supramencionado trata-se de um programa não comercial, desenvolvido na área 

científica de mecânica estrutural e de estruturas do Instituto Superior Técnico [1][24][25] que permite a 

modelação por elementos finitos num estado plano (2D) de uma estrutura composta por um ou mais 

materiais com as especificações necessárias para a sua caracterização.  

Existem alguns aspetos, já implementados antes do desenvolvimento do presente trabalho, que 

foram aproveitados ou melhorados e, que devido à sua importância nos resultados analisados 

posteriormente, serão referidos e explicados nos subcapítulos seguintes. Em primeiro falar-se-á dos 

tipos de modelos assumidos, que para o caso são o modelo não-linear e não iterativo, em seguida 

do tipo de abordagem, sendo as mais utilizadas nos seguintes ensaios a abordagem total e 

incremental. Somado a isto será feita referência ao tipo de fendas que o programa permite entre 

prescrita e embebida, sendo o segundo caso o considerado neste trabalho, entre outros temas 

abordados. 

 

3.1.1. Diferenciação dos Trabalhos Anteriores 

De forma a diferenciar-se substancialmente do trabalho desenvolvido anteriormente em [1], que 

utiliza como ferramenta de simulação o programa em causa, este trabalho buscará obter respostas de 

comportamento estrutural de uma forma o mais natural possível e que se assemelhe aos ensaios 

laboratoriais exequíveis de realizar para as mesmas peças de betão armado, tomando em 

consideração instrumentos de modelação não utilizados até aqui. 
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O primeiro ponto de distinção que se pode destacar é a forma de abordagem dos ensaios, em 

termos de tratamento de informação e de resolução dos problemas matemáticos. Sendo que no 

trabalho anterior, se adotou uma abordagem incremental, no presente documento é utilizada uma 

abordagem total. Estas abordagens, pela sua relevância no programa computacional serão explicadas 

nos subcapítulos em seguida.  

Somado a este fator, outro aspeto que denota uma diferenciação deste trabalho, é o uso de 

fendas embebidas em vez de fendas prescritas. Como se pode deduzir, no segundo caso, as fendas 

fictícias são introduzidas à priori no seio do material, enquanto que neste trabalho, as fendas são 

embebidas durante o teste, sempre que se atingir a resistência à tração do betão. A introdução deste 

conceito permite a observação de um encaminhamento de fendas mais próximo do obtido 

experimentalmente.  

3.2. Modelação com Elementos Finitos 

A simulação de estruturas de betão armado, tem vindo a ganhar grande impacto no 

dimensionamento estrutural, tanto pela modelação do seu comportamento e resposta às condições 

normais, como carga de serviço, mas também para simular os efeitos de condições não tão comuns, 

como sismos e patologias.  

Existem inúmeros programas comerciais que permitem a realização de uma análise estrutural 

sendo que na sua grande maioria se baseiam no método dos elementos finitos por ser o método mais 

adequado de abordagem ao tipo de estudo pretendido. Este método permite a obtenção de soluções 

aproximadas partindo da subdivisão do domínio, do problema em causa, em elementos com dimensões 

mais reduzidas que possibilitam a aproximação da solução real. Desta forma a estrutura é decomposta 

em elementos nos quais é aproximado para cada um o campo de deslocamentos sob a condição de 

conceber uma solução cinematicamente admissível [24]. No presente trabalho, a modelação é efetuada 

em estado plano de tensão. 

Para a correta aplicação do método de elementos finitos é necessário ter em conta três grandes 

fases de desenvolvimento [25], explicadas em seguida. 

1. Fase de Pré-processamento na qual se recolhem dados sobre a estrutura como a malha, 

os tipos de elementos que a compõem, o carregamento a que esta está submetida, entre 

outros, procedendo ao seu tratamento para a adequabilidade com o processamento [25]. 

Assim sendo é subdividida a estrutura em estudo em elementos com características bem 

detalhadas e com propriedades especificas, que se compatibilizem entre si com os 

elementos no seu entorno. Para além disso, é necessário ter em consideração as 

condições de apoio aplicadas, as quais serão responsáveis pelo equilíbrio exterior da 

mesma, assim como as cargas impostas na estrutura. 

2. Fase de Processamento, em que é possível obter os Outputs pretendidos. 
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3. Fase de Pós-processamento na qual se caracteriza a resposta estrutural após o 

processamento, de forma a analisar os resultados com deformadas e diagramas [25].  

 

3.3. Modelo Não Linear e Não Iterativo 

As dificuldades verificadas na simulação dos casos de estudo referidos no próximo capítulo estão 

relacionadas com a não proporcionalidade dos carregamentos e o comportamento acentuadamente 

não linear dos materiais. 

Os ensaios, objeto das simulações aqui descritas, estão sujeitos a dois tipos de carregamento 

não proporcionais: i) a aplicação de cargas verticais e ii) a aplicação de deformações impostas 

equivalentes ao efeito da corrosão. Este facto traduz-se em dificuldades acrescidas numa abordagem 

total como se verá adiante. 

A influência da não linearidade no domínio não afeta de forma significativa o comportamento da 

zona microfissurada na extremidade da fenda [14]. No entanto, o comportamento na zona fissurada, 

caracterizado pelo amolecimento, dá origem a dificuldades numéricas, conduzindo à perda de 

unicidade da solução. Para além da fissuração verificam-se ainda outros comportamentos não lineares 

importantes, tais como o esmagamento à compressão, o escorregamento da interface aço-betão e o 

comportamento elasto-plástico do aço. Devido a estas não linearidades, em particular o amolecimento, 

a matriz de rigidez deixa de ser positiva definida, tornando os métodos iterativos mais complexos, 

demorados e sem convergência assegurada. Em particular, a localização da fissuração numa estrutura 

de betão armado conduz frequentemente à não convergência dos métodos convencionais iterativos, 

tais como o método de Newton-Raphson e do comprimento de arco. Por esta razão, adota-se neste 

trabalho um método não iterativo que está associado a um modelo de dano. Adotando uma abordagem 

de fenda discreta, obtém-se, para o caso do dano isotrópico: [27]. 

 

𝑡 = 1 − 𝑑 		𝐷y	𝜔 

 𝑡 : vetor de tração; 

 𝑑 : fator de dano; 

 𝜔 : vetor de deslocamento da descontinuidade; 

 𝐷y : relação constitutiva elástica na descontinuidade Γ (matriz diagonal) entre a tensão e a 
abertura de fenda:  

 

𝐷y =
𝐷66 0
0 𝐷==

 

 𝐷66 : Rigidez elástica na direção normal à fenda; 

 𝐷|| : Rigidez elástica na direção paralela à fenda (tangencial); 

(3.06) 

(3.07) 
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Na figura 3.1 está exemplificada uma relação tensão-abertura de fenda, tendo em conta a 

variação da rigidez dependendo do dano conferido ao elemento de betão fissurado em questão. 

Verifica-se que, com o aumento de dano, a rigidez diminui substancialmente, agravando a resposta 

estrutural e provocando um declínio da capacidade de carga da mesma. 

 

Numa abordagem total, utiliza-se sempre a matriz de rigidez secante, representada na figura 3.1 

pela relação uniaxial 𝐷66(1 − 𝑑). Esta matriz é positiva definida, pelo que permite sempre a obtenção 

de resultados, contrariamente à matriz de rigidez tangente correspondente a um método incremental. 

Em contrapartida, a não proporcionalidade da carga é uma dificuldade neste tipo de abordagem total, 

como se verá adiante no capítulo 3.4.2. 

3.4. Abordagens  

3.4.1. Abordagem Incremental  

Como o seu nome indica, esta abordagem toma em consideração a execução de cálculos de 

forma incremental seguindo a curva de solução da simulação até a obtenção de pontos críticos nas 

relações constitutivas não lineares de cada material. Adotam-se para estas relações constitutivas 

aproximações multi-lineares pelo que, em cada incremento de carga, o comportamento não linear do 

material deve-se exclusivamente a mudanças do estado de carregamento/descarregamento, que 

podem ser muito difíceis de identificar, em particular no caso de múltiplas fendas no betão armado e 

durante o processo de localização da fendilhação [1][28]. Este método foi adotado no trabalho 

apresentado em [1], com fissuração prescrita e limitada a um número de fendas pequeno. No presente 

trabalho, a fissuração não é limitada nem prescrita, pelo que não é possível obter convergência com 

este método incremental, razão pela qual se adotou a abordagem total. 

3.4.2. Abordagem Total 

Na abordagem total faz-se uso da matriz de rigidez secante positiva-definida [1]. Neste tipo de 

abordagem é permitida a descarga da estrutura até ao ponto inicial, de modo a realizar uma alteração 

𝑡 

𝜔 

𝐷66 

𝐷66(1 − 𝑑) 
𝐷𝑎𝑛𝑜 

Figura 3.1.- Gráfico tensão - abertura de fenda que toma em conta o dano da estrutura. 
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da rigidez provocada pelo aumento do dano e a estrutura é de novo recargada até se alcançar um 

ponto crítico num dos três casos: 

1. Plastificação do varão de aço. Ao alcançar um ponto crítico na curva característica do 

aço, ou um valor muito próximo de 500MPa é alterada a matriz secante. 

2. Esmagamento por compressão nos elementos de betão. Ao serem obtidas compressões 

de elevado valor nos elementos de betão será atualizado o ramo na curva característica 

definida nos inputs. 

3. Deterioração da relação bond-slip: sempre que se atingem pontos críticos a matriz 

secante é alterada de acordo com o aumento de dano adotado.  

4. Evolução da fissuração nas fendas fictícias, conduzindo ao aumento do dano e 

correspondente diminuição da rigidez secante. 

Dada a natureza não proporcional do carregamento, a aplicação deste método, com descarga 

total, não corresponde à situação real, podendo dar origem a estados de tensão muito diferentes dos 

verificados na estrutura. Por este motivo, adopta-se uma variante do método não original em que, em 

cada passo, se introduz inicialmente um valor próximo das cargas obtidas no passo anterior. A solução 

para este nível de carregamento é obtida com a nova matriz de rigidez, com aumento de dano em 

relação ao passo anterior. Posteriormente, a solução é aumentada incrementalmente, para a fase de 

carregamento atual, de modo a atingir-se novamente pelo menos um ponto crítico no material [27]. Este 

método permite obter uma resposta sempre próxima da correspondente à obtida no passo anterior, 

sem alterações significativas do estado de tensão na estrutura resultante da ação dos vários 

carregamentos não proporcionais. 

3.5. Tipos de Fendas 

Descreve-se abaixo sumariamente a distinção entre fendas prescritas e fendas embebidas. 

3.5.1. Fenda Prescrita 

As fendas prescritas são interfaces definidas entre elementos no continuo da estrutura que, 

quando alcançados os valores destrutivos de dita ligação originam a abertura física da descontinuidade, 

no caso de uma fenda, ou o escorregamento entre faces da fenda, no caso de uma ligação de aderência 

entre aço e betão. O uso deste tipo de fendas resulta numa grande vantagem nos termos dos cálculos 

numéricos realizados pelo programa, pois não existe uma alteração do número de nós, que por sua 

vez não resulta numa alteração do tamanho da matriz de rigidez da estrutura. Foram utilizadas 

interfaces prescritas somente na modelação das ligações bond-slip entre o aço e o betão 

Porém, no caso de fendas à tração, com a restrição do encaminhamento da fissuração apenas 

às interfaces estabelecidas não é possível a obtenção da deterioração realista da estrutura. Para além 

disto, segundo Beatriz Sanz et al. [29], a definição de fendas à tração prescritas torna-se insensível a 

alguns dos parâmetros mecânicos da oxidação, o que torna o seu uso numa enorme menos valia para 

o trabalho presente. 
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Existem algumas características explícitas na definição de fendas prescritas à tração que são 

necessárias conhecer aquando da sua aplicação, as mais importantes segundo Hillerborg [16] são: 

1. Para um par de nós onde ainda não foi alcançada a resistência máxima à tração (𝑓,) o 

valor da abertura é nulo (𝜔=0); 

2. Para um par de nós na zona de fenda fictícia, a força e a separação estão relacionadas 

de acordo com a curva de 𝑡 − 𝜔; 

3. Para um par de nós que se encontrem na fenda real a força resultante toma o valor nulo. 

 

3.5.2. Fenda Embebida 

As fendas embebidas, como o nome indica, são introduzidas nos elementos do contínuo de betão 

através de um enriquecimento nodal dos mesmos. Com a criação de uma fenda embebida no betão 

são introduzidos dois novos nós no elemento em questão como se pode observar na figura 3.2, deste 

modo, aumenta-se progressivamente o número de graus de liberdade do sistema à medida que a fenda 

progride.  

Admite-se que a propagação de fendas é efetuada de modo a que uma nova descontinuidade 

embebida cruza sempre um elemento finito por inteiro, tendo sempre nós de início e fim no mesmo 

elemento. As descontinuidades são retas e a correspondente direção é definida perpendicularmente à 

direção da tensão principal (s]) a qual é obtida no ponto de integração central do elemento em questão 

[31]. No caso da abertura da fenda propagada até aqui, deve-se verificar o critério de abertura na ponta 

da mesma [14][31]. No caso do betão armado, é natural admitir que as microfissuras apresentam uma 

abertura perpendicular à primeira tensão principal como referido anteriormente, e desta forma, pode 

assumir-se que a fenda fictícia tende a abrir na direção perpendicular à primeira tensão principal na 

ponta da fenda [16].  

No seguimento apresenta-se a cronologia deste processo: 

1. Quando alcançado o valor de 𝑓,	 no ponto de máxima tensão é iniciada a formação da 

fenda fictícia. 

2. A direção de crescimento da fenda fictícia é perpendicular à direção principal de tensão 

de tração na ponta da fenda. 

3. A propagação das fendas é obtida com continuidade do caminho de fendas. 

Figura 3.2.- Desenvolvimento de uma fenda embebida num elemento de betão. 
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3.6. Modelo Bond-slip 

A modelação de um elemento de betão armado depara-se com uma grande dificuldade aquando 

da definição das interfaces de ligação entre os elementos de aço e os de betão. Mais do que sensível 

à imposição de cargas, esta interface, para o efeito do presente trabalho, necessita ser também 

sensível aos efeitos da corrosão que se pretende aplicar nos varões longitudes.  

Deste modo, é necessário a definição de um modelo especifico e adequado às condições 

sabendo de antemão que a corrosão introduz algumas incertezas adicionais na determinação das 

relações de bond-slip [32]. Recorre-se assim, ao modelo adotado por Jiang et al. [33] baseado no 

trabalho desenvolvido por Wu e Zhao [34], sendo que de este se obtém resultados satisfatórios 

comprovados [1]. Partindo das equações seguintes é possível obter as curvas de bond-slip para os 

casos de estudo definidos no capítulo 4.  

𝑓* �
= 𝑓*		[0,5 + 0,5	 cos(𝜂:,�w�	𝜋)] 

𝐾*� � =
𝑐
𝑑%

1 − 𝜂
1 − 27,027	𝜂 + 1099,275	𝜂B

 

𝐾=, =
𝐴=,

𝑛			𝑆=,	𝑑%
 

𝜏+b� �

𝑓* �

=
2,5

1 + 3,1	𝑒(:,��	 (��� �IFF	���]	
 

𝐵 =
0,0254 + 𝐾=,

−0,0232 − 8,34	𝐾=,
 

𝐷 = 3 ln
0,7315 + 𝐾*� � + 33	𝐾=,

5,1760 + 0,3333	 𝐾*� � + 33	𝐾=,
− 0,13 − 3,375 

𝜏� =
𝜏+b� �

𝑒(�
�� �

�
�(� − 𝑒(�

�� �
�

�(� 	

	(𝑒�	×	= − 𝑒�	×	=)	 

 𝑓*: resistência à compressão do betão [MPa]; 

 𝜂 : grau de corrosão; 

 𝑓* �
 : resistência à compressão do betão após deterioração por corrosão [MPa]; 

 𝐾*� �: parâmetro adimensional do efeito do confinamento conferido pelo betão de 
recobrimento; 

 𝑐 : recobrimento [mm]; 

 𝐾=, : parâmetro adimensional do efeito do confinamento conferido pelos estribos; 

 𝐴=,: área de estribos [mm2]; 

 𝑛 : número de varões longitudinais; 

 𝑆=, : espaçamento entre estribos [mm]; 

 𝑑%: diâmetro dos varões longitudinais [mm]; 

(3.08) 

(3.09) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 
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 𝜏+b� � : tensão máxima de corte [MPa]; 

 𝐵	: coeficiente de controlo da curva de amolecimento (ramo descendente); 

 𝐷 : coeficiente de controlo da curva de amolecimento (ramo ascendente); 

 𝜏� : tensão máxima de corte após introdução da deterioração por corrosão [MPa]; 

 𝑠 : escorregamento relativo [mm] (parâmetro variável). 

 

Como resultado da aplicação das equações anteriores será obtida uma curva que estabelece a 

relação entre a tensão pura de corte transmitida entre o aço e o betão (𝜏) e o escorregamento (𝑠) [1] 

que se pode observar na interface de ligação aço-betão para a secção em estudo. Outro aspeto 

importante de se referir é a influência do confinamento em dito modelo, o qual permitirá uma menor 

degradação da interface e aumentará, em teoria, a resistência estrutural da viga, como se pode 

comprovar pelo estudo realizado por Lin et al. [35]. 

3.7. Modelo de Corrosão 

A corrosão dos varões de aço nas estruturas de betão armado implica uma perda de secção 

transversal da armadura e uma perda de aderência na ligação aço-betão. Somado a isto os produtos 

expansivos de corrosão provocam um aumento de volume significativo o que por sua vez provoca 

fendilhação e delaminação do betão [36]. 

O desenvolvimento da modelação computacional veio permitir o uso de metodologias e 

abordagens que possibilitam traduzir os efeitos da corrosão numa estrutura de betão armado, sendo 

que a consideração deste efeito assume uma grande complexidade numérica. De forma a traduzir 

simplificadamente este efeito, e como mencionado anteriormente, no presente trabalho a expansão 

causada por uma oxidação uniforme da armadura será simulada partindo de uma pseudo expansão 

térmica do varão de aço [37]. 

Assim sendo, é necessário assumir uma metodologia adequada que traduza a variação do 

volume de aço em relação à variação de temperatura na direção y. Seguiu-se assim, ao igual que em 

trabalhos anteriores, a metodologia proposta por Fang et al. [38] a qual admite um parâmetro que reflete 

o grau de corrosão em que se observa o estado da estrutura (𝜂). Este valor é calculado a partir da 

equação 3.15.  

𝜂 =
𝐴: − 𝐴
𝐴:	

		100 

 𝜂	: grau de corrosão [%]; 

 𝐴: : área do varão longitudinal antes da presença de corrosão (varão são) [mm2]; 

 𝐴 : área do varão longitudinal após a corrosão [mm2]. 

 

Dita metodologia traduz-se numa relação entre a variação dos raios da secção do varão e a 

variação da temperatura a que este está exposto, como é possível de observar nas equações 3.16, 

3.17 e 3.18. Para a aplicação destas fórmulas é necessário entrar em consideração com um parâmetro 

(3.15) 
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adimensional b que traduz a relação entre a redução do raio do varão de aço com o resultante da 

expansão dos produtos de corrosão. Existem vários valores que podem ser tomados para esta relação, 

porém segundo estudos realizados, com um fator de expansão de b=2 os modelos numéricos seguem 

perfeitamente os resultados experimentais da abertura de fendas para a primeira parte da curva de 

amolecimento [39].  

 

𝑎 = 	−𝑟 +	 𝑟B + 𝛽 − 1 (2𝑟x − xB) 

𝑟3 = 𝑟 + 𝑎 

𝜀 =
𝑟3 − 𝑟
𝑟

= 	𝛼	∆𝑇 

 

 𝑟	: raio inicial do varão longitudinal [mm]; 

 𝛽	: fator expansivo; 

 x	: penetração da corrosão; 

 𝑟3 : raio do varão longitudinal tendo em conta os produtos expansivos da corrosão [mm]; 

 𝛼 : coeficiente de dilatação térmica [ºC-1]; 

 ∆𝑇 : variação térmica [ºC].  

 

Na figura 3.3 é possível ver um detalhe da secção do varão longitudinal antes e depois do efeito 
da corrosão, na esquerda e direita respetivamente.  

Figura 3.3.- Modelo de corrosão (adaptados de [1][38][40][41]). 

Com a introdução da expansão no varão de aço e para evitar uma alteração da malha de 

elementos finitos, é introduzida uma simplificação mantendo constante a profundidade do aço durante 

os cálculos no processamento [42] alterando apenas a altura do mesmo como será explicado 

detalhadamente no capítulo 4. 

Aço não corroído 

Aço corroído 

Produtos da corrosão 

x 

(x + 𝑎) 

𝑟 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 
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Implementando esta metodologia serão originadas fendas provocadas pela expansão do varão, 

as quais se somarão às fendas provocadas pelo carregamento e ambos tipos de fendilhação afetam-

se um ao outro provocando uma relação e um aumento de complexidade da solução [43]. 
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4. Caso de Estudo  

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi necessário a conceção de uma peça estrutural 

que estivesse caracterizada de uma forma o mais realista possível, sendo que exemplos mais 

académicos já estão estudados e detalhados em trabalhos anteriores. De tal modo, foi dimensionada 

uma viga corrente em obras de engenharia, que integra casos mais complexos de estudo para o tema 

abordado.  

Neste capítulo procura-se explicar todas as decisões tomadas para a devida caracterização da 

peça a analisar, começando pela sua geometria, prosseguindo por definir o seu dimensionamento, os 

materiais utilizados para a sua definição, as condições de fronteira, a malha utilizada na modelação em 

elementos finitos (MEF), as condições de interface e os valores das cargas para a obtenção dos 

resultados esperados.  

4.1.  Peça Estrutural  

Optou-se por uma viga hiperestática com dois vãos simétricos de cinco metros cada (5 m), sendo 

assim possível analisar a fendilhação tanto no meio vão, onde se espera observar fendas bem 

acentuadas e delaminação na face inferior, mas também no apoio de continuidade que apresentará 

danos na superfície superior da viga.  

De forma a aproximar o máximo possível de um caso real, porém tentando manter um carácter 

de simplicidade para a programação e análise, foi definida uma secção de dimensões usuais, 

relativamente aos casos reais. Deste modo, optou-se por uma viga com cinquenta centímetros de altura 

e trinta centímetros de largura (0,50x0,30 m2).  

O dimensionamento realizado resultou na pormenorização apresentada no corte longitudinal da 

figura 4.1 e nos cortes transversais das figuras 4.2 e 4.3. Esta pormenorização pode também ser 

analisada no anexo 1 à escala. 

 

Figura 4.1. - Corte longitudinal da viga em estudo. 
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4.2. Simetria 

A consideração de um ou mais eixos de simetria numa peça estrutural, quando se pretende 

executar uma modelação e análise, é de suma importância pois, para além de facilitar a sua 

caracterização, aumenta consideravelmente o detalhe dos resultados para um mesmo lapso de tempo 

da análise do comportamento. 

Para o caso em estudo, é possível a decomposição em duas peças simétricas com as mesmas 

características sendo que foi considerado um carregamento simétrico e que a viga está armada 

simetricamente. Se por um lado, esta simetria apresenta aspetos positivos por outro pode conduzir 

numa restrição dos ensaios a executar. Ponha-se o exemplo de se pretender a aplicação de uma 

corrosão apenas num dos vãos, isto é, uma deterioração localizada não simétrica podendo com isto 

analisar a redistribuição dos esforços na peça, com o uso de uma malha simétrica induz-se os 

resultados em erro já que se admite que no tramo simétrico se observará a mesma resposta, o que não 

é de todo verdade. 

Tendo em conta que os testes realizados em seguida apresentam cargas simétricas e corrosão 

simétrica (este tema será detalhado aquando a explicação dos testes realizados) optou-se pela 

utilização de um eixo de simetria. Para obter este efeito foi necessário alterar as condições de apoio 

assemelhando o eixo de simetria a um encastramento deslizante (figura 4.5). 

4.3. Materiais 

Para caracterizar a viga é necessário também a completa definição de todos os materiais 

utilizados, assim como de todos os parâmetros necessários para a modelação da mesma. O betão 

escolhido foi o C30/37, correspondendo a um betão corrente nas obras atuais, os valores associados 

a este estão explicitados na tabela 4.1.  

Tabela 4.1.- Propriedades do betão. 

Betão C30/37 

E [MPa] n [-] r [N/mm2] a [ºC-1] ƒc [MPa] ƒt [MPa] ec [-] et [-] 

32 000 0,20 25x10-6 1x10-5 30 3 3,5x10-3 1x10-4 
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 E : módulo de elasticidade; 

 n : coeficiente de Poisson; 

 c : recobrimento; 

 r : peso específico; 

 a : coeficiente de dilatação térmica; 

 ƒc : resistência à compressão; 

 ƒt : resistência à tração; 

 ec : extensão de compressão; 

 et : extensão de tração. 

 

Para o aço, utilizado para as armaduras, decidiu-se por A500 NR (aço 500 nervurado) com as 

características apresentadas na tabela 4.2. 

Tabela 4.2.- Propriedades do aço. 

A500 NR 

E [MPa] n [-] r [N/mm2] a [ºC-1] ƒc [MPa] ƒt [MPa] ec [-] et [-] 

200 000 0,00 1x10-4 1x10-5 - 500 - 5x10-2 

 

Para o caso em estudo, em que se assemelhará a corrosão dos varões de aço com o aumento 

da temperatura é importante admitir certos aspetos que farão a homogeneidade das duas situações. O 

anulamento do coeficiente de Poisson é de suma importância pois, ao aumentar a secção na direção 

transversal, se não for admitido um valor nulo originar-se-á um aumento de comprimento do varão que 

por sua vez provocará trações inexistentes na peça de betão. 

 

4.4. Elementos Finitos  

Um dos aspetos importantes na modelação do comportamento da viga é uma definição 

adequada da malha de elementos finitos. Se por um lado quanto mais refinada e detalhada for a malha 

escolhida melhores e mais realistas serão os resultados por outro, o tempo para a obtenção dos mesmo 

assim como a complexidade dos cálculos aumenta também. De forma a conseguir o melhor equilíbrio 

possível foi definida uma solução que trata de combinar ambos aspetos da qual se obterão os 

resultados pretendidos. 

4.4.1. Malha de Elementos Finitos 

Adotou-se uma malha com elementos de cem milímetros por cem milímetros (100x100mm2), 

permitindo uma boa análise no caso dos elementos representativos dos varões de aço (relação de 
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altura-comprimento menor que 1/5). A malha tem mil trezentos e treze (1313) nós que por sua vez 

definem mil duzentos e trinta e oito (1238) elementos. 

 

 

4.4.2. Malha com Simetria  

 

Como anteriormente referido, por questões de simplificação foi definida uma malha idêntica à 

malha de elementos finitos contendo apenas o primeiro tramo e no lugar do eixo de simetria foram 

alteradas as condições de fronteira de modo a fazer corresponder ao seu significado físico. Para este 

efeito em cada nó na coordenada x=5000mm foram colocados apoios deslizantes segundo y, 

permitindo assim semelhança ao comportamento da peça na sua totalidade.  

Figura 4.4.- Malha de Elementos Finitos. 
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Resultou uma malha com seiscentos e sessenta e três (663) nós que por sua vez definem 

seiscentos (600) elementos, dando resultados semelhantes num menor espaço de tempo. 

 

4.5. Caracterização dos Elementos Finitos 

O programa de modelação utilizado no presente trabalho, como explicitado no capítulo anterior, 

necessita para a sua correta análise a definição de todas as características da peça de betão armado.  

A materialização da malha, como explicado no capítulo 3.2, é feita partindo da ligação de nós os 

quais originam elementos e estes por sua vez podem ser distinguidos em diferentes tipos, como se 

trata em seguida. Cada um destes elementos está associado a um bloco que define todos os valores 

que devem ser utilizados na análise do comportamento. Para finalizar a definição do elemento resta 

definir as condições de apoio e as cargas aplicadas nos vários testes. 

Em seguida, serão detalhados aspetos suprarreferidos: 

4.5.1. Definição dos Elementos 

O programa em uso permite a utilização de três tipos de elementos distintos, o mais recorrente 

e mais utilizado no caso de estudo é o elemento de quatro nós para a definição de contínuo. Este une 

quatro nós, como indicado na figura 4.6, e permite associar materiais com características especificas 

como o betão e o aço, ou seja, trata-se de um elemento isoparamétrico bilinear de 4 nós. 

 

Outro tipo de elemento que representa uma enorme importância para o exemplo em estudo é o 

elemento de interface de espessura nula (figura 4.7), onde será possível definir as leis de bond-slip. 

Estes elementos encontram-se numa camada entre cada elemento de betão e de aço, permitindo a 

união dos dois materiais. 
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Por último, o terceiro tipo é o elemento unidimensional com apenas dois nós (figura 4.8). Este 

tipo de elemento foi utilizado para a definição dos estribos ao longo de toda a viga, nos exemplos em 

que estes foram considerados, porém, para o caso dos varões de aço estrutural isto não foi possível.  

Devido à necessidade de colocação de carga diretamente nos varões de aço, e de esta 

apresentar duas direções contrárias no eixo y, isto é, uma força positiva no eixo e uma negativa 

permitindo a extensão do elemento de forma a impor a temperatura, como demonstra a figura 4.9, foi 

necessária a definição destes elementos como elementos planos de 4 nós. 

 

4.5.2. Definição dos Materiais  

Como referido anteriormente, foi necessário estabelecer uma definição detalhada dos materiais 

utilizados para a definição do problema em estudo. Para este efeito o programa, aquando da 

elaboração dos ficheiros de dados, necessita que sejam predefinidos os valores característicos dos 

blocos que englobam os diferentes elementos com as mesmas especificações.  

Foram definidos diversos blocos para cada experiência, os primeiros e que não sofrem 

alterações são os que correspondem à caracterização do betão e dos varões de aço estrutural, onde 

se definem todos os valores caracterizantes apresentados anteriormente, assim como um valor que 

depende da peça estrutural que é a espessura. No caso do betão este parâmetro é dado diretamente 

aquando da definição da viga (para o caso em estudo de 300mm). Para os varões o cenário muda, 

devido a que o programa não permite a definição de varões cilíndricos embebidos no betão, deste 

modo necessita a introdução de um parâmetro de espessura adaptada que se adeque à área seccional 

do aço. Após elaborar a malha onde os elementos correspondentes aos varões apresentam uma altura 

constante, seja de 16 ou 20 mm, e sendo que variar este valor ao longo da experiência resultaria em 

problemas inconvenientes, decidiu-se por manter a altura e definir uma espessura em que a área 
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Figura 4.9.- Colocação das forças nodais de temperatura. 
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resultante das duas fosse equivalente à área da secção. Seguindo este raciocínio, escolheu-se uma 

espessura de acordo com as equações apresentadas em seguida 4.01, 4.02 e 4.03.  

	𝑒		ℎ = 𝑛		𝐴= 

𝑒		ℎ = 𝑛		𝜋
ℎB

4
 

𝑒	 = 𝑛		𝜋
ℎ
4

 

 𝑒	: espessura do elemento de aço; 

 ℎ : altura do elemento de aço correspondente ao diâmetro do varão; 

 𝑛 : número de varões; 

 𝐴� : área seccional do varão de aço. 

Para além dos principais blocos referidos, fica em falta a definição dos correspondentes às 

interfaces, as quais tiveram que ser definidas para as diferentes zonas onde serão aplicados os efeitos 

de corrosão, assim como os blocos referentes aos estribos e à amarração. 

No caso referente às interfaces, a diferença para os outros blocos reside na espessura, sendo 

que para as interfaces, este parâmetro toma o valor do perímetro dos varões e não da área. Os estribos 

assemelham-se em muito ao bloco do aço mudando apenas a área referente aos varões.  

Por último, mas não menos importante, o bloco que traduz a amarração dos varões terá um 

carácter decisivo nos termos do escorregamento dos mesmos, para mais aquando da deterioração das 

interfaces aço-betão. Para tal efeito, é necessário criar um bloco com características semelhantes ao 

de um de aço, mas com rigidez com valor aumentado.  

 

4.6. Relação Bond-Slip 

Após a definição da malha e dos materiais em uso é necessário a definição das condições de 

interface que, como explicado no capítulo 3.6, estão estabelecidas pelas relações de bond-slip. Nas 

tabelas em seguida é possível observar um resumo dos valores utilizados em diante no cálculo das 

relações bond-slip assim como os resultados dos mesmos para as várias zonas consideradas como 

possível de serem deterioradas por corrosão. Estes cálculos foram executados para um grau de 

corrosão de 10% e 20% devido às prévias investigações [1] acusarem resultados mais verossímeis e 

parecidos com a realidade assumindo estes valores. 

Na tabela 4.3 estão resumidos todos os valores utilizados nos cálculos seguintes, para as 

distintas secções e um grau de corrosão de 10%. 

 

(4.01) 

(4.02) 

(4.03) 
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Tabela 4.3.- Valores para o cálculo das relações bond-slip com 10% de corrosão. 

	  𝑓c [N/mm2] 𝜂 [%] c [mm] Ast [mm2] n [-] Sst [mm] db [mm] 

Armadura 
Superior 

apoio 30 10 30 335 4 150 20 
vão 30 10 30 201 2 250 20 

Armadura 
Inferior 

apoio 30 10 30 335 2 150 16 
vão 30 10 30 201 4 250 16 

 

Na tabela 4.4 e no gráfico 4.1 é possível analisar os resultados obtidos para as várias secções 

da viga sem a presença de confinamento devido aos estribos, assim como na tabela 4.5 e no gráfico 

4.2 para o caso da existência de confinamento.  

Tabela 4.4.- Valores da relação bond-slip para uma situação sem confinamento com corrosão a 10%. 

	  (√𝑓c ) 𝜂 (𝛫co ) 𝜂 𝛫st 𝜏max / √𝑓c  B D 𝜏𝜂 
Armadura 
Superior 

apoio (1) 4,30 0,15 0,00 0,64 -1,09 -13,20 1,26 
vão (2) 4,30 0,15 0,00 0,64 -1,09 -13,20 1,26 

Armadura 
Inferior 

apoio (3) 4,30 0,18 0,00 0,65 -1,09 -12,72 1,29 
vão (4) 4,30 0,18 0,00 0,65 -1,09 -12,72 1,29 

 

Tabela 4.5.- Valores da relação bond-slip para uma situação com confinamento com corrosão a 10%. 

	  (√𝑓c ) 𝜂 (𝛫co ) 𝜂 𝛫st 𝜏max / √𝑓c  B D 𝜏𝜂 
Armadura 
Superior 

apoio (1) 4,30 0,15 0,03 0,87 -0,21 -8,28 3,42 
vão (2) 4,30 0,15 0,02 0,80 -0,24 -9,01 3,08 

Armadura 
Inferior 

apoio (3) 4,30 0,18 0,07 1,27 -0,16 -6,08 5,28 
vão (4) 4,30 0,18 0,01 0,75 -0,30 -9,81 2,75 

 

 

Gráfico 4.1.- Relação bond-slip sem confinamento com corrosão a 10%. 
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Gráfico 4.2.- Relação bond-slip com confinamento com corrosão a 10%. 

Ao igual que para o grau de corrosão de 10% em seguida serão apresentadas as tabelas e 

gráficos homólogos para o grau de corrosão de 20%, para o qual se espera resultados mais agravados. 

Tabela 4.6.- Valores para o cálculo das relações bond-slip com 20% de corrosão. 

	  𝑓c [N/mm2] 𝜂 [%] c [mm] Ast [mm2] n [-] Sst [mm] db [mm] 

Armadura 
Superior 

apoio 30 20 30 335 4 150 20 
vão 30 20 30 201 2 250 20 

Armadura 
Inferior 

apoio 30 20 30 335 2 150 16 
vão 30 20 30 201 4 250 16 

 

Tabela 4.7.- Valores da relação bond-slip para uma situação sem confinamento com corrosão a 20%. 

	  (√𝑓c ) 𝜂 (𝛫co ) 𝜂 𝛫st 𝜏max / √𝑓c  B D 𝜏𝜂 
Armadura 
Superior 

apoio (1) 3,28 0,03 0,00 0,62 -1,09 -15,62 0,89 
vão (2) 3,28 0,03 0,00 0,62 -1,09 -15,62 0,89 

Armadura 
Inferior 

apoio (3) 3,28 0,03 0,00 0,62 -1,09 -15,38 0,89 
vão (4) 3,28 0,03 0,00 0,62 -1,09 -15,38 0,89 

 

Tabela 4.8.- Valores da relação bond-slip para uma situação com confinamento com corrosão a 20%. 

	  (√𝑓c ) 𝜂 (𝛫co ) 𝜂 𝛫st 𝜏max / √𝑓c  B D 𝜏𝜂 
Armadura 
Superior 

apoio (1) 3,28 0,03 0,03 0,84 -0,21 -8,58 2,51 
vão (2) 3,28 0,03 0,02 0,77 -0,24 -9,41 2,25 

Armadura 
Inferior 

apoio (3) 3,28 0,03 0,07 1,23 -0,16 -6,23 3,88 
vão (4) 3,28 0,03 0,01 0,71 -0,30 -10,52 1,98 
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Os resultados apresentados acima foram utilizados para definir as interfaces nos ficheiros de 

dados que resultam afetados diretamente pela corrosão das armaduras sendo estabelecida uma lei, 

aproximada por alguns pontos, no programa em uso. Para o resto das interfaces, isto é, as que não 

apresentam corrosão recorreu-se ao cálculo das relações bond-slip, como anteriormente, porém com 

valores de grau de corrosão nulos (0%). Os resultados conseguidos estão apresentados nas tabelas e 

gráficos infra.  

Tabela 4.9.- Valores da relação bond-slip para uma situação sem confinamento sem corrosão. 

	  (√𝑓c ) 𝜂 (𝛫co ) 𝜂 𝛫st 𝜏max / √𝑓c  B D 𝜏𝜂 
Armadura 
Superior 

apoio (1) 5,48 1,50 0,00 0,99 -1,09 -7,38 2,96 
vão (2) 5,48 1,50 0,00 0,99 -1,09 -7,38 2,96 

Armadura 
Inferior 

apoio (3) 5,48 1,88 0,00 1,09 -1,09 -6,80 3,38 
vão (4) 5,48 1,88 0,00 1,09 -1,09 -6,80 3,38 
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Gráfico 4.4.- Relação bond-slip com confinamento com corrosão a 20%. 

Gráfico 4.3.- Relação bond-slip sem confinamento com corrosão a 20%. 
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Tabela 4.10.- Valores da relação bond-slip para uma situação com confinamento sem corrosão. 

	  (√𝑓c ) 𝜂 (𝛫co ) 𝜂 𝛫st 𝜏max / √𝑓c  B D 𝜏𝜂 
Armadura 
Superior 

apoio (1) 5,48 1,50 0,03 1,25 -0,21 -6,15 6,48 
vão (2) 5,48 1,50 0,02 1,18 -0,24 -6,43 5,98 

Armadura 
Inferior 

apoio (3) 5,48 1,88 0,07 1,74 -0,16 -4,82 9,37 
vão (4) 5,48 1,88 0,01 1,22 -0,30 -6,29 6,03 

 
 

 
Gráfico 4.5.- Relação bond-slip sem confinamento sem corrosão. 

 
Gráfico 4.6.- Relação bond-slip com confinamento sem corrosão. 

Será tratado aquando da explicação dos testes desenvolvidos, as zonas que contarão com a 

presença de corrosão assim como o que será estudado e detalhado com ditos testes. 
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4.7. Aplicação das Cargas 

Para o correto funcionamento do programa em uso é necessário que a colocação das cargas 

seja feita de uma forma faseada e o mais parecido com os casos reais. Deste modo, foi decidido que 

a carga para os testes em causa deveria ser colocada em três fases, cada uma definida por um ficheiro 

de dados onde estão estabelecidas todas as características do ensaio assim como os comandos 

admitidos e os parâmetros de controlo.  

4.7.1. Carga de Serviço 

No primeiro ficheiro de dados estão escritos todos os parâmetros referentes à malha, às 

condições de apoio, aos materiais utilizados, às relações de bond-slip assim como a carga de serviço 

estabelecida de 40 kN/m. Esta carga será aplicada nos nós do bordo superior da peça estrutural de 

forma distribuída, sendo necessário fazer um cálculo das forças nodais equivalentes para os nós de 

cada elemento. 

Por último é necessário a definição de todos os comandos que serão seguidos no decorrer das 

experiências computacionais como: 

• A definição do tipo abordagem do problema, sendo esta total, incremental ou outra, 

como detalhado no capítulo anterior, sendo a abordagem total a mais recorrente pelos 

resultados obtidos serem os mais adequados à experiência; 

• A presença de fendas embebidas no contínuo de betão; 

• A preferência pela abertura de fendas pelos bordos da estrutura e não de fendas 

dispersas no meio da mesma; 

• O número de passos entre cada ficheiro de resultados ser armazenado, sendo o valor 

mais recorrente de 10 passos; 

• Os nós definidos como nós de controlo assim como os máximos deslocamentos que 

estes podem fazer em ambas as direções; 

• Os ficheiros que devem ser escritos com os resultados necessários para a devida 

análise presente no capítulo 5. 

Como mencionado anteriormente o programa permite, após a “corrida” deste primeiro ficheiro, 

continuar a experiência com um outro ficheiro que esteja de acordo e seja sequencial, havendo 

alterações da carga, das características das interfaces ou até mesmo da abordagem utilizada. Assim 

sendo foram criados os próximos ficheiros.  

4.7.2. Corrosão 

A corrosão dos varões de aço, como já explicado, será introduzida computacionalmente pela 

imposição de uma temperatura que permita a extensão segundo y do varão, deste modo, para o 

segundo carregamento é necessário a exata definição desta temperatura e que se adeque ao grau de 

corrosão escolhido para as experiências, sendo o caso de 10% e 20%. 
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A tabela 4.11 apresenta os valores resultantes da aplicação das fórmulas apresentadas no 

capítulo 3.7 para os diferentes casos de corrosão em estudo, sendo a primeira linha da tabela 

correspondente à presença de corrosão nos varões inferiores de dezasseis milímetros (16 mm) de 

diâmetro e a segunda nos varões superiores de vinte milímetros (20 mm) de diâmetro. 

Tabela 4.11.- Temperaturas associadas a uma corrosão de 10%. 

D [mm] b [-] A0 [mm2] A [mm2] x [mm] 𝒂 [mm] 𝒓𝒇 [mm] 𝜀 [-] 𝚫T [ºC] 
16 2 201,06 180,96 0,41 0,39 8,39 0,0488 4881 
20 2 314,16 282,74 0,51 0,48 8,48 0,0603 6027 

 

Na tabela 4.12 é possível obter os valores da temperatura para um grau de corrosão de 20%. 

Tabela 4.12.- Temperaturas associadas a uma corrosão de 20%. 

D [mm] b [-] A0 [mm2] A [mm2] x [mm] 𝒂 [mm] 𝒓𝒇 [mm] 𝜀 [-] 𝚫T [ºC] 
16 2 201,06 160,85 0,84 0,76 8,76 0,0954 9545 
20 2 314,16 251,33 1,06 0,93 8,93 0,1165 11648 

 

Os valores resultantes das temperaturas serão colocados nas zonas afetadas, diretamente nos 

nós dos varões de aço, sendo que o programa se encarrega de calcular as forças nodais equivalentes 

necessárias para a tração exercida.  

Após a corrosão ser toda introduzida na estrutura por meio do fator temperatura é possível 

continuar o carregamento na viga até obter a sua rutura, fala-se para este efeito do terceiro ficheiro de 

dados. 

4.7.1. Carga Última  

Após uma estrutura apresentar deterioração, devido à corrosão, a sua capacidade resistente 

diminui significativamente, sendo que com estes ensaios tenciona-se saber os valores teóricos desta 

diminuição. Para o efeito é necessário partir dos valores esperados aquando do dimensionamento da 

mesma. Deste modo, o terceiro ficheiro de carga inclui um acréscimo de carga à aplicada no primeiro 

até se obter o valor mencionado.  

Partindo do processo inverso ao do cálculo das armaduras, é possível saber o máximo de carga 

que a estrutura poderá, teoricamente, suportar e é isso que as equações 4.04 a 4.07 traduzem, estando 

os resultados apresentados na tabela 4.13.  

𝜔b =
𝐴�
𝑒	𝑑

	
𝑓-.
𝑓*.

 

𝜇 = 𝜔b	(	1 − 0,588𝜔b) 

𝑀M. = 𝜇	𝑒	𝑑&B	𝑓*. 

(4.04) 

(4.05) 

(4.06) 
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𝑃M. =
8	 𝑀M.

(

2 + 𝑀M.
I

𝐿B
 

 𝜔b	: percentagem mecânica de armadura; 

 𝑓-. : resistência de cálculo do aço à tração; 

 𝑓*. : resistência de cálculo do betão à compressão; 

 𝑑& : altura útil da secção transversal do betão; 

 𝑀M.
(  : momento resistente mínimo; 

 𝑀M.
I  : momento resistente máximo; 

 𝑃M. : carga resistente máxima da viga. 

Tabela 4.13.- Carga última da viga em estudo. 

	 varões As [cm2] d [mm] ω [-] μ [-] Mrd 
[kNm/m] 

Prd 
[kN/m] 

meio vão 4φ16 8,04 0,462 0,126 0,117 149,25 
83,18 

apoio 4φ20 12,57 0,460 0,198 0,174 221,38 

 

4.8. Testes e Experiências  

Com o intuito de realizar os objetivos estabelecidos ao longo deste trabalho foi traçado um plano 

de testes a executar na estrutura com os diversos casos mencionados. Dito plano, conta com 5 ensaios, 

o primeiro de controlo, o segundo considerando a zona corroída o apoio de continuidade, o terceiro 

deterioração no meio vão, o quarto no apoio de extremidade e por último no comprimento total dos 

varões inferiores, como se explicará em seguida com o auxilio de figuras ilustrativas. Estes ensaios 

foram pensados e serão apresentados devido aos resultados obtidos com a aplicação do programa 

computacional. 

Ensaio 0 - Para a realização de comparações é necessário ter em consideração o caso 

em que as condições perfeitas não sejam afetadas. Assim sendo, foi criado um ensaio 
de controlo onde é possível levar a viga à rutura sem que esta seja influenciada pelo 

efeito da corrosão, será este ensaio que permitirá analisar os resultados obtidos de forma 

mais clara e realista. 

 

Ensaio 1 - Como passo seguinte é necessário a colocação de deterioração em diferentes 

zonas da viga. No ensaio 1 será associada uma corrosão no varão superior no 

alinhamento do apoio de continuidade. Como tratado no capítulo 4.2 os ensaios em 

questão consideram que o problema trata de um carregamento simétrico, de tal modo 

que a aplicação de corrosão deverá ser simétrica também. Na figura 4.10 está 

(4.07) 
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representada a zona onde se aplicará dito efeito e no seguinte capítulo analisados os 

resultados destes testes com e sem a presença de confinamento. 

 

Ensaio 2 - Um dos testes que parece revelar maior importância prática é o ensaio número 

2 no qual serão introduzidas deteriorações no meio vão de ambos tramos, mais uma vez 

se dá relevância à simetria do carregamento como se pode ver na figura 4.11. Ao igual 

que o ensaio anterior, foram realizados dois testes para este cenário, um com 

confinamento por estribos e outro sem. 

 

Ensaio 3 - Sendo o objetivo deste ensaio o estudo da influência da corrosão na 

capacidade resistente ao esforço transverso da estrutura, foi delineado um plano de teste 

afetando as zonas junto aos apoios de extremidade. Assim é possível obter o 

encaminhamento de carga preferencial após a deterioração dos varões de aço junto a 

estas secções tão frágeis. Ao igual que os ensaios anteriores serão executados dois 

testes, um com confinamento e outro sem, sendo de esperar que neste ensaio se 

observe uma maior variação no resultado com a presença ou ausência dos estribos na 

estrutura. A figura 4.12 indica a zona afetada pela corrosão para o ensaio 3.  

 

Ensaio 4 - Com a inclusão de um último ensaio é possível analisar a influência de uma 

corrosão excessiva na peça de betão armado. Para tal, foram considerados todos os 

varões longitudinais inferiores afetados por este fenómeno. 
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Figura 4.10.- Corrosão no apoio de continuidade (Ensaio 1). 
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Figura 4.13.- Corrosão nos varões inferiores em toda a extensão. 
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Tabela 4.14.- Ensaios realizados no presente trabalho. 

Ensaio Teste Grau de 
Corrosão Localização do Dano Confinamento 

0 
1 0% sem corrosão ✓ 

2 0% sem corrosão  

1 

1 10% corrosão no apoio de 
continuidade ✓ 

2 10% corrosão no apoio de 
continuidade  

3 20% corrosão no apoio de 
continuidade ✓ 

4 20% corrosão no apoio de 
continuidade  

2 

1 10% corrosão no meio vão de ambos 
tramos ✓ 

2 10% corrosão no meio vão de ambos 
tramos  

3 20% corrosão no meio vão de ambos 
tramos ✓ 

4 20% corrosão no meio vão de ambos 
tramos  

3 

1 10% corrosão junto aos apoios de 
extremidade ✓ 

2 10% corrosão junto aos apoios de 
extremidade  

3 20% corrosão junto aos apoios de 
extremidade ✓ 

4 20% corrosão junto aos apoios de 
extremidade  

4 
1 10% corrosão nos varões inferiores 

em toda a extensão ✓ 

2 10% corrosão nos varões inferiores 
em toda a extensão  
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5. Análise de Resultados 

A deterioração de uma peça de betão armado provoca, como explicado ao longo do presente 

trabalho, uma alteração da resposta estrutural. Com o aparecimento de corrosão nas armaduras e por 

sua vez o desenvolvimento de fendas no betão ao longo do comprimento do troço de varões corroídos 

é de se esperar que exista uma diminuição considerável na capacidade de carga da viga. 

Neste capítulo, serão analisados com detalhe os resultados obtidos da aplicação dos ensaios 

explicitados no capítulo 4.8, no programa computacional, adequado ao tipo de testes a ser executado, 

como explicado no capítulo 3.1. Serão assim examinados cada ensaio num subcapítulo tratando de 

representar as respostas obtidas, o seu significado, a variação dos resultados para o esperado e, 

somado a isto, os possíveis erros que possam ter sido introduzidos pelo programa ou pela definição do 

exemplo em estudo.  

Após este estudo, será possível detalhar as conclusões obtidas com o trabalho e os fatores que 

deveriam ser melhorados com possíveis futuros estudos no tema, estando o capítulo 6 destinado a tal. 

 

5.1. Ensaio 0 – Controlo 

 Para futuras comparações entre os resultados é necessário estabelecer um ensaio no qual as 

condições diferenciadoras, para o caso a corrosão nas armaduras, não se apliquem. Deste modo, no 

ensaio 0 apresentam-se os valores resultantes da análise da viga sem qualquer tipo de corrosão, 

aplicando apenas carga na superfície superior até obter a sua rutura. Aplicando o referido anteriormente 

para o ensaio de controlo foi possível obter o diagrama de carga-deslocamento apresentado no gráfico 

em seguida, gráfico 5.1. 

Gráfico 5.1.- Diagrama carga-deslocamento - Ensaio 0. 

Analisando o gráfico supra, é possível observar o referido no capítulo 3.4.2 com o uso de uma 

abordagem total estando os picos presentes no gráfico relacionado com as cargas e descargas 

necessárias de realizar para a aplicação de dito método. Assim sendo, e sabendo que teoricamente ao 
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colocar carga esta não diminuirá, pelo menos até à rotura, foi criada uma envolvente simplificada que 

permite a análise dos patamares relevantes. No gráfico 5.2 é apresentada dita envolvente para o ensaio 

sem corrosão. 

Gráfico 5.2.- Envolvente do diagrama carga-deslocamento - Ensaio 0. 

 

É evidente no diagrama a presença de alguns patamares correspondentes a um aumento na 

flecha da viga para uma carga constante. Foram definidos alguns dos que representam mais impacto 

no comportamento estrutural para os quais, em seguida, será explicado o sucedido com apoio do 

gráfico 5.2 e da figura 5.1 da malha de elementos nos quais se assinala os sítios de ocorrência das 

alterações. 

 

Testes sem estribos: 

A. P = 24,9kN/m - Abertura de fendas com valores superiores a 0,2mm, o que provoca um 

aumento na deformação da viga. Ocorre durante o primeiro carregamento, sendo as 

fendas apenas provocadas pela carga vertical imposta. 

B. P = 50,4kN/m - Deterioração da interface inferior do varão superior (1); No varão inferior 

(2) foram alcançados valores muito próximos da cedência, ou seja dos 500MPa;  

C. P = 59,5kN/m - Deslizamento na interface superior do varão inferior junto do eixo de 

simetria e na interface superior do varão superior junto do meio vão do tramo (4). 
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D. P = 75,6kN/m - Valores de compressão no elemento de betão elevados (5), provocando-

se diminuição de rigidez do mesmo devido ao grau de dano. Tensões no varão inferior 

com valores próximos da cedência na secção do apoio de continuidade.  

Teste com estribos: 

A'. P = 25,2kN/m - Abertura de fendas com valores superiores a 0,2mm. Ao igual que no 

caso sem estribos ocorre durante o primeiro carregamento. 

B'. P = 50,4kN/m - Valores crescentes de dano no elemento de betão junto à simetria (3), 

que por consequência originam uma diminuição da sua rigidez; Valores de tensões 

elevados no varão inferior junto do apoio de continuidade (2). 

C'. P = 55,5kN/m - Alastramento das compressões nos elementos de betão e por 

consequência redução da rigidez do elemento (7). 

D'. P = 63,4kN/m - Continuação do efeito anterior no elemento (8). 

E'. P = 73,3kN/m - Deslizamento da interface inferior e superior do varão superior nas 

secções (1) e (4); No elemento (2) do varão inferior foram atingidas tensões na ordem 

dos 500MPa. 

 Como esperado, a carga última das duas vigas é idêntica pois a rutura ocorre por flexão. Nas 

imagens 5.2 e 5.3 é possível analisar as fendas presentes na estrutura, com abertura maior que 0,2mm 

para a carga máxima que se conseguiu atingir com os testes, sendo esta de 83,2 e 81,5kN/m para o 

caso sem e com estribos respetivamente, não esquecendo que as referidas imagens são dadas 

recorrendo a simetria, sendo apenas visível um tramo da viga. 

Figura 5.2.- Abertura de fendas - Ensaio 0 sem estribos (1º tramo). 

Figura 5.3.- Abertura de fendas - Ensaio 0 com estribos (1º tramo). 
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Para o valor de carga máxima de cada teste é possível realizar uma análise aos valores das 

tensões resultantes nos varões de aço, verificando que não ultrapassam o valor máximo de 500MPa, 

valor da tensão de cedência para o aço escolhido, verificando assim que não existe a rutura de nenhum 

dos varões. Em seguida, nos gráficos 5.3 e 5.4 serão apresentados os diagramas de tensão segundo 

a direção horizontal para os varões inferiores e superiores respetivamente, para os testes com e sem 

estribos, para o caso de simetria. 

 

Nos gráficos anteriores, consegue concluir-se que os valores máximos de tensão admissíveis no 

aço, não são ultrapassados para nenhum dos testes em estudo. É também visível, nos picos de tensão, 

as zonas onde se desenvolveram fendas que circundam o varão de aço, as quais coincidem com as 

fendas ilustradas nas figuras 5.2 e 5.3. Nestas secções resulta deteriorada a ligação aço-betão, 

havendo assim um deslizamento do varão de aço o que por sua vez tomará valores de tensão elevados. 

Pelos resultados apresentados pode concluir-se que a primeira secção que apresentou cedência 

foi a secção do apoio de continuidade, estando este facto em coincidência com a secção de maior 

momento no diagrama de momentos de uma viga com dois tramos. Mais tarde, no instante de rotura 

ocorreu uma distribuição de tensões, devido à deterioração das interfaces de ligação o que 

consequentemente deu origem à cedência da secção de meio vão. 

5.2. Ensaio 1 – Corrosão no Apoio de Continuidade 

O primeiro cenário de deterioração que se analisará será a presença de corrosão no varão 

superior, mais propriamente numa distância de 2,50m centrada com o eixo de simetria como se pode 

ver na figura 4.10. Sabendo pelos diagramas de momentos de uma viga com dois tramos que o valor 

máximo do momento fletor se situa no apoio de continuidade faz com que este ensaio seja 

possivelmente um dos mais importantes para analisar os efeitos da corrosão. 
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Gráfico 5.4.- Diagrama de tensões no varão 

superior – Ensaio 0 (1º tramo). 

Gráfico 5.3.- Diagrama de tensões no varão 

inferior – Ensaio 0 (1º tramo). 
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5.2.1. Ensaio 1 - 10% de Corrosão 

 Tal como no ensaio de controlo será analisado em primeiro lugar o diagrama carga-

deslocamento. No gráfico 5.5 apresenta-se o diagrama envolvente carga-deslocamento. 

Gráfico 5.5.- Envolvente do diagrama carga-deslocamento - Ensaio 1 com 10% de corrosão. 

 

Existem algumas comparações possíveis de analisar entre o ensaio 0 e o ensaio 1, a primeira é 

a similaridade do primeiro patamar aos 24kN/m assim como o do patamar seguinte até aos 40kN/m. 

Este facto deve-se à similaridade das vigas até este patamar de carga. Os resultados com relevância 

de serem analisados surgem depois da introdução da corrosão e são detalhados em seguida. 

Testes sem estribos: 

A. P = 47,6kN/m - Cedência da secção do apoio de continuidade; Início do deslizamento 

da interface aço-betão inferior do varão superior junto da simetria (1). 

B. P = 56,3kN/m - Diminuição da rigidez do elemento de betão (2) devido ao dano na 

estrutura; Deslizamento da interface superior do varão inferior na zona de simetria e do 

da interface superior do varão superior na mesma secção (3). 

C. P = 66,7kN/m - Escorregamento considerável da interface inferior do varão superior (1), 

diminuindo a resistência da secção. 
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D. P = 71,0kN/m - Elemento do varão inferior (4) atingiu valores de tensão próximos do 

máximo admissível, entrando em plastificação.  

Teste com estribos: 

A'. P = 47,6kN/m - Cedência da secção do apoio de continuidade; Elemento do varão inferior 

(5) atingiu valores de tensão próximos do máximo admissível, entrando em cedência. 

B'. P = 73,4kN/m - Valores de compressão no elemento (6) muito elevados, entrando o 

elemento em deterioração que por sua vez resulta numa diminuição da sua rigidez. 

Em seguida serão demonstrados os mapas de fendilhação para os patamares de carga máxima 

atingida e abertura de fendas com valores superiores a 0,2mm podendo analisar-se algumas variações 

do encaminhamento de fendas e por sua vez de tensões ao longo da peça. 

 

 

Pelo mapa de fendilhação, figuras 5.5 e 5.6, avalia-se que com a introdução de deterioração na 

armadura superior, no apoio de continuidade, aumentou-se o desenvolvimento das fendas na secção 

junto ao mesmo tornando-se mais profundas no betão, sendo de esperar pelas forças de tração 

impostas no varão, as quais representam uma força considerável. Nas figuras infra estão representadas 

as deformadas do primeiro tramo da viga em estudo antes da rutura, no qual é possível observar o 

aumento do volume do varão de aço na secção do apoio de continuidade provocadas pela imposição 

da corrosão. 

 

Figura 5.5.- Abertura de fendas - Ensaio 1 com 10% de corrosão sem estribos (1º tramo). 

Figura 5.6.- Abertura de fendas - Ensaio 1 com 10% de corrosão com estribos (1º tramo). 

Figura 5.7.- Deformada na rotura - Ensaio 1 com 10% de corrosão sem estribos (1º tramo). 
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 Sendo a viga sem estribos a mais sensível aos efeitos de deterioração era de se prever que os 

efeitos da corrosão fossem superiores. As figuras 5.7 e 5.8 comprovam esse efeito, sendo que na 

primeira a influência da corrosão do varão é um pouco mais elevada que na segunda, somado a isto é 

possível analisar que a existência de estribos permite uma menor deterioração das interfaces e um 

menor deslizamento dos varões. Nos gráficos em seguida, gráficos 5.6 e 5.7, é possível observar as 

tensões na armadura resultantes de ambos testes, para o momento de carga máxima obtida com os 

ensaios, de forma a verificar o estado dos varões de aço e a sua proximidade ao limite de cedência de 

500MPa, tal como realizado no ensaio anterior. 

 

Nos gráficos 5.6 e 5.7, correspondentes à aplicação da carga máxima, é possível observar a 

presença de picos de tensão ao longo dos varões o que resulta da fendilhação do betão que envolve o 

varão de aço. É possível também concluir que os valores de tensão se encontram dentro dos 

parâmetros admissíveis e esperados não havendo grandes variações para o ensaio de controlo. Os 

patamares máximos observáveis no gráfico 5.6, apresentam um carácter retilíneo o que por sua vez 

indica a deterioração agravada das interfaces circundantes ao varão e a perda de ligação e por 

consequência a transmissão de tensões para o aço, havendo uma melhor redistribuição das tensões 

ao longo do varão.  

Figura 5.8.- Deformada na rotura - Ensaio 1 com 10% de corrosão com estribos (1º tramo). 

Gráfico 5.7.- Diagrama de tensões no varão superior 

para a carga máxima – Ensaio 1 com 10% de corrosão 

(1º tramo). 

Gráfico 5.6.- Diagrama de tensões no varão inferior 

para a carga máxima – Ensaio 1 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 
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5.2.1. Ensaio 1 - 20% de Corrosão 

Testes sem estribos:  

A. P = 33,2kN/m - Abertura acentuada de fendas com valores superiores a 0,2mm; 

Deterioração prematura da interface inferior do varão superior junto do apoio de 

continuidade (1), este efeito deve-se às condições de bond-slip apresentarem valores 

menos vantajosos que para um grau de corrosão menor. 

B. P = 54,2kN/m - Deterioração das interfaces inferior e superior do varão superior na zona 

de meio vão (2) e (3) e da interface superior do varão inferior na mesma secção (4); 

Plastificação do aço no elemento (5). 

C. P = 60,3kN/m - Escorregamento considerável da interface inferior do varão superior (2). 

Teste com estribos: 

A'. P = 48,8kN/m - Cedência da secção do apoio de continuidade; Elemento do varão inferior 

(5) atingiu valores de tensão próximos do máximo admissível, entrando em cedência; 

Deterioração da interface inferior do varão superior (1). 

B'. P = 75,1kN/m - Deterioração da interface superior do varão superior na secção de meio 

vão (3). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50

P 
-C

ar
ga

 [k
N

/m
]

𝛿 - deslocamento [mm]

sem estribos

com estribos

Gráfico 5.8.- Envolvente do diagrama carga-deslocamento - Ensaio 1 com 20% de corrosão. 
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C'. P = 78,5kN/m - Plastificação do elemento de aço (6) com valores próximos do máximo 

admissível. 

D'. P = 81,3kN/m - Plastificação do elemento de aço (7) com valores próximos do máximo 

admissível. 

 

Como seria de esperar a abertura de fendas é mais pronunciada numa zona mais perto do apoio 

de continuidade no caso sem estribos sendo que para este grau de corrosão se observa um grande 

decréscimo na capacidade de carga face ao teste com estribos, comparativamente com a aplicação de 

apenas 10% de corrosão. 

Como se pode ver pelas figuras 5.12 e 5.13 existe uma rotura da peça de betão armado em 

secções diferente para ambos os testes, da mesma forma é observável que existe um grande 

escorregamento na secção do apoio o que evidência a criticidade da secção. 

Figura 5.10.- Abertura de fendas - Ensaio 1 com 20% de corrosão sem estribos (1º tramo). 

Figura 5.13.- Deformada na rotura - Ensaio 1 com 20% de corrosão com estribos (1º tramo). 

Figura 5.12.- Deformada na rotura - Ensaio 1 com 20% de corrosão sem estribos (1º tramo). 

Figura 5.11.- Abertura de fendas - Ensaio 1 com 20% de corrosão com estribos (1º tramo). 
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Os diagramas de tensões nos varões apresentados acima, gráficos 5.9 e 5.10, confirmam o 

concluído pelas deformadas, podendo afirmar que no caso sem estribos a zona do apoio também 

constitui uma zona crítica em termos de tensões. É observável que as tensões para o caso sem estribos 

não apresentam valores de tensão tão elevados como para o caso com estribos, conclui-se então que 

a cedência se deu pela secção do apoio de extremidade num estado de tensão precoce face ao 

segundo. Este facto deve-se ao alto grau de corrosão a que está imposta a estrutura, podendo concluir-

se que, para tal estado de deterioração, a inclusão de confinamento na viga contribui com efeitos 

positivos no comportamento estrutural e na capacidade de carga. 

5.3. Ensaio 2 – Corrosão no Meio Vão de Ambos Tramos 

O tipo de corrosão mais evidenciado nos casos práticos em obras existentes é a corrosão dos 

varões inferiores na zona do vão dos tramos da viga, por este motivo, este subcapítulo tratará da análise 

de um ensaio deste cenário. Ao igual que o ensaio 1 é de se esperar que a carga resistente apresente 

uma diminuição considerável devido à fragilidade da secção em causa até porque, será nesta, que se 

analisará a flecha medida para controlo dos resultados obtidos. 

Gráfico 5.10.- Diagrama de tensões no varão superior 

para a carga máxima – Ensaio 1 com 10% de corrosão 

(1º tramo). 

Gráfico 5.9.- Diagrama de tensões no varão inferior 

para a carga máxima – Ensaio 1 com 10% de corrosão 

(1º tramo). 
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5.3.1. Ensaio 2 - 10% de Corrosão 

 Em seguida é apresentado o gráfico 5.11 com o diagrama de carga-deslocamento, pelos 

mesmos motivos apresentados anteriormente foi efetuada a envolvente do diagrama.  

 

À semelhança que o ensaio anterior, o diagrama acima apresenta alguns patamares relevantes 

nos termos de análise, os quais se encontram explicados e enumerados em seguida. Sendo que até à 

introdução da corrosão o comportamento é em tudo idêntico aos ensaios anteriores. 

 

Testes sem estribos: 

A. P = 50,6kN/m - Início do deslizamento da interface aço-betão superior do varão inferior 

na secção de meio vão do tramo (1) e da interface inferior do varão superior junto do 

eixo de simetria (2); Elemento do varão inferior (3) atingiu valores de tensão próximos 

do máximo admissível. 

B. P = 68,4kN/m - Grande deslizamento da interface inferior do varão superior (2); Início do 

deslizamento da interface superior do varão superior (4). 

C. P = 71,6kN/m - Abertura acentuada da interface inferior do varão superior na zona de 

meio vão do tramo em estudo (5). 
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Gráfico 5.11.-Envolvente do Diagrama de Carga-Deslocamento - Ensaio 2 com 10% de corrosão. 
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Testes com estribos: 

A'. P = 50,2kN/m - Valores de compressão no elemento de betão junto da simetria (6) 

elevados, provocando-se um dano agravado no mesmo e uma diminuição de rigidez 

significativa. 

B'. P = 55,0kN/m - Propagação do dano do patamar anterior para o elemento superior (7) 

observando-se uma diminuição similar da rigidez. 

C'. P = 64,0kN/m - Deslizamento da interface superior do varão inferior junto do eixo de 

simetria (8), provocado pelas alterações dos elementos de betão circundantes da 

mesma. 

D'. P = 74,6kN/m - Início do deslizamento na interface de ligação aço-betão tanto inferior 

como superior do varão superior na secção de meio vão (4) e (5). 

E'. ’P = 75,8kN/m - Obtenção de valores elevados de tensão no varão inferior, nos 

elementos na secção crítica (secção de meio vão) (9), podendo observar-se valores 

muito próximos dos valores de cedência. 

Como seria de esperar, para o caso com confinamento é possível observar um melhor 

comportamento estrutural havendo um deslizamento das interfaces para um nível de carga superior. 

Por outro lado, é possível também concluir dos ensaios anteriores que os acontecimentos, obtidos ao 

longo da simulação, não se distanciam muito do esperado. Para uma melhor compreensão do sucedido 

à estrutura serão analisados em seguida os mesmos parâmetros que para os outros ensaios, 

começando pelo mapa de fendilhação para o instante aquando se obteve as cargas máximas de 

simulação. 

Figura 5.16.- Abertura de fendas - Ensaio 2 com 10% de corrosão com estribos (1º tramo). 

Figura 5.15.- Abertura de fendas - Ensaio 2 com 10% de corrosão sem estribos (1º tramo). 
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Partindo das figuras 5.15 e 5.16 é possível analisar a presença de uma fendilhação menos 

espaçada para o caso com estribos devido ao efeito de confinamento que melhora a aderência e, deste 

modo, conduz a um menor espaçamento entre fendas, porém com uma abertura menor. Em seguida 

serão apresentadas as deformadas da estrutura para o momento de rotura da estrutura, isto é, no 

momento em que é alcançada a carga última, não esquecendo que se trata apenas de um tramo da 

viga devido à análise simétrica desenvolvida.  

Contrariamente ao ensaio 1, neste caso não se torna evidente a diferença entre as deformadas 

últimas da estrutura, podendo concluir que, como era esperado pelo diagrama de carga-deslocamento, 

não há uma variação substantiva entre os dois ensaios, não sendo notável um grande efeito dos 

estribos na rotura da peça de betão armado. 
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Figura 5.18.- Deformada na rotura - Ensaio 2 com 10% de corrosão com estribos (1º tramo). 

Gráfico 5.12.- Diagrama de tensões no varão 

inferior na cedência – Ensaio 2 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 

Gráfico 5.13.- Diagrama de tensões no varão 

superior na cedência – Ensaio 2 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 

Figura 5.17.- Deformada na rotura - Ensaio 2 com 10% de corrosão sem estribos (1º tramo). 
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As tensões na zona deteriorada no teste sem estribos apresentam valores um pouco mais 

elevados devido à falta de confinamento. Os diagramas de tensão de tração nos varões de aço da 

estrutura apresentados acima, gráficos 5.14 e 5.15, indicam que o ensaio em estudo correu como 

esperado, sendo a gama de valores em muito idêntica à gama de valores do ensaio 0. Sendo o meio 

vão a zona sujeita a deterioração, torna-se evidente que a secção de cedência é a do apoio de 

continuidade sendo mais impactante o momento resultante na viga que uma corrosão com grau de 

10%. 

5.3.2. Ensaio 2 - 20% de Corrosão 

Gráfico 5.16.-Envolvente do Diagrama de Carga-Deslocamento - Ensaio 2 com 20% de corrosão. 
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Gráfico 5.14.- Diagrama de tensões no varão 

inferior para a carga máxima – Ensaio 2 com 10% 

de corrosão (1º tramo). 

Gráfico 5.15.- Diagrama de tensões no varão 

superior para a carga máxima – Ensaio 2 com 10% 

de corrosão (1º tramo). 
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Testes sem estribos:  

A. P = 48,9kN/m - Início do deslizamento da interface aço-betão superior do varão inferior 

na secção de meio vão do tramo (1) e da interface inferior do varão superior junto do 

eixo de simetria (2) e também da interface superior do varão superior no meio vão (3); 

Elemento do varão inferior (4) atingiu valores de tensão próximos do máximo admissível. 

B. P = 77,1kN/m - Plastificação dos elementos (5) e (6) de aço no varão inferior e superior 

respetivamente. 

Testes com estribos: 

A'. P = 50,0kN/m - Plastificação do elemento de aço (4) com valores perto dos valores 

últimos; Deterioração da interface superior do varão inferior na secção de meio vão.  

B'. P = 54,9kN/m - Diminuição da rigidez do elemento de betão (7) devido ao dano agravado;  

C'. P = 59,8kN/m - Cedência do estribo junto do eixo de simetria; Deterioração da interface 

superior (3) e inferior (8) do varão superior na secção de meio vão.  

D'. P = 75,4kN/m - Plastificação do elemento de aço (5) do varão inferior. 

 

Figura 5.19.- Malha com as secções afetadas - Ensaio 2 com 20% de corrosão. 

Figura 5.21.- Abertura de fendas - Ensaio 2 com 20% de corrosão com estribos (1º tramo). 

Figura 5.20.- Abertura de fendas - Ensaio 2 com 20% de corrosão sem estribos (1º tramo). 
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Como é analisável pelas figuras anteriores, existe um pior comportamento no caso sem estribos, 

conduzindo a uma maior fendilhação e uma maior flecha máxima o que entra em concordância com o 

analisado no diagrama de carga-deslocamento, gráfico 5.14, e com a deterioração das interfaces 

inferiores na zona deteriorada.  

Em seguida serão representados os gráficos correspondentes às tensões obtidas nos varões 

inferiores e superiores para o patamar A e A’, para o caso com e sem estribos respetivamente, sendo 

estes valores os correspondentes aos valores de cedência da secção do apoio central. No gráfico 5.17 

é possivel analisar a obtenção de valores de tensão próximos do limite de 500 MPa para o caso sem 

estribos, denotando uma danificação acentuada deste caso de estudo. Os gráficos 5.19 e 5.20 

apresentam as tensões para o momento de rotura da estrutura. 

Figura 5.22.- Deformada na rotura - Ensaio 2 com 20% de corrosão sem estribos (1º tramo). 

Figura 5.23.- Deformada na rotura - Ensaio 2 com 20% de corrosão com estribos (1º tramo). 
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Gráfico 5.18.- Diagrama de tensões no varão superior 

na cedência – Ensaio 2 com 20% de corrosão (1º 

tramo). 
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Gráfico 5.17.- Diagrama de tensões no varão inferior 

na cedência – Ensaio 2 com 20% de corrosão (1º 

tramo). 
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5.4. Ensaio 3 – Corrosão no Apoio de Extremidade  

O ensaio 3 é relativo à simulação do efeito da corrosão no apoio de extremidade, com grau de 

10% e 20%. Para tal, introduzir-se-á a deterioração num comprimento de dois metros (2m) junto ao 

apoio da esquerda, apoio simples. Com este ensaio espera-se verificar o efeito da alteração do 

encaminhamento de cargas junto ao apoio (provocada pela perda de aderência da armadura) na 

capacidade da viga. Para além disso, neste teste espera observar-se a importância da existência de 

estribos, estando a contar resultados mais abonatórios para o caso com confinamento. 

5.4.1. Ensaio 3 - 10% de Corrosão  

 

-500
-400
-300
-200
-100

0
100
200
300
400
500

0 1000 2000 3000 4000 5000

𝜎 I
-T

en
sã

o 
no

rm
al

 [M
Pa

]

x - coordenada [mm] 

sem estribos com estribos

-500
-400
-300
-200
-100

0
100
200
300
400
500

0 1000 2000 3000 4000 5000

𝜎 I
-T

en
sã

o 
no

rm
al

 [M
Pa

]

x - coordenada [mm]

sem estribos com estribos

Gráfico 5.19.- Diagrama de tensões no varão inferior 

para a carga máxima – Ensaio 2 com 20% de corrosão 

(1º tramo). 

Gráfico 5.20.- Diagrama de tensões no varão superior 

para a carga máxima – Ensaio 2 com 20% de corrosão 

(1º tramo). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50

P 
-C

ar
ga

 [k
N

/m
]

𝛿 - deslocamento [mm]

sem estribos

com estribos

A’ 

B’ 

C’ D’ 

A 

B 
C 

D 

E 

Gráfico 5.21.-Envolvente do Diagrama de Carga-Deslocamento - Ensaio 3 com 10% de corrosão. 



 60 

 

Testes sem estribos:  

A. P = 50,6kN/m - Plastificação do elemento (1) do varão inferior com valores de cedência 

(500MPa); Deterioração da interface inferior do varão superior (2) junto da simetria e da 

interface superior do varão inferior (3) junto do apoio de extremidade; Abertura 

acentuada de fendas na zona circundante aos varões inferiores. 

B. P = 66,8kN/m - Deterioração da interface superior (4) e inferior (5) do varão superior na 

secção de meio vão. 

C. P = 72,3kN/m - Plastificação do elemento de aço (6) do varão inferior; Deslizamento 

acentuado das interfaces superiores e inferiores do varão superior (4) e (5). 

D. P = 76,0kN/m - Deslizamento acentuado das interfaces superiores e inferiores do varão 

superior (7) e (8) junto do apoio de extremidade. 

E. P = 82,2kN/m - Plastificação do elemento de aço (9) do varão inferior. 

Testes com estribos: 

A'. P = 50,7kN/m - Cedência da secção do apoio de continuidade, apresentando-se uma 

degradação acentuada no declive representativo da rigidez. 

B'. P = 63,6kN/m - Plastificação do estribo junto do eixo de simetria; Diminuição da rigidez 

do elemento de betão (10) devido ao alto grau de dano; Deterioração acentuada da 

interface superior do varão inferior (11) junto do eixo de simetria. 

C'. P = 74,8kN/m - Plastificação do elemento de aço (1) do varão inferior; Deslizamento da 

interface superior do varão inferior junto do apoio de extremidade (3) e da interface 

superior (4) e inferior (5) do varão superior na secção de meio vão. 

D'. P = 77,4kN/m - Elemento (9) do varão inferior apresenta valores de tensão muito 

próximos dos máximos admissíveis, 500MPa. 

 

Figura 5.24.- Malha com as secções afetadas - Ensaio 3 com 10% de corrosão. 
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Nas figuras 5.25 e 5.26, apresentadas em seguida, obtém-se o mapa de fendilhação nos 

patamares de valor de carga máxima obtida com a simulação em causa. 

 

Tanto em termos de comportamento estrutural como de abertura de fendas é possível concluir 

que a viga com estribos apresenta um melhor desempenho, o que está por sua vez em concordância 

com o esperado. Nas figuras 5.27 e 5.28 é visível a deformada do ensaio para ambos testes no 

momento do colapso da viga de betão armado. 

Pelas figuras supra apresentadas, é possível a observação da rotura da viga na zona do meio 

vão, sendo aproximadamente na mesma secção para ambos casos, com a análise dos diagramas de 

tensões no varão este efeito poderá ser confirmado. Nos gráficos 5.22 e 5.23 estão representadas as 

tensões nos varões inferiores e superiores, respetivamente, para o patamar de cedência A e A’, e nos 

gráficos 5.24 e 5.25 as tensões no momento da rotura da peça de betão armado. 

Figura 5.25.- Abertura de fendas - Ensaio 3 com 10% de corrosão sem estribos (1º tramo). 

Figura 5.27.- Deformada na rotura - Ensaio 3 com 10% de corrosão sem estribos (1º tramo). 

Figura 5.28.- Deformada na rotura - Ensaio 3 com 10% de corrosão com estribos (1º tramo). 

Figura 5.26.- Abertura de fendas - Ensaio 3 com 10% de corrosão com estribos (1º tramo). 
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Com a aplicação de deterioração na zona do apoio de extremidade é esperado como resposta 

dos ensaios um aumento da tensão substancial na zona do apoio de extremidade em comparação com 

o ensaio de controlo. Isto não ocorre para um grau de corrosão de 10% porém, como se poderá concluir 

posteriormente, para um grau de 20% este efeito torna-se mais evidente. Ao igual que os ensaios 

anteriores, a secção de cedência da estrutura continua por se verificar a do apoio de continuidade 

havendo um progresso uniforme até se obter a cedência visível na zona do meio vão, efeito que levará 

à rotura da peça. Confirma-se este facto com as deformadas, figuras 5.27 e 5.28 onde se pode observar 

uma deterioração intensa nesta zona. No gráfico 5.24 é visível uma maior uniformização das tensões 

na secção crítica que se deve à perda de aderência da interface aço-betão. 
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Gráfico 5.25.- Diagrama de tensões no varão superior 

para a carga máxima – Ensaio 3 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 
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Gráfico 5.22.- Diagrama de tensões no varão inferior 

na cedência – Ensaio 3 com 10% de corrosão (1º 

tramo). 

Gráfico 5.23.- Diagrama de tensões no varão superior 

na cedência – Ensaio 3 com 10% de corrosão (1º 

tramo). 
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Gráfico 5.24.- Diagrama de tensões no varão inferior 

para a carga máxima – Ensaio 3 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 
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5.4.2. Ensaio 3 - 20% de Corrosão 

 

 

Testes sem estribos: 

A. P = 50,5kN/m - Plastificação do elemento (1) do varão inferior com valores de cedência 

(500MPa); Deterioração da interface superior do varão inferior junto do apoio de 

extremidade (2), da interface inferior do varão superior junto do eixo de simetria (3) e da 

interface superior do varão superior na secção de meio vão (4) 

B. P = 61,3kN/m - Diminuição da rigidez do elemento de betão (5) devido ao alto grau de 

dano. 

C. P = 66,3kN/m - Deslizamento da interface inferior do varão inferior junto do eixo de 

simetria (6) e na secção de meio vão (7). 

D. P = 81,4kN/m - Plastificação do elemento (8) do varão inferior com valores de cedência 

(500MPa). 

Testes com estribos: 

A'. P = 51,3kN/m - Plastificação do elemento (1) do varão inferior com valores de cedência 

(500MPa). 

B'. P = 56,3kN/m - Diminuição da rigidez do elemento de betão (5) devido ao alto grau de 

dano; Deterioração da interface superior do varão inferior junto do apoio de extremidade 

(2). 
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Gráfico 5.26.-Envolvente do Diagrama de Carga-Deslocamento - Ensaio 3 com 20% de corrosão. 

Figura 5.29.- Malha com as secções afetadas - Ensaio 3 com 20% de corrosão. 
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C'. P = 62,2kN/m - Cedência do estribo junto do eixo de simetria; Deslizamento da interface 

superior do varão superior junto da simetria (9). 

D'. P = 72,2kN/m - Plastificação dos elementos (8) e (10) com valores de tensão de 

cedência; Deslizamento da interface superior (4) e inferior (11) do varão superior (4). 

Pelas figuras acima apresentadas, figuras 5.30 a 5.33, é possível realizar uma comparação entre 

a abertura de fendas e as zonas críticas de rotura da estrutura de betão. Como se observa, a rotura 

dá-se na zona de meio vão, sendo esta a que se encontra diretamente afetada pela corrosão. Os 

gráficos de tensão em seguida, gráficos 5.27 a 5.30, apresentam as tensões dos varões tanto inferiores 

como superiores, podendo estes confirmar o referido anteriormente, aparecendo tensões mais 

elevadas na zona de meio vão. Os dois primeiros gráficos resultam no momento de cedência da peça, 

patamar A e A’, para o caso com e sem estribos respetivamente, e os dois últimos resultam para a 

carga máxima obtida, ou seja, para o momento da rotura.  

Figura 5.32.- Deformada na rotura - Ensaio 3 com 20% de corrosão sem estribos (1º tramo). 

 

Figura 5.33.- Deformada na rotura - Ensaio 3 com 20% de corrosão com estribos (1º tramo). 

Figura 5.30.- Abertura de fendas - Ensaio 3 com 20% de corrosão sem estribos (1º tramo). 

Figura 5.31.- Abertura de fendas - Ensaio 3 com 20% de corrosão com estribos (1º tramo). 
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Como é possivel de observar no gráfco 5.29 ocorre um pico de tensão na zona do apoio de 

extremidade, efeito esperado devido ao alto grau de deterioração a que foi submetida a secção que por 

sua vez provoca uma deterioração agravada das interfaces aço-betão e permite a transmição por inteiro 

das tensões do betão para o varão.  

Ao igual que no ensaio anterior, para o teste sem estribos, as tensões obtidas nos varões para 

o instante de rotura apresentam valores inferiores face ao caso com estribos, o que indica que a 

presença de confinamento permite à estrutura um melhor comportamento. 
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Gráfico 5.28.- Diagrama de tensões no varão 

superior na cedência – Ensaio 3 com 20% de 

corrosão (1º tramo). 

Gráfico 5.30.- Diagrama de tensões no varão 

superior para a carga máxima – Ensaio 3 com 20% 

de corrosão (1º tramo). 

Gráfico 5.27.- Diagrama de tensões no varão 

inferior na cedência – Ensaio 3 com 20% de 

corrosão (1º tramo). 

Gráfico 5.29.- Diagrama de tensões no varão 

inferior para a carga máxima – Ensaio 3 com 20% 

de corrosão (1º tramo). 
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5.5. Ensaio 4 - Corrosão na Extensão Total dos Varões Inferiores 

Neste subcapítulo será estudado o caso da ocorrência de uma corrosão uniforme nos varões 

inferiores, em toda a sua extensão, sendo, portanto, o ensaio para o qual se esperam resultados mais 

desvantajosos em termos de comportamento estrutural. Devido a complicações com a obtenção de 

resultados fidedignos, apenas será realizada a análise dos resultados para um grau de corrosão de 

10%. Importante de salientar que uma corrosão com um grau de 20% numa extensão tão elevada 

provoca um dano de grande escala o que por sua vez origina um comportamento singular da viga de 

betão armado. Em seguida apresenta-se a analise efetuada para o caso de uma corrosão com grau de 

10%. 

 

 

 

Testes sem estribos:  

A. P = 41,8kN/m - Deterioração da interface superior do varão inferior junto do apoio de 

extremidade (1). 

B. P = 49,0kN/m - Deterioração da interface inferior do varão superior junto do eixo de 

simetria (2). 

C. P = 52,0kN/m - Abertura acentuada de fendas por cima do varão inferior. 

D. P = 62,1kN/m - Plastificação do elemento (3) do varão inferior com valores de cedência 

(500MPa). 
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Gráfico 5.31-Envolvente do Diagrama de Carga-Deslocamento - Ensaio 4 com 10% de corrosão. 

Figura 5.34.- Malha com as secções afetadas - Ensaio 4 com 10% de corrosão. 
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E. P = 81,5kN/m - Deslizamento das interfaces inferiores e superiores do varão superior na 

zona do apoio de extremidade (4) 

Testes com estribos: 

A'. P = 48,1kN/m - Plastificação do elemento (3) do varão inferior com valores de cedência 

(500MPa). 

B'. P = 52,9kN/m - Abertura acentuada de fendas por cima do varão inferior. 

C'. P = 62,1kN/m - Deslizamento da interface superior do varão inferior na secção de meio 

vão (5). 

D'. P = 74,9kN/m - Degradação acentuada da interface superior do varão inferior (5) com 

prolongamento até ao apoio de extremidade; Plastificação do elemento (6) de aço do 

varão inferior; Cedência do estribo na secção de meio vão. 

 

Figura 5.35.- Abertura de fendas - Ensaio 4 com 10% de corrosão sem estribos (1º tramo). 

Figura 5.38.- Deformada na rotura - Ensaio 4 com 10% de corrosão com estribos (1º tramo). 

Figura 5.36.- Abertura de fendas - Ensaio 4 com 10% de corrosão com estribos (1º tramo). 

Figura 5.37.- Deformada na rotura - Ensaio 4 com 10% de corrosão sem estribos (1º tramo). 
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Analisando o diagrama de carga-deslocamento, gráfico 5.31, pode concluir-se que a resposta do 

teste sem estribos não se distância da resposta do teste com estribos até ao ponto da rotura, o que por 

sua vez se encontra refletido nas deformadas e nos primeiros diagramas de tensões apresentados em 

seguida. 

Sendo um ensaio com alguma especificidade, combinando o efeito dos ensaios 2 e 3, espera-se 

uma reposta em termos de tensões com características específicas e mais complexas, deste modo e 

de forma a poder analisar a criticidade das secções em causa, serão apresentados nos gráficos 5.32 a 

5.41 os diagramas de tensão nos varões inferiores e superiores para níveis crescentes de carga. Assim 

sendo, os diagramas demonstram as tensões resultantes para diferentes instantes de carga, instantes 

estes que correspondem a momentos de mudança de rigidez por plastificações de elementos dos 

varões de aço. 
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Gráfico 5.34.- Diagrama de tensões no varão 

inferior para 52,9kN/m – Ensaio 4 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 

Gráfico 5.35.- Diagrama de tensões no varão 

superior para 52,9kN/m – Ensaio 4 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 

Gráfico 5.33.- Diagrama de tensões no varão 

superior para 40,0kN/m – Ensaio 4 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 

Gráfico 5.32.- Diagrama de tensões no varão 

inferior para 40,0kN/m – Ensaio 4 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 
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Gráfico 5.41.- Diagrama de tensões no varão 

superior para a carga máxima – Ensaio 4 com 10% 

de corrosão (1º tramo). 

Gráfico 5.38.- Diagrama de tensões no varão 

inferior para 75,5kN/m – Ensaio 4 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 
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Gráfico 5.36.- Diagrama de tensões no varão 

inferior para 62,1kN/m – Ensaio 4 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 

Gráfico 5.40.- Diagrama de tensões no varão 

inferior para a carga máxima – Ensaio 4 com 10% 

de corrosão (1º tramo). 
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Gráfico 5.37.- Diagrama de tensões no varão 

superior para 62,1kN/m – Ensaio 4 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 

Gráfico 5.39.- Diagrama de tensões no varão 

superior para 75,5kN/m – Ensaio 4 com 10% de 

corrosão (1º tramo). 
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Existem alguns aspetos que se podem concluir dos gráficos supra apresentados, o primeiro é 

que a secção crítica onde se dá a primeira cedência é a secção do apoio de continuidade, observando-

se a plastificação em primeiro lugar para o teste com estribos e depois para ambos os testes, sendo 

que para o teste sem estribos esta cedência se dá um valor mais alto de carga. Ao longo do decorrer 

do processamento é visível um aumento constante de tensão em ambas armaduras sendo que se 

observa uma tendência para a uniformização das mesmas à medida que se deterioram as interfaces 

de ligação aço-betão. Perdendo a aderência, o desvio das tensões para o betão torna-se menor e é 

progressivamente absorvida pelas armaduras longitudinais de aço. 

Outro aspeto chave de se concluir com os diagramas de tensão, é que ao igual que o diagrama 

de carga-deslocamento, gráfico 5.31, não se observa uma variação entre o teste com e sem estribos, 

sendo conclusivo que a presença de confinamento não altera significativamente o comportamento 

estrutural da viga em estudo. 
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6. Conclusão 

Neste capítulo serão resumidas as conclusões obtidas com a realização do presente trabalho 

após a análise criteriosa desenvolvida no capítulo 5, realçando os pontos em comum entre os ensaios 

realizados. Para além disso, será efetuada uma recomendação para futuros trabalhos que se poderá 

realizar tendo em conta os resultados obtidos e as funcionalidades do programa em uso. 

6.1. Conclusões Finais 

Com a realização do presente trabalho é possível reunir uma série de observações sobre o 

comportamento estrutural de um elemento de betão armado com deterioração por corrosão de 

armaduras, as quais se encontram enumeradas em seguida:  

1. Em todos os ensaios realizados a estrutura entra em cedência sempre na mesma gama 

de valores (aproximadamente 50kN/m, para a viga em questão), sendo que nos casos 

com um grau de corrosão mais acentuada (20 % de corrosão) se observa uma cedência 

prematura da estrutura devido à deterioração das interfaces aço-betão num estado mais 

inicial. 

2. As mudanças de rigidez global da estrutura estão diretamente associadas a 

deteriorações das interfaces aço-betão ou à plastificação de elementos de aço dos 

varões. 

3. Sendo a estrutura uma viga com dois tramos, a zona crítica de cedência mais recorrente 

nos ensaios resulta o apoio de continuidade, sendo para casos de corrosão elevada no 

meio vão, esta última a comprometedora. 

4. A presença de corrosão nas armaduras de uma estrutura de betão armado afeta 

diretamente a integridade das interfaces reduzindo a aderência aço-betão, porém em 

termos de comportamento não é possível observar uma redução de capacidade de carga 

proporcional ao grau de corrosão, como seria de esperar. Assim sendo, pode concluir-

se que esta consequência se deve predominantemente à perda de área de secção dos 

varões longitudinais, efeito este que não se encontra considerado no presente trabalho, 

devido à dificuldade adjacente de introdução no programa computacional. 

5. Realizando uma comparação para cada ensaio dos testes com e sem estribos é possível 

afirmar que a presença de estribos não influência em grande escala a capacidade de 

carga da estrutura. Do mesmo modo, é possível concluir que, no caso de um grau mais 

elevado de corrosão, a presença de confinamento na viga apresenta aspetos vantajosos 

nomeadamente no que se refere à rigidez. 

6. Nos termos da rotura, os resultados obtidos com os ensaios realizados não resultam na 

resposta esperada. As cargas últimas, na maioria dos casos apresentam valores de 

maior grandeza para os testes sem estribos em vez de para o caso com confinamento, 

sendo que se seria de esperar o contrário. Em resumo, no momento de pré-rotura, o 
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programa não permite a obtenção de resultados conclusivos, o que por sua vez não 

origina numa resposta totalmente realista. 

A escolha dos testes analisados no capítulo anterior, para os quais se pode obter as conclusões 

supra enumeradas, foi feita tendo em conta resultados obtidos para diferentes cenários e malhas, 

sendo os apresentados considerados como mais representativos da peça em estudo. 

6.2. Recomendações para Futuros Trabalhos 

Existem diversos tipos de abordagens possíveis de seguir aquando da simulação computacional 

do comportamento estrutural de uma peça de betão armado, como mencionado anteriormente. Sendo, 

no presente trabalho, tratadas apenas a abordagem incremental e a abordagem total ficam por 

desempenhar o uso de outros tipos de tratamentos para o qual o programa em uso têm a capacidade 

de processamento, como é o caso de uma abordagem mista, sendo usado o carácter incremental 

quando possível e passando para total caso contrário, ou como a abordagem secante incremental, 

entre outras. 

Da mesma forma, existe a possibilidade de aplicação de algumas características à peça e ao 

seu comportamento que podem, ou não, aumentar o seu carácter de fiabilidade e exatidão na entrega 

de resultados. Um dos exemplos é o uso da redução de área da secção do varão à medida que se dá 

o aumento do volume devido aos produtos da corrosão, este fator aumenta a dificuldade nos cálculos 

numéricos devido à mudança da matriz de rigidez para cada passo, porém pode ser realizada e confere 

uma análise muito mais precisa como explicado no subcapítulo anterior. 

Somado a isto existe a possibilidade da execução de diversos casos de estudo, como a inclusão 

de mais tramos na viga, ou a variação de dimensão da mesma, ou até mesmo a introdução de cabos 

de pré-esforço e a influência de corrosão para o efeito do mesmo.  

Para possibilitar uma comparação mais realista e com maior relevo nos termos dos efeitos 

estruturais resultantes na estrutura, a realização de ensaios experimentais no laboratório iguais aos 

simulados, complementarão a análise de modelação.  
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Anexos 

Anexo 1 - Pormenorização da Viga para Modelação 

  



 78 

  



 79 
 

2 2'

1 1'

CO
RT

E 
1-

1'
ES

C.
 1

:2
5

CO
RT

E 
2-

2'
ES

C.
 1

:2
5

In
st

itu
iç

ão
:

In
st

itu
to

 S
up

er
io

r T
éc

ni
co

M
es

tra
do

 e
m

 E
ng

en
ha

ria
 C

iv
il

C
ur

so
:

Tí
tu

lo
:

A
lu

no
:

N
úm

er
o:

R
ic

ar
do

 M
ar

tin
s 

C
oe

lh
o

81
00

4

D
at

a: O
ut

ub
ro

 d
e 

20
19

ve
r d

es
en

ho
s

1
N

º d
o 

D
es

en
ho

:

P
or

m
en

or
iz

aç
ão

 d
a 

Vi
ga

 p
ar

a 
M

od
el

aç
ão

E
sc

al
a:


