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U  energia por unidade de volume 

V  volume, força cortante 

W  energia acumulada ou dissipada no sólido 

X  eixo 
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Letras Gregas Minúsculas 
 

α  relação entre tensões principais, deformação relativa, expoente, 

relação entre módulos de elasticidade, coeficiente, área relativa 

β  fator de distância relativa, fator de integração, parâmetro, 

resistência 

γ  coeficiente de ponderação das ações, ou coeficiente de 

segurança parcial 

δ    flecha, coeficiente, deslocamento 

ε    deformação 

ζ  tensão relativa correspondente à máxima abertura da fissura 

coesiva, fator de tamanho 

η  altura relativa da fissura coesiva, coeficiente de conformação 

superficial 

θ    rotação 

λ    coeficiente 

µ    coeficiente de atrito, momento relativo 

ν    coeficiente de Poisson, força normal relativa 

ξ  comprimento relativo da barra da armadura referente à zona de 

dano, profundidade relativa da linha neutra 

ρ    taxa geométrica da armadura, curvatura relativa 

σ    tensão normal 

τ    tensão tangencial de força cortante ou de aderência 

υ  coeficiente de efetividade, ângulo de inclinação do campo de 

compressão )(υ  ou da fissura )( rυ  da alma em relação ao eixo 

longitudinal da peça 

φ    diâmetro, ângulo de atrito interno 

ψ  fator do coeficiente de ponderação das ações, relação entre os 

momentos de fissuração e resistente último de cálculo 

ω    taxa mecânica da armadura 
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Letras Gregas Maiúsculas 
 

∆   acréscimo, variação, deslocamento 

Σ   somatório 

 

 

Índices Romanos Minúsculos 
 

ax  axial 

b  aderência 

bal referente a estados limites de deformação com duas 

deformações conhecidas 

c  concreto, compressão 

cc  concreto confinado 

d  dano, cálculo, direita 

e  elástico, esquerda 

ef  efetivo 

eq  equivalente 

estr  estribo 

exp  experimental 

f  ruptura 

fl  flexão 

i  inicial, i-ésima camada, caso de carga 

inf  inferior 

jb  número de segmentos do subelemento no banzo tracionado 

j1  número do subelemento 

j2  ponto da barra da armadura dentro do subelemento 

jc  número de camadas de concreto 

js  número de camadas de armadura 

k  característico 

l  longitudinal 

lim  limite 

m  médio 



 xviii 

max  máximo 

min  mínimo 

origem referente à origem do diagrama momento-curvatura 

p  protensão, plástico 

pl  plástico 

r  fissuração, fissura 

s  aço, armadura, secante 

sh  encruamento da deformação 

sp  separação 

sup  superior 

t  transversal, tração, transmissão, tangente 

teor  teórico, teoria 

test  teste, experimental 

tot  total 

u  último 

w  alma, cúbico 

y  escoamento do aço 

zf  número da fissura 

 

 

Índices Romanos Maiúsculos 
 
A  apoio 

B  zona B 

D  dano, amolecimento, zona D  

E subelemento de concreto (trecho da barra entre duas fissuras 

sucessivas) 

I referente à região do corpo de prova fora da zona de localização 

de deformação, estádio, direção principal 

II referente à região de localização de deformação do corpo de 

prova, estádio, direção principal 

LN linha neutra 

M   máquina ou aparato de ensaio, momento fletor 
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M+N-   flexo-compressão normal 

R   nervura da barra da armadura 

V   volume, cisalhamento 

 

 

Índices Gregos Minúsculos 
 

1cε  referente ao momento e à curvatura correspondentes à 

deformação 1cε , na borda mais comprimida da seção, associada 

à tensão de pico na curva tensão-deformação do concreto 

cσ    referente à tensão do concreto 

sσ    referente à tensão na armadura 

 

 

Índices Numéricos 
 

0 centro de gravidade 

02 referente, no diagrama momento-curvatura, à curvatura 

resultante da interseção da reta de inclinação 2)(:1 EI  com o 

eixo da curvatura  

0-0  eixo passante pelo centro de gravidade 

 1,2,3  direções principais 

5%, 95% quantis   
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RESUMO 
 
 
 

 
 
O presente trabalho é uma contribuição para o esclarecimento e a quantificação das 
influências na deformabilidade e na capacidade portante de elementos 
unidimensionais de concreto armado em solicitação plana, decorrentes da não-
linearidade física dos materiais concreto e aço, bem como da fissuração e do 
enrijecimento da armadura tracionada, também na sua fase plástica. Para aplicações 
práticas determinam-se a rigidez à flexão e a capacidade de rotação plástica dos 
elementos estruturais, o que permite limitar com mais precisão e coerência a 
demanda de rotação plástica obtida na análise. De início, descrevem-se os 
comportamentos não-lineares do concreto e do aço, aplicando-se conceitos da 
Mecânica da Fratura, bem como a atuação conjunta destes materiais, sob os 
aspectos de aderência e de fissuração. O núcleo deste trabalho concentra-se na 
obtenção do diagrama momento-curvatura e dos seus pontos principais, e na 
subseqüente determinação da capacidade de rotação plástica dos mencionados 
elementos. Consideram-se as seções geradas a partir da seção duplo T assimétrico, 
com várias camadas de armadura, sujeitas à flexão composta normal. Com dados 
deste diagrama e através do modelo da viga equivalente simétrica, posteriormente 
estendido à viga equivalente assimétrica e às vigas contínuas de pórticos planos, 
determina-se a capacidade de rotação plástica, considerando-se nesta suas 
múltiplas influências. Por fim, comparam-se os resultados teóricos e experimentais 
da capacidade de rotação plástica, e resumem-se as principais conclusões 
encontradas e os pontos que exigem subseqüente desenvolvimento. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
The present study is a contribution to the enlightenment and evaluation of the 
influences on deformability and load carrying capacity of one-dimensional elements 
of reinforced concrete subject to in-plane loading, arisen from the constitutive non-
linearity of concrete and steel, as well as from the concrete cracking and the tension 
stiffening of the reinforcement, prior and after yielding. For practical applications, the 
flexural rigidity and the plastic rotation capacity of structural elements are determined, 
which makes it possible to limit, more precisely and coherently, the plastic rotation 
demand coming from the analysis. Firstly, the non-linear behaviors of concrete and 
steel are described, applying concepts of Fracture Mechanics, and then the joint 
action of both materials concerning bond and cracking is studied. The core of this 
study lies on obtaining the bending moment-curvature diagram, specially its main 
points, and on the subsequent determination of the plastic rotation capacity of the 
aforementioned elements. The cross-sections generated from an asymmetric double 
T cross-section are considered, with several layers of reinforcement, acted upon 
simple or combined bending about one principal axis. With data based on this 
diagram and through the model of equivalent symmetric beam, later extended to 
equivalent asymmetric beam and to continuous beams of plane frames, the plastic 
rotation capacity is determined, considering its multiple influences. Finally, theoretical 
and experimental results of plastic rotation capacity are compared, and the main 
conclusions and points in need of subsequent development are summarized. 
 


