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23.1 

conteúdo 23       Ensaios de Stuttgart 
 

 

23.1  Ensaios 

 
Para o estudo do funcionamento das vigas de concreto armado, a literatura tradicionalmente, 

utiliza os resultados dos "ensaios de Stuttgart", realizados por Leonhardt e Walther.  

 

O ensaio consiste no carregamento gradativo de uma viga retangular biapoiada 

(convenientemente dimensionada pela teoria clássica de Mörsch), com duas cargas 

concentradas simétricas conforme o esquema apresentado na figura 23.1. As cargas sendo 

aumentadas até que venham a atingir o valor que leve a viga à ruptura, tendo ainda a 

vantagem de permitir , numa mesma peça, a observação da flexão pura (sem cisalhamento) 

no trecho BC e da flexão simples (com cisalhamento) nos trechos AB e CD. 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

          

 

 

 

 

 

 

              

Numa primeira fase, a viga não apresenta fissuras, pois o concreto da fibra inferior não atingiu 

à tensão de ruptura à tração. Os pontos da peça não fissurada estão sob estados planos de 

tensões, normais e tangenciais, cujas trajetórias de tensões principais de tração e de 

compressão estão esquematizadas na figura 23.2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.1 – Viga biapoiada para ensaios 
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23.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o aumento da carga, a tensão de ruptura à tração é atingida no trecho central e começam 

a aparecer fissuras verticais que se estendem até pouco abaixo da linha neutra. Nesta fase os 

esforços de tração são absorvidos pela armadura. No início desta fase, nos trechos extremos o 

concreto da fibra inferior ainda não atingiu à tensão de ruptura, mas o aumento progressivo da 

carga até ao colapso, forçará toda a viga a trabalhar fissurada, com exceção de regiões muito 

pequenas, próximas aos apoios. Neste trecho, em presença das tensões cisalhantes, as 

fissuras são inclinadas (figura 23.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O panorama de fissuração da peça ao atingir o estado limite último pode ser muito diferente 

daquele que poderia se prever da análise das trajetórias de tensões elásticas, pois depende do 

arranjo para a distribuição das armaduras (figura 23.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.2 – Trajetória das tensões principais 
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Figura 23.3 – Aparecimento das primeiras fissuras 
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  Figura 23.4 – Tipos possíveis de ruptura numa viga  
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23.3 

Em princípio existiriam duas possibilidades para o arranjo das armaduras. 

 

Uma primeira, teoricamente possível, é baseada na idéia da substituição local de material, 

onde barras de armadura seriam distribuídas por todo volume da peça estrutural, de modo que 

ao se abrir uma fissura já existiria uma armadura capaz de absorver a tração liberada do 

concreto. Neste caso, a distribuição dos esforços internos seguiria o mesmo padrão de antes 

da fissuração. Porém, nada garante que este arranjo seja o mais eficiente para a segurança 

em relação aos estados limites e nem o mais econômico. 

 

A segunda, se baseia no fato de que uma parte das barras de aço é melhor aproveitada 

quando empregada de forma concentrada, em posições preferenciais da estrutura. Este é o 

princípio dos arranjos de armadura padronizadas, estabelecidas de acordo com modelos nos 

estados limites últimos das peças estruturais. Estes modelos devem sempre garantir a 

estabilidade, global e local, da peça. Para o trecho central da viga, onde as seções transversais 

estão solicitadas à flexão pura, o modelo típico consiste de seções resistentes formadas por um 

banzo comprimido de concreto e um banzo tracionado correspondente à armadura longitudinal 

disposta junto à face inferior. Para os trechos extremos, sob flexão não uniforme, o modelo 

idealizado é o de uma treliça, que considera a interação entre o momento fletor e a força 

cortante. A treliça tem banzos longitudinais, comprimido e tracionado, como no trecho central, 

ligada diagonais comprimidas e tirantes. As diagonais comprimidas, ditas bielas, representam 

o concreto entre as fissuras. Os tirantes, verticais ou inclinados, representam a armadura 

transversal da viga, completando o esquema estático da treliça e costurando as fissuras (figura 

23.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2  Modelos de ruptura 
 

Os vários tipos de ruptura possíveis de ocorrerem numa viga de concreto como aquela 

ensaiada, submetida à flexão simples (figura 23.1) são os esquematizados na figura 23.4 e 

descritos a seguir. 

 

A) Ruptura por flexão  

 

       1o caso: 

 

 Concreto dimensionado por excesso (vigas subarmadas). 

 O processo de ruptura se inicia pelo aço, ao ultrapassar seu limite de 

escoamento. 

 Grande acréscimo de deformação na fibra tracionada. 

 Diminuição da área comprimida, até que a mesma entra em processo de 

ruptura por excesso de compressão. 

Figura 23.5 – Modelo de treliça para dimensionamento da viga no ELU 
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23.4 

 

       2o.caso: 

 

 Armadura dimensionada  com excesso (vigas superarmadas). 

 A ruptura se dará, diretamente, pelo esmagamento das fibras comprimidas 

de concreto. 

 O colapso da peça se dará antes que o aço das fibras tracionadas haja 

entrado em escoamento. 

 Não será antecedida de grandes deformações, sendo chamada “Ruptura 

sem aviso prévio”. 

 

 

 B) Ruptura de cisalhamento, por tração  

 

 É o tipo mais comum de ruptura por cisalhamento, resultante da deficiência 

na armadura transversal destinada a absorver as trações que surgem por 

influência dos esforços cortantes. 

 A peça tende a se dividir em duas partes, ficando caracterizada uma linha 

borda a borda. 

 

 

     C) Ruptura por compressão da mesa devido ao esforço cortante  

 

 A deficiência de armação transversal de tração, além da ruptura típica de 

tração (armadura de cisalhamento insuficiente) pode ocorrer uma ruptura por 

compressão na mesa superior. 

 Ruptura esta explicável pelo fato de que sendo baixa a armação de 

cisalhamento o aço atinge logo o limite de escoamento. O que acarreta intensa 

fissuração do concreto (fissuras inclinadas) ao longo de seu comprimento, 

penetrando as fissuras na região da mesa comprimida pela flexão que assim 

debilitada , pode entrar em processo de ruptura por esmagamento do 

concreto, apesar de a seção a que pertence estar submetida a momento fletor 

inferior àquele que atua no meio do vão da viga. 

 

 

    D)Ruptura por ancoragem deficiente da armação principal      

 (longitudinal) sobre o apoio  

 

 Armação principal de tração da viga está solicitada sobre o apoio (onde 

teoricamente se pensaria em solicitação nula), de modo que precisa ser 

convenientemente ancorada, sob pena de ocorrência de um tipo de ruptura em 

que a peça entra bruscamente em colapso devido a um deslizamento da 

armadura  longitudinal, usualmente se propagando e provocando também 

uma ruptura ao longo da altura da viga. 

 

 E) Ruptura de cisalhamento, por esmagamento da biela comprimida 

  

 Larguras bw muito reduzidas, face às solicitações atuantes, as tensões 

principais de compressão poderão atingir valores excessivamente elevados, 

incompatíveis com a capacidade de resistência do concreto por compressão, 

quando solicitado simultaneamente por tração perpendicular (estado duplo). 

Teremos, então , uma ruptura por esmagamento de concreto (como se 

houvesse um pilar inclinado no interior da viga). 


