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RESUMO 

 

Os modelos de campos de tensões são uma técnica de análise, dimensionamento e 

pormenorização de elementos de betão estrutural e têm sido amplamente utilizados, essencialmente, 

em zonas de descontinuidades, i.e. zonas onde o principio de Bernoulli não é válido. Como é conhecido, 

estes modelos pretendem simular o caminho da carga no interior de um elemento estrutural, 

estabelecendo o equilíbrio de forças e tensões internas, para a verificação da segurança de uma 

determinada região. Uma vez que os modelos de campos de tensões baseiam-se na teoria da 

plasticidade, em particular, no teorema estático, a compatibilidade não é diretamente incluída na análise 

e, portanto, fica a dúvida se a estrutura tem ductilidade suficiente para se adaptar ao modelo escolhido 

para a verificação da segurança e se, simultaneamente, garante um adequado comportamento em 

serviço. 

Em particular no que se refere ao comportamento em serviço, em diversos casos comprova-se 

que um modelo que tenha as principais compressões e trações de acordo com as trajetórias de tensões 

elásticas, tendo sempre em consideração a necessidade de efetuar uma pormenorização de armaduras 

corrente, garante, à partida, um bom comportamento em serviço. No entanto, é usual ter dúvidas se o 

modelo escolhido para o dimensionamento é o mais adequado. 

Neste contexto, nesta dissertação pretende-se estudar o comportamento de uma viga-parede 

quando sujeita a uma carga concentrada suspensa, como poderá ser o caso de uma viga secundária 

com um apoio indireto numa viga parede principal. 

Pretende-se efetuar diversos modelos de escoras e tirantes possíveis para o dimensionamento 

da viga parede, com diferentes níveis de redistribuições internas, e avaliar as diversas pormenorizações 

decorrentes desses modelos com um modelo de elementos finitos não-lineares de modo a avaliar o 

comportamento em serviço da região em estudo. 

Por fim, refere-se que este estudo paramétrico está na sequência de outros estudos semelhantes 

onde se avalia outros modelos típicos de escoras e tirantes. Efetivamente, é comum verificar que 

existem modelos que se repetem em diversos casos práticos, pelo que a validação destes modelos 

típicos e o fornecimento de regras simples e práticas para os possíveis desvios da solução de 

referência, permite a utilização destes modelos no processo verificação da segurança, sem o receio de 

não ter um adequado comportamento em serviço ou os níveis de ductilidade necessários. 
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ABSTRACT 

  

Stress field models are a technique for analysis, design and detailing of structural concrete 

elements and have been widely used, essentially, in discontinuity zones, i.e. zones where the Bernoulli 

principle is not valid. As is well known, these models are intended to simulate the load path within a 

structural element by establishing the balance of internal forces and stresses to verify the safety of a 

given region. Since stress field models are based on the plasticity theory, in particular the static theorem, 

compatibility is not directly included in the analysis and therefore it is doubtful whether the structure has 

sufficient ductility to fit the model chosen for the safety check and at the same time ensures proper 

behavior in service. 

Regarding service behavior, in many cases it is proven that a model which has the main 

compressions and tensions according to the elastic stress trajectories, considering the need for detailed 

reinforcement, guarantees good behavior in service. However, it is usual to have doubts whether the 

model chosen for design is the most appropriate. 

In this context, this thesis intends to study the behavior of a deep-beam when subjected to a 

suspended point load, as is the case of a secondary beam with an indirect support on the main deep-

beam. 

Through several strut and tie models for the design of a deep-beam with different levels of internal 

redistributions, it’s intended to evaluate the various details resulting from these models with a nonlinear 

finite element model in order to evaluate the in-service behavior of the region under study. 

Finally, this parametric study follows other similar studies evaluating other typical models of struts 

and ties. Indeed it is common to see that there are repeatable models in many practical cases, so 

validating these typical models and providing simple and practical rules for possible deviations from the 

reference solution allows the use of these in the safety verification process, without the fear of not 

behaving properly in service or the required levels of ductility. 
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L – Largura da viga ou viga-parede 

σRd,max – Valor de cálculo da resistência do betão. 

fcd - Valor da resistência à compressão do betão (em cilindros). 

ΣFx – Somatório de todas a forças segundo a direção do eixo x. 

ΣFy – Somatório de todas a forças segundo a direção do eixo y. 

ΣM – Somatório de momentos (segundo a direção ortogonal ao plano). 

N – Esforço normal 

Fi - representa a força na escora ou tirante i 

Fti - representa a força no tirante i 

li - comprimento do elemento i 

εmi - deformação média do elemento i. 

fyd – Resistência de dimensionamento do aço das armaduras de reforço. 

Ft – Representa uma força de tração. 

As – Área de armadura de aço 

σ – Símbolo utilizado para as tensões 

ε – Símbolo utilizado para as extensões 

θ – Símbolo referente a uma rotação 
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Lista de abreviaturas 
MET – Modelo de escoras e tirantes 

MCT – Modelo de campos de tensões 

MCTA – Modelo de campos de tensões adaptativos 

ELU – Estado limite último 

ELS – Estado limite de serviço 

Zona-B ou Região-B – Zona onde a hipótese de Bernoulli é válida 

Zona-D ou Região-D – Zona onde existe uma descontinuidade estática e/ou geométrica 

EF – Elementos Finitos (Análise computacional) 

Nó CCC – Nó onde convergem 3 compressões. 

Nó CCT – Nó onde convergem 2 compressões e existe um tirante. 

Nó CTT – Nó onde converge 1 compressão e trações em duas direções 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento 

 

No final do século XIX foi introduzido por Wilhelm Ritter e posteriormente melhorado por Emil 

Mörsch, o modelo clássico de treliça que permite a consideração do efeito do esforço transverso para 

vigas de betão armado. Antes de Ritter, os engenheiros pensavam que os estribos tinham a função de 

ligar a zona superior à inferior de uma viga que se encontram à compressão e tração, respetivamente, 

através de um efeito de ferrolho (semelhante a duas vigas de madeira sobrepostas ligadas por chapas 

nas almas). O modelo de Ritter e a treliça de Mörsch mostrou que os estribos funcionavam à tração à 

semelhança da armadura longitudinal, que era uma ideia francamente revolucionária para a época. 

Como é sabido, a hipótese das secções planas [Figura 1] e a analogia às treliças é atualmente 

a base do dimensionamento e verificação da segurança de zonas correntes de betão estrutural. No 

entanto, existem zonas, denominadas zonas de descontinuidade (D), onde se verificam 

descontinuidades estáticas e/ou geométricas que exigem um tratamento diferenciado devido à não 

linearidade das deformações e, consequentemente, das tensões [Figura 2]. 

 

  

Figura 1 Zonas-B (Bernoulli) 

Figura 2 Zonas-D (Descontinuidade) 



2 
 

Tornou-se então necessário melhorar o nível de aproximação do modelo para o 

dimensionamento destas zonas descontinuas. Com este objetivo desenvolveram-se modelos como o 

de escoras e tirantes (modelos MET) baseados na teoria da plasticidade, em que se obtém as tensões 

internas através de considerações de equilíbrio, baseando-se no princípio das trajetórias e do caminho 

da carga. 

Vários autores publicaram estudos pormenorizados retratando a aplicação deste tipo de modelos 

a estruturas, nomeadamente em vigas-parede, que é o principal foco deste trabalho. Especial referência 

para as obras de Schlaich, Schäfer, & Jennewein, 1987, Schlaich, Schäfer, 1991 e Muttoni, Schwartz, 

Thürlimann, 1988. 

 

1.2 Objetivos Propostos 

 

As vigas parede (vigas cuja esbelteza não permite aplicar a teoria de Bernoulli com a precisão 

necessária) possuem elevadas capacidades de redistribuição de esforços e como tal existe muita 

liberdade na definição das suas armaduras, pelo que requerem especial atenção tanto quanto ao seu 

comportamento em serviço, como aos estados limite últimos. Nesta dissertação estuda-se o 

comportamento de uma viga parede quando sujeita a uma carga concentrada suspensa (fenómeno que 

ocorre frequentemente nas estruturas, por exemplo na ligação entre duas vigas parede [Figura 3]). 

O MET apresenta limitações relativamente à avaliação da ductilidade e do comportamento em 

serviço, pois baseia-se no teorema estático da teoria da plasticidade e como tal a compatibilidade não 

é considerada diretamente na análise. Schlaich et al. 1987 e Schlaich, Schäfer, 1991 referem que o 

comportamento em serviço e a ductilidade são tidas em conta indiretamente, se o modelo utilizado 

seguir uma trajetória de tensões elásticas. Referem também que o modelo pode ser calibrado de acordo 

com princípios energéticos, minimizando o número de tirantes. 

 

Figura 3 Esquema da ligação entre uma viga-parede secundária com a viga-parede em questão 

Viga-parede secundária que 

descarrega na viga-parede 

principal 

Pilar da estrutura (onde 

descarrega a viga-parede) 
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Existe ainda outra metodologia de modelação neste contexto, através de Campos de Tensões 

(MCT). Esta pretende, recorrendo à representação dos campos de tensões de compressão e tração 

que se desenvolvem no interior de uma região de uma estrutura devido ao carregamento nela exercido,  

prever a necessidade da adoção de reforço e a zona onde este deverá ser distribuído, assim como a 

geometria adequada dos nós (definidos nos capítulos seguintes) para o dimensionamento dos apoios 

e das ancoragens. 

Lourenço, Almeida, 2013 apresentam uma nova ferramenta de análise numérica de MCT 

adaptativos, baseados em princípios energéticos e determinando as deformações internas diretamente 

através da definição da largura dos campos de tensões, e valida através de resultados experimentais 

(resultantes de uma grande campanha de ensaios realizados por Leonhardt e Walther, 1966 e análises 

de elementos finitos não lineares. 

Esta técnica dos modelos de campos de tensões adaptativos foi utilizada na seleção e validação 

de modelos dimensionamento e análise baseados em modelos de escoras e tirantes. 

Nesta dissertação pretende-se dar continuidade aos estudos de seleção e avaliação de modelos, 

de Lourenço, Almeida, 2013, através da confirmação e validação dos resultados obtidos através de 

uma análise de elementos finitos não linear de uma viga parede com uma carga concentrada suspensa 

[Figura 4]. 

Para as análises de elementos finitos utilizou-se o programa EvalS desenvolvido por Miguel 

Ferreira, com a utilização de vários programas adicionais da minha autoria para o pós-processamento. 

  

Figura 4 Modelo (MET) de viga parede com armadura de suspensão vertical 
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1.3 Organização 

 

A dissertação, cujos objetivos foram descritos anteriormente, apresenta-se dividida em seis 

capítulos. 

No primeiro capítulo enquadra-se o tema e expõe-se a relevância de desenvolver métodos mais 

sofisticados para analisar as zonas onde existem descontinuidades estáticas e/ou geométricas. 

Adicionalmente referem-se alguns trabalhos desenvolvidos nesta área. 

No segundo capítulo ilustra-se inicialmente uma variedade de situações onde se verificam estas 

irregularidades, e se reforça a necessidade de necessitarem de atenção especial dos projetistas. De 

seguida introduz-se a modelação deste tipo de zonas (Zonas-D). Referem-se as origens e os princípios 

do método, assim como os elementos mais importantes para a correta aplicação de acordo com os 

códigos em vigor e com boas práticas. Adicionalmente apresentam-se e discutem-se alguns resultados 

obtidos pelas análises numéricas de Lourenço, Almeida, 2010, aplicados ao contexto desta dissertação. 

No terceiro capítulo são introduzidas as bases para a análise de elementos finitos e expõe-se as 

análises efetuadas para vários níveis de armaduras verticais e diagonais, correspondentes a dois 

modelos de escoras e tirantes distintos de uma viga parede com dimensões usuais. 

Por fim no quarto capítulo tecem-se conclusões relativamente aos resultados obtidos, juntamente 

com algumas indicações para o projeto deste tipo de situações. 
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2. Modelação e dimensionamento de zonas de 

descontinuidade (Zonas-D) 
 

2.1 Zonas de Descontinuidade estática e/ou geométrica (Zonas-D) 

 

2.1.1 Caracterização 

 

As zonas de descontinuidade estática e/ou geométrica são partes de uma estrutura onde não se 

verifica uma distribuição linear das deformações, ou seja,  deixa de ser válida a hipótese de Bernoulli 

i.e. as secções planas são planas após deformação, como se pode observar no exemplo apresentado 

na Figura 5 (imagem adaptada de um documento teórico de Resistência de Materiais 2003/2004).  

A impossibilidade da aplicação dos métodos convencionais de dimensionamento em zonas de 

descontinuidade obriga, para estas zonas, que se utilize modelos que tenham em conta o 

comportamento não linear dos materiais e que simule adequadamente o comportamento da região em 

análise. 

A dificuldade de obtenção da solução analítica para problemas de elasticidade plana obriga a 

que sejam utilizados métodos numéricos baseados numa análise elástica linear, não linear ou numa 

análise plástica. As duas primeiras usualmente apresentam resultados convenientes, mas exigem um 

esforço computacional elevado. Pelo contrário a análise plástica, onde se baseia o MET, fornece 

resultados funcionais, sendo uma alternativa expedita que serve como ferramenta para validar 

resultados obtidos através dos métodos referidos anteriormente.   

Figura 5 Vigas Esbeltas sujeitas à flexão 
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Relativamente ao domínio destas regiões, de acordo com Schlaich, Schäfer, 1991 não é 

necessário muito detalhe na divisão de Zonas-B e Zonas-D, pode assumir-se aproximadamente que 

estas se desenvolvem numa distância ‘h’ igual à profundidade da Zona-B adjacente, hipótese esta que 

vai de acordo com o princípio de Saint-Venant. 

A hipótese acima referida tem as suas limitações e deve servir apenas para identificar 

qualitativamente as zonas onde existem distúrbios na distribuição de tensões de forma a ser possível 

desenvolver modelos de escoras e tirantes. A aproximação da largura das zonas de descontinuidade 

pode ser melhorada tendo em conta não só a geometria da peça como o seu carregamento [fib Bulletin 

3, 1999]. 

 

2.1.2 Exemplos 

 

Numa estrutura podem ocorrer vários tipos de descontinuidades, que podem ser de natureza 

geométrica, por exemplo em zonas onde existe uma variação da altura de uma viga ou perto de uma 

abertura ou, de natureza estática, através de cargas concentradas ou zonas pré-esforçadas. Podem 

também ocorrer numa combinação das duas, ou seja, de natureza geométrica e estática. 

Na figura seguinte [Figura 6] encontram-se ilustradas algumas irregularidades mais comuns 

(ilustração adotada de fib Bulletin 3, 1999). 

  

Figura 6 Zonas-D (zonas a sombreado) originadas por: 
 a) Descontinuidades Geométricas.   b) Descontinuidades Estáticas 

 c) Descontinuidades Estáticas e Geométricas 
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Para exemplificar o processo de discretização de uma zona onde existem descontinuidades 

ilustra-se de seguida [Figura 7] uma parede com 10m de altura, 4m de largura e espessura de 0.3m, 

que recebe uma carga de 1000kN de um pilar na face superior (por simplificação, a carga nos pilares 

será tratada como pontual). A face inferior da parede descarrega em 2 pilares. 

A parede em causa contém três descontinuidades na ligação com os pilares. De acordo com o 

princípio de Saint-Venant, a largura efetiva da perturbação é equivalente à largura do elemento 

correspondente, desta forma é possível identificar nesta parede 5 zonas onde se dá este fenómeno. 

As forças nas fronteiras com as Zonas-B podem ser calculadas a partir de um simples cálculo de 

equilíbrio estático, neste caso temos uma força distribuída de 280 kN/m na face superior da Zona-B da 

parede e 295 kN/m na inferior. Da mesma forma as reações nos pilares inferiores tomam o valor de 

650kN. 

  

Figura 7 Exemplo da discretização de Zonas-D numa parede carregada com uma carga pontual de um pilar 
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2.2 As origens e os princípios da modelação de zonas-D 

 

Os modelos de treliça e escoras e tirantes têm vindo a ser utilizados e melhorados desde o fim 

do século XIX. 

A Escola Suíça que baseava os modelos totalmente na teoria da plasticidade [Muttoni, Schwartz 

e Thuerlimann, 1997] definindo as larguras dos campos de compressão e tração e a Escola Alemã que 

seguia os modelos de acordo com a teoria da elasticidade para garantir indiretamente um adequado 

comportamento em serviço [Schlaich, Weischede, 1982; Schlaich, Schaefer, Jennewein, 1987; 

Schlaich, Schaefer, 1991; Schlaich, Schaefer, 1998]. 

Os encaminhamentos da carga no interior de uma estrutura podem ser visualizados na forma de 

trajetórias de tensões, numa análise elástica [Figura 8]. Assim que existe fendilhação no betão, o 

caminho da carga é adaptado e as trajetórias de tensão são adaptadas. 

 

Para ser possível analisar estes caminhos de carga, de forma simples e expedita, recorre-se a 

modelos de escoras e tirantes, em que os as escoras representam uma resultante das tensões de 

compressão e os tirantes as forças de tração que se desenvolvem no interior da peça que serão 

suportadas pelas armaduras. 

As trajetórias elásticas para orientação do MET podem ser avaliadas através de uma análise 

linear elástica de elementos finitos, sendo que as singularidades da região serão analisadas 

separadamente no dimensionamento dos nós (Baseado em fib Bulletin 3, 1999).  

Figura 8 Campo de tensões no interior de uma viga parede sujeita a uma carga concentrada no topo 
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O Eurocódigo 2 Parte 1-1 permite que as zonas de descontinuidade sejam dimensionadas de 

acordo com modelos de escoras e tirantes, de acordo com a secção 6.5 e pormenorizadas com as 

regras especificadas na secção 8 do mesmo artigo.  

 

2.3 Modelo de escoras e tirantes (MET) 

 

Antes de se iniciar o desenvolvimento de qualquer tipo de modelo de zonas-D deve-se identificar 

devidamente, como descrito no capítulo 2 desta dissertação, as regiões B e D e efetuar a respetiva 

divisão. Se a estrutura contiver regiões B, estas podem ser analisadas pelos métodos de análise de 

secções através dos esforços M, N e V e usando as regras estipuladas nos regulamentos em vigor. 

Sabendo as forças de compressão e tração na fronteira das zonas de descontinuidade, poderá ser 

definido o modelo de escoras e tirantes da região em estudo. Para tal poderão ser utilizados diversos 

métodos para a definição dos modelos de escoras e tirantes, sendo o mais conhecido, o método do 

caminho da carga. Por fim, deverão ser colocadas a área de armaduras para equilibrar as forças de 

tração do modelo e verificar as compressões e a amarração de armaduras nas zonas dos nós. 

Assim, o MET consiste num conjunto de escoras, que definem as compressões que se 

desenvolvem no interior da peça, em tirantes que deverão ser equilibradas pela armadura de reforço e 

nós que representam as zonas críticas de concentração de tensões e que deverão ser avaliadas com 

maior rigor. Nos subcapítulos seguintes descreve-se o comportamento individual de cada um dos 

elementos. 

 

2.3.1 A escoras 

 

No modelo de escoras e tirantes, as escoras representam o campo de tensões de compressão. 

Geralmente o campo de tensões é idealizado como sendo prismático, no entanto este desenvolve-se 

tipicamente nas Zonas-B. Nas zonas de descontinuidade a área seccional das escoras varia ao longo 

do seu comprimento, formando campos com formato de ‘leque’ ou ‘garrafa’ como se ilustra na figura 9 

[Baseado em Schlaich, Schaefer, 1991]. 

  



10 
 

 

A resistência das escoras depende, essencialmente, da capacidade resistente do betão, que 

pode ser francamente reduzido pela existência de deformações transversais de tração, produzidas por 

armaduras tracionadas. Estas reduções foram estudadas por diversos autores e.g. Vecchio e Collins, 

1987 e Hans, 2006. 

 O EC2 parte 1-1 prevê o cálculo da resistência das escoras no capítulo 6.5.2. O valor de cálculo 

da resistência de uma escora de betão numa região com ou sem tensões de compressão transversais 

poderá ser calculado com base na expressão (1): 

 

𝜎 , = 𝑓       ( 1) 

O valor de cálculo da resistência das escoras de betão deverá ser reduzido em zonas com 

trações transversais, o qual, a não ser que se utilize um método mais rigoroso, poderá ser calculado 

com base nas expressões (2) e (3): 

 

𝜎 , = 0.6𝜈′𝑓      ( 2) 

𝜈 = 1 −        ( 3) 

 

As zonas críticas para avaliação tensões no betão ocorrem principalmente nas zonas nodais, 

desta forma, na prática, o cálculo direto das resistências das escoras nas restantes zonas é raramente 

necessário [Baseado em fib, 1999]. 

 

2.3.2 Os tirantes 

 

Os tirantes representam a armadura que resiste às forças de tração que aparecem no interior da 

estrutura. Na Figura 10 apresenta-se um exemplo de um modelo de escoras e tirantes aplicado a um 

campo de compressões curvo. As trajetórias curvilíneas geram trações transversais, que são tidas em 

conta através dos tirantes. A armadura a reforçar a estrutura deve ser calculada de acordo com a sua 

Figura 9 Formatos idealizados dos campos de tensões de compressão:  
a) Em forma de 'leque'.   b) Em forma de 'garrafa.    c) Prismático 
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tensão resistente de dimensionamento fyd, tendo em conta a força que terá de equilibrar. O fib Bulletin 

3 o centro de massa das armaduras de reforço deve coincidir com o tirante do modelo, o betão à tração 

não deve ser considerado.  

Para melhor distribuição de fendas a armadura de reforço deverá ser distribuída ao longo da 

zona onde se desenvolvem as trações. Adicionalmente deverá prever-se uma devida amarração junto 

das zonas dos nós [Baseado em EC2, 2010 e fib Bulletin 3,1999]. 

Figura 10 Campo de compressões curvo e respetivo MET 
 (Adaptado de Wight, James K. Reinforced concrete: mechanics and design / 

James K. Wight, F.E. Richart, Jr., James G. Macgregor. – 6th ed). 
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2.3.3 Os nós 

 

Os pontos onde as forças encaminhadas pelas escoras e tirantes se encontram definem-se como 

nós e nestas zonas dão-se as mudanças de direção do caminho da carga. 

Estas mudanças de direção do caminho da carga não são condicionantes se ocorrerem no 

interior da região, onde existe muito espaço para se dispersarem. Os nós contidos nestas zonas 

chamam-se nós contínuos ou distribuídos. Por outro lado, se as forças resultam de campos de tensões 

concentrados, geram-se concertações de tensões em zonas muito reduzidas, pelo que é necessário 

impedir algum mecanismo de rotura local, avaliando corretamente o estado de tensão instalado, e 

garantindo uma devida amarração das armaduras. A estes nós dá-se o nome de nós concentrados ou 

singulares. 

 

Existem três tipos mais frequentes de nós dependendo da combinação de escoras e tirantes que 

convergem nesse mesmo, de seguida analisar-se-á cada um dos tipos de nós sumariamente: 

 Nós CCC, onde convergem três escoras; 

 Nós CCT onde convergem duas escoras e um tirante; 

 Nós CTT onde converge uma escora e dois tirantes; 

Se mais de três forças confluírem no nó, então o seu nome varia com esta mesma tipologia 

[Baseado em Schlaich, Schäfer e Jennewein, 1987]. 

Salienta-se que no documento fib Bulletin 2 existe uma alargada abordagem ao 

dimensionamento de vários tipos de nós tanto para o caso plano como tridimensional, no entanto estão 

fora do âmbito desta dissertação. No EC2 Parte 1-1 encontram-se sumariamente os pressupostos para 

a análise dos nós mais recorrentes. 

  

Figura 11 Forças que atuam num nó 
 (Adaptado de Wight, James K. Reinforced concrete : mechanics and design / James 

K. Wight, F.E. Richart, Jr., James G. Macgregor. – 6th ed). 
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2.3.3.1 Nós CCC 

 

Este tipo de nós ocorrem, geralmente, em apoios intermédios de vigas e vigas-parede, em 

regiões sujeitas a cargas concentradas superiores, e também em reentrâncias, aberturas e consolas 

sujeitas a compressões. 

Fib Bulletin 2 propõe que a sua análise deverá ser feita de forma simplificada através da 

consideração das fronteiras da região nodal com superfícies planas, desta forma, o estado de tensão 

na zona será constante. 

Se as três faces forem escolhidas perpendiculares às escoras (incluindo a reação do apoio) então 

as tensões em todas as superfícies planas e no interior da região serão constantes e iguais em todas 

as direções (pressão hidrostática plana). Desta forma facilita bastante o dimensionamento do nó, 

apenas é necessário verificar a menor das tensões σRd,1, σRd,2 ou  σRd,3. 

De forma a tornar mais realista o comportamento da estrutura, poderá considerar-se as 

superfícies escolhidas inclinadas em relação às escoras. No caso de alguma face continuar ortogonal 

às tensões de compressão, como é o caso geral dos apoios, então esta permanecerá como uma das 

duas direções principais de tensões na região nodal. Se a dimensão a0 [ilustrada na Figura 12] for 

menor que a1 então será apenas necessário verificar a tensão σRd,1, caso contrário, a tensão principal 

σc será crítica pelo que deverá ser verificada (acontece por exemplo em nós cuja altura é restrita devido 

à fendilhação de possa ocorrer entre escoras diagonais) [Baseado em fib Bulletin 2,1999]. 

O EC2 parte 1-1 prevê, para estes nós, uma tensão máxima para a resistência do betão com o 

valor: 

 

𝜎 , = 𝑘 𝜈′𝑓       ( 4) 

 

O valor de k1 depende do respetivo Anexo Nacional do país em causa, no entanto o valor 

recomendado é 1,0. O valor de ν’ pode ser obtido de acordo com a expressão (3.3). 

  

Figura 12 Nó CCC (Imagem adaptada de EC2 1-1) 
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Este valor poderá ser posteriormente aumentado em 10% se for verificada pelo menos uma das 

condições seguintes: 

 É assegurada uma compressão triaxial; 

 Todos os ângulos entre escoras e tirantes são ≥ 55º; 

 As tensões nos apoios ou devidas a forças concentradas são uniformes e o nó é cintado 

por armaduras transversais; 

 A armadura está disposta em várias camadas; 

 O nó está confinado de forma fiável por uma disposição particular de apoio ou por atrito. 

 

2.3.3.2 Nós CCT 

 

A introdução de forças de tração no nó faz variar substancialmente o comportamento da região 

nodal. 

Este tipo de nós é recorrente em zonas ondem existem forças exteriores concentradas (como é 

o caso de apoios), por exemplo nos apoios de extremidade de vigas-parede. 

De acordo com fib Bulletin 2 A verificação de segurança destes nós [Figura 13] deve passar por: 

 Verificar as tensões de compressão formadas na face do nó correspondente à escora 

mais condicionante (tensões de compressão). 

 Garantir uma devida amarração da armadura no nó, de acordo com o regulamento em 

vigor, com eventual redução deste comprimento devido às duas forças de compressão 

transversais.  

 Garantir reforço transversal de acordo com o regulamento em vigor e com a boa prática. 

 

O EC2 1-1 estipula uma resistência máxima a adotar na verificação de segurança das zonas 

comprimidas de: 

 

𝜎 , = 𝑘 𝜈       ( 5) 

 

O valor de k2 depende do respetivo Anexo Nacional do país em causa, no entanto o valor 

recomendado pelo mesmo regulamento é de 0,85.  

Figura 13 Nó CCT (Figura adoptada de EC2 1-1) 
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2.3.3.3 Nós CTT 

 

Este tipo de nós desenvolvem-se quando a força de compressão da escora é equilibrada por 

tirantes, como é caso da armadura de suspensão de uma viga.  

O EC2 1-1 prevê a utilização de uma resistência à compressão para a região nodal [Figura 14] 

com o seguinte valor: 

 

𝜎 , = 𝑘 𝜈′𝑓       ( 6) 

 

O valor de k3 depende do respetivo anexo de cada país (Anexo Nacional), no entanto o valor 

recomendado é 0,75 de acordo com este regulamento. 

  

Figura 14 Nó CTT (Imagem adaptada de EC2 1-1) 
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2.4 Construção do modelo através das trajetórias do carregamento (Load Path 

Method) 

 

Este método consiste na idealização do caminho percorrido pelas forças, desde o ponto onde 

atuam numa zona onde existe descontinuidade de tensões, até ao apoio. A componente da força 

associada ao caminho permanece constante ao longo de toda a sua trajetória.  

Nas figuras 15 e 16 apresentam-se dois exemplos de modelação através do caminho da carga 

(Load Path Method). Na Figura 15 a) apresentam-se as condições de carregamento correspondentes 

à fronteira da zona-D. De seguida, na Figura 15 b) ilustra-se o caminho das cargas, que pode ser 

idealizado através da ligação das duas resultantes da carga distribuída ‘p’ com as reações de apoio 

utilizando trajetórias curvilíneas. Os caminhos das cargas começam e acabam nos correspondes centro 

de gravidade do diagrama de pressões na fronteira, atravessando o caminho mais curto possível. 

O caminho curvilíneo das cargas gera tensões não-verticais, que por simplicidade podem ser 

consideradas horizontais, e que geram forças de compressão e tração que necessitam de ser 

consideradas na construção do modelo de escoras e tirantes, como se encontra ilustrado na Figura 15 

c). 

 

No segundo exemplo, a estrutura é sujeita a uma carga concentrada vertical num canto de uma 

viga [Figura 16 a)] (como o caso de uma viga com pré-esforço excêntrico). Neste caso, existe uma 

combinação de reações de igual magnitude, mas direções opostas (autoequilibradas) que entram e 

saem da estrutura através de uma “curva em U’1 como ilustrado na Figura 16 b). 

 
1 Pode constatar-se que efetivamente a curva ilustrada não tem o formato curvo da letra ‘U’, isto acontece 

devido ao sentido da carga ser vertical e as trajetórias apenas transmitem as forças numa direção longitudinal, não 

podendo existir ângulos retos. 

Figura 15 Aplicação do método das trajetórias do carregamento (Load Path Method) 
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Em concordância com o exemplo anterior o caminho curvilíneo das cargas dá origem a tensões 

não-verticais Fc e Ft que por simplificação são consideradas horizontais e posteriormente utilizadas no 

dimensionamento do modelo de escoras e tirantes obtido através da substituição das trajetórias por 

polígonos [Figura 16 c)].  

Figura 16 Aplicação do método das trajetórias do carregamento (Load Path Method) com curvas em 'U' 
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2.5 Critérios para otimização dos modelos MET 

 

Existem vários critérios para a otimização do modelo e as forças tendem a ser encaminhadas no 

interior de uma região da forma mais eficiente possível, gerando o mínimo de forças internas e 

deformações. 

Por conseguinte, atendendo que os tirantes (correspondentes às armaduras) apresentam 

deformações muito mais elevadas que os campos de compressões (a que corresponde as escoras) 

então a otimização do modelo poderá passar pela minimização do produto entre o comprimento do 

tirante i (li) e da força i correspondente ao mesmo (Fti) [Critério baseado em Schlaich et al. 1987]: 

 

𝛴𝐹 ∗ 𝑙 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜     ( 7) 

 
Na Figura 17 (ilustração retirada de fib bulletin 3) ilustra-se um exemplo da exclusão de um 

modelo menos desejável de acordo com este critério.  

Figura 17 Exemplo da aplicação do critério de otimização de modelos MET. 
a) Modelo otimizado 

b) Modelo que não vai ao encontro do critério de otimização 
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Se as escoras apresentarem campos de tensões longos e com tensões elevadas, poderão 

conduzir a deformações relevantes e como tal deverão ser introduzidas no critério de otimização 

[Critério baseado em Schlaich, Schäfer, 1991]: 

 

𝛴𝐹 ∗ 𝑙 ∗ 𝜀 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜     ( 8) 

 

Em que ‘Fi ‘representa a força na escora ou tirante i, ‘li ‘é o comprimento do elemento i e ‘εmi ‘é a 

deformação média do elemento i. 

Adicionalmente os modelos de escoras e tirantes podem ainda ser calibrados e melhorados com 

ensaios experimentais de acordo com a distribuição de fendas em ELU. 

 

2.6 Modelos de escoras e tirantes aplicados a Vigas-Parede sujeitas a cargas 

concentradas indiretas 

 

2.6.1 Modelação 

 

Este tipo de situações ocorrem, por exemplo, na ligação de uma viga com uma viga-parede, 

ficando esta última sujeita à concentração de tensões numa área reduzida como se ilustrou na Figura 

3. Por conseguinte é necessário modelar o comportamento da estrutura face a este carregamento 

concentrado. 

As escoras e os tirantes num modelo de escoras e tirantes encaminham a carga na direção 

longitudinal do ponto onde está aplicada, sendo que o desvio desta não deve ser acentuado. Assim 

poderão ser equacionados dois mecanismos de suspensão da carga de forma a direcioná-la aos 

apoios, que podem ser evidenciados através de uma simples análise elástica de elementos finitos como 

se verifica na Figura 18.  

Figura 18 Modelos MET para uma viga-parede sujeita a uma carga concentrada na face inferior e 
respetivas trajetórias elásticas. 

a) Modelo com armadura de suspensão vertical. 
b) Modelo com armadura de suspensão diagonal. 
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2.6.2 Exemplo 

 

Considere-se uma viga-parede sujeita a uma carga concentrada de 500kN, com 5 metros de 

altura, 3m de largura e 0.3m de espessura. O modelo de escoras e tirantes correspondente encontra-

se representado na Figura 19, considerando a carga suspensa na vertical. 

Neste caso de estudo, o MET é constituído por dois tirantes, um horizontal que surge para 

equilibrar a força de tração que se desenvolve na zona dos apoios e um vertical que equilibra a carga 

suspensa. Desta forma pode-se calcular a área necessária para a armadura de reforço em cada um 

destes através da seguinte expressão: 

 

𝐴 ≥        ( 9) 

 

Em que ‘As’ é a quantidade de armadura em m2, ‘Ft’ é a força de tração2 no tirante e ‘fyd’ é a 

tensão de cedência do aço a utilizar. 

Por fim, apenas é necessário garantir a segurança na zona dos nós como foi descrito no capítulo 

3.2.3, de acordo com as regras estipuladas pelo código em vigor. Na Figura 19, ‘A’ e ‘B’ são nós 

singulares e deve ser utilizada a metodologia descrita para os nós CCT. O nó C é um nó distribuído 

pelo que deverá apenas ser garantida uma devida amarração do reforço confluente no mesmo. 

  

 
2 Relembra-se que todas as forças nas escoras e nos tirantes são calculadas por equilíbrio de forma 

simples. 

Figura 19 Modelo de escoras e tirantes da viga-parede sujeita a uma carga concentrada 
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2.7 Aplicação de Modelos de Campos de Tensões Adaptativos (MCTA) 

 

2.7.1 Introdução e enquadramento 

 

A modelação através de campos de tensões adaptativos (MCTA) foi desenvolvida por Lourenço, 

Almeida, 2013 e constitui uma ferramenta de análise numérica não-linear de zonas-D. 

Referiu-se previamente a discutível viabilidade da utilização dos MET relativamente à existência 

de uma infinidade de modelos únicos que podem surgir, desta forma quanto mais complexa for a 

estrutura a analisar, mais incerto é o modelo. O MCTA pretende ultrapassar esta barreira através da 

adaptação do modelo através de princípios de energia a cada passo de carga. 

Neste capítulo será introduzida de forma breve esta metodologia, bem como alguns resultados 

obtidos pelos autores, no contexto desta dissertação, com o objetivo de comparar posteriormente com 

os resultados obtidos da análise de elementos finitos. Recomenda-se para uma informação mais 

detalhada relativamente à utilização desta ferramenta, a consulta da bibliografia Lourenço, Almeida, 

2013. 

 

2.7.2 Modelos de Campos de Tensões (MCT) 

 

O objetivo deste tipo de modelos é representar os campos de tensões de compressão e tração 

que se desenvolvem no interior de uma região de uma estrutura devido ao carregamento nela exercido. 

Esta ferramenta permite prever a necessidade da adoção de reforço e a zona onde este deverá ser 

distribuído, assim como a geometria adequada dos nós para o dimensionamento dos apoios e das 

ancoragens. 

Assume-se um estado de tensão plano e uniaxial para cada um dos três tipos de elementos 

constituintes destes modelos: os tirantes, as escoras prismáticas e as escoras com formato de ‘leque’. 

Para estabelecer o alcance dos campos de compressões e trações, adotam-se o seguinte conjunto de 

princípios: 

 Os campos de compressões prismáticos definem-se pela largura das compressões na 

fronteira; 

 Os campos de compressões diagonais distribuem-se dentro da região onde existe a 

descontinuidade e a sua largura é avaliada de acordo com a largura dos reforços 

verticais e do comprimento da ancoragem das armaduras horizontais.  
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As escoras prismáticas possuem tensões de compressão que são constantes ao longo do seu 

comprimento, o seu valor pode ser obtido dividindo a força resultante pela largura do campo. Pelo 

contrário as escoras com formato de ‘leque’ encaminham tensões com formato radial que variam 

hiperbolicamente. 

Relativamente aos tirantes, a relação constitutiva de aderência causa diferentes tensões no aço 

e no betão ao longo do seu comprimento. 

As resultantes dos campos de tensões são obtidas através do equilíbrio dos nós. 

 

2.7.3 Resultados obtidos pelos autores para vigas-parede 

 

Os resultados numéricos obtidos pelos autores das análises de modelos com campos de tensões 

adaptativos foram comparados e validados com testes efetuados por Leonhardt, Walther, 1966 em 

vigas-parede, assim como, através de análises não lineares de elementos finitos recorrendo ao 

programa ATENA. Recomenda-se a consulta da bibliografia para uma informação mais detalhada deste 

processo. 

 

2.7.3.1 Vigas-parede com carga distribuída no topo 

 

Nesta análise consideraram-se dois modelos de escoras e tirantes. O primeiro baseou-se na 

distribuição elástica das tensões considerando desta forma um ângulo θd=68.2º (representado na 

Figura 20a); no segundo considerou-se um ângulo correspondente a uma altura mais elevada da 

resultante de compressões com θd=75.1º (Figura 20b). 

Para uma carga de dimensionamento de Psd=1000kN (800kN/m2) obtiveram-se diferentes 

quantidades de armaduras para os dois modelos: As=460mm2 e As=306mm2 respetivamente 

(considerando fyd=435MPa). 

Como é usual em vigas-parede, adotaram-se nestes modelos armadura distribuída na alma de 

ρ=0.2%.  
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Todas as armaduras de reforço e distribuídas foram simuladas no modelo MCTA e as 

coordenadas horizontais dos nós foram assumidas como variáveis adaptativas (sendo possível desta 

forma simular as trações e compressões nos elementos horizontais e desta forma avaliar a subida da 

resultante de compressões [Figura 21]. 

  

Figura 20 Modelos MET de viga-parede com carga distribuída na face superior 
a) Modelo com θd=68.2º; 
b) Modelo com θd=75.1º. 

(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, ACI SJ , 2013) 

Figura 21 Modelo de campos de tensões adaptativos para a análise da viga-parede com 
carga distribuida na face superior 

(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, ACI SJ, 2013) 
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Os autores chegaram à conclusão que no estado não fendilhado, devido à semelhança na rigidez 

entre os elementos tracionados e comprimidos, a resultante de compressões mantinha-se próxima da 

obtida através da teoria elástica. No entanto após a fendilhação a rigidez dos elementos tracionados 

correspondentes à armadura inferior decrescia, e desta forma, a resultante de compressões tenderia a 

subir. Este comportamento demonstrou-se mais significativo no modelo com menor quantidade de 

armadura inferior (θd=75.1º) [Figura 22a]. 

Relativamente ao comportamento em serviço (passos de carga entre 350kN e 650kN), 

registaram-se tensões no reforço inferior entre 150-200 MPa e 200-250 MPa para cada um dos modelos 

respetivamente. De acordo com os autores, o modelo utilizado para a estado limite último poderá ser 

aplicado para verificar o estado limite de serviço, desta forma. os resultados apresentam-se adequados 

em ambos os casos sendo que se obtêm fendas com tamanho inferior a 0.2mm (calculado de acordo 

com o modelo ‘Tension Chord Model’ por Marti et al. 1998) [Figura 22b]. 

 

2.7.3.2 Vigas-parede com carga suspensa distribuída 

 

Por forma a avaliar a altura da resultante de compressões, nesta análise adotaram-se três 

modelos diferentes de escoras e tirantes respetivamente com z/L=0,69, z/L=0,90 e z/L=1,04, sendo 

que o primeiro é baseado nas trajetórias elásticas [Figura 23]. Para cada um, avaliaram-se quantidades 

de armadura correspondentes à armadura vertical e horizontal, e modelou-se o respetivo campo de 

tensões adaptativo. 

  

Figura 22 Gráficos correspondentes a: 
a) Altura da resultante de compressões a cada passo de carga; 

b) Tensões nas armaduras e respetiva abertura de fendas. 
(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, ACI SJ, 2013) 
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As variáveis adaptativas adotadas são as coordenadas dos nós [Figura 24] em que a sua posição 

horizontal dita se os elementos horizontais estão à compressão ou tração e a coordenada vertical 

pretende simular o aumento ou diminuição da altura da resultante de compressões. 

 

Os resultados obtidos demonstram que após a fendilhação do tirante inferior ocorrem 

redistribuições importantes que se relacionam com um aumento da altura da resultante de 

compressões, sendo mais notória no modelo com menos armadura inferior (z/L=1,04). Adicionalmente 

quando o tirante vertical fendilha nota-se uma descida na altura das compressões até ao nível prévio 

não-fendilhado [Figura 25]. 

  

Figura 23 Modelos de escoras e tirantes para a análise de viga-parede com carga suspensa distribuída 
(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, ACI SJ, 2013) 

Figura 24 MCTA para a análise de viga-parede com carga suspensa distribuída 
(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, ACI SJ, 2013) 
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Relativamente às tensões no tirante horizontal inferior obtiveram-se os valores apresentados na 

Figura 26. Em serviço (para cargas entre 350kN e 650kN) obtiveram-se tensões de 110-290 MPa, 140-

290 MPa e 150-330 MPa respetivamente para os modelos z/L=0,69, z/L=0,90 e z/L=1,04, sendo que a 

abertura de fendas não será significativa em nenhum destes. 

 

Os autores concluem, relativamente ao comportamento em serviço, que a utilização do mesmo 

modelo utilizado para ELU é particularmente adequado para o modelo baseado no comportamento 

elástico (z/L=0,69). No entanto, os restantes tendem a subestimar ligeiramente as tensões (linhas a 

tracejado na Figura 26). Adicionalmente considerar as tensões com a altura das compressões seguindo 

o regime elástico para o modelo com z/L=1,04 seria claramente conservativo (linha contínua na 

Figura 26). 

  

Figura 25 Altura da resultante de compressões para cada passo de carga para a 
análise de viga-parede com carga distribuida suspensa 

(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, ACI SJ, 2013) 

Figura 26 Tensões no tirante de reforço inferior para cada modelo 
(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, ACI SJ, 2013) 
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2.7.3.3 Resultados obtidos pelos autores para a suspensão de cargas concentradas 

 

Os autores desenvolveram também um modelo de campos de tensões adaptativos de uma 

consola curta, sujeita a uma força concentrada. Os resultados obtidos são interessantes no contexto 

desta dissertação sendo que o problema de uma viga-parede sujeita a uma carga concentrada indireta 

apresenta um comportamento semelhante. 

As trajetórias elásticas sugerem que uma parte da carga será encaminhada na vertical e outra 

pela diagonal. O problema reside precisamente na fração a equilibrar por cada um dos caminhos 

[Figura 27]. 

 

Estudaram-se três modelos de escoras e tirantes para desenvolver o modelo MCTA com 

diferentes valores da carga suspendida na vertical (definida pela variável kd) [Figura 28]. A variável 

adaptativa será neste caso a percentagem de carga que é suspensa pelos tirantes verticais (definida 

na Figura 29 com a letra ‘k’). 

Analisou-se a compressão diagonal (correspondente ao elemento 8 na Figura 29) tendo em conta 

a possível falha prematura através da redução da capacidade resistente do betão (Vecchio, Collins, 

1986) devido ao campo de trações diagonal significativo (referente ao elemento 2 na Figura 29). 

Os resultados das análises relativamente à percentagem de carga [Figura 30] que é equilibrada 

na vertical sugerem em regime não-fendilhado um valor de k ≈ 0,42 (42% da carga é encaminhada pelo 

tirante vertical) o que, de acordo com os autores, indica que ambos os caminhos têm rigidez semelhante 

e desta forma a contribuição para a energia complementar global será idêntica. 

  

Figura 27 Trajetórias elásticas das tensões numa consola curta sujeita a uma carga concentrada 
(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, ACI SJ, 2013) 
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Os autores concluem que a estrutura tende a seguir o modelo de escoras e tirantes inicial [Figura 

30]. Este fenómeno é espectável sendo que a rigidez dos tirantes varia de acordo com a área de 

armadura correspondente, por conseguinte os elementos mais rígidos encaminham uma maior 

percentagem de carga. 

 

As tensões em serviço em ambos os tirantes de reforço [Figuras 31a e 31b] encontram-se em 

níveis apropriados em todas as análises, sugerindo fendas de abertura baixa/média. Adicionalmente o 

modelo com 50% da armadura equilibrada pelos tirantes verticais (kd=0.5) apresenta as tensões mais 

baixas. 

As tensões no betão mantiveram-se abaixo da respetiva resistência efetiva como se encontra 

ilustrado na Figura 32. 

  

Figura 28 Modelos MET de consola com carga 
concentrada suspensa e respetivas armaduras 

(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, ACI SJ, 2013) 

Figura 29 Modelo MCTA de 
consola curta com carga concentrada 

suspensa 
(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, 

ACI SJ, 2013) 

Figura 30 Variação da variável adaptativa k ao longo dos diferentes passos de carga 
(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, ACI SJ, 2013) 



29 
 

 

 

Por fim os autores tecem algumas conclusões: 

 O projetista poderá escolher um dos caminhos disponíveis (vertical ou diagonal) e adotar 

cerca de 15% da armadura principal como armadura distribuída para melhorar o 

comportamento em serviço; 

 O reforço inclinado poderá ser considerado através de um reforço ortogonal com a 

mesma quantidade de armadura nas duas direções; 

 O cálculo das tensões em serviço no reforço principal através do modelo de escoras e 

tirantes conduz a valores ligeiramente conservativos. 

  

Figura 32 Nível de tensão nas escoras de betão 
(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, ACI SJ, 2013) 

Figura 31 Tensões nas armaduras: 
a) Verticais; 

b) Diagonais. 
(Imagem adaptada de Lourenço, Almeida, ACI SJ, 2013) 
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3. Análise numérica não-linear de Elementos Finitos 
 

3.1 Introdução 

 

Neste capítulo introduz-se uma análise numérica não linear recorrendo ao método dos elementos 

finitos, desenvolvido por Ruiz, Muttoni, 2007, e também por Miguel Ferreira através do programa EvalS 

(trabalho de doutoramento em curso). 

Este método ultrapassa algumas dificuldades já mencionadas previamente dos modelos de 

campos de tensões e modelos com base em análises elásticas não-fendilhadas e necessita apenas de 

um número limitado de parâmetros físicos face a outros modelos de EF mais refinados que utilizam 

outros parâmetros que possuem uma dificuldade acrescida na sua quantificação e interpretação 

(Baseado em Ruiz,Muttoni, 2007). 

Pretende-se nas secções seguintes introduzir as bases da formulação utilizada para modelos de 

campos de tensões baseados no método de elementos finitos.  

Adicionalmente sublinha-se o trabalho de alguns autores no desenvolvimento do comportamento 

dos materiais para este tipo de análises, nomeadamente Vecchio e Collins, 1986 e Vecchio et al., 1994. 

Para mais informação sobre a aplicação do método dos elementos finitos em análises não-

lineares nas estruturas de betão armado recomenda-se a leitura de trabalhos como Ruiz, Muttoni, 2007 

e Despot, Z., 1995. 

 

3.2 Formulação 

 

3.2.1 Modelação do betão estrutural 

 

Assumem-se inicialmente duas hipóteses para o comportamento do betão estrutural que são 

bastante correntes na modelação de campos de tensões: As direções principais das tensões são 

paralelas às direções principais de deformações (Figuras 33c e 33f). Por conseguinte, o valor das 

tensões é obtido através das deformações nas direções principais [Equação 10]; e a resistência à tração 

do betão é desprezada.  
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𝜎 = 𝜎 𝜀 , 𝜀       ( 10) 

 

Em que ‘εi‘’e ‘εj’ referem-se às deformações segundo as duas direções principais. 

Relativamente às relações constitutivas o comportamento do betão assume-se elástico (com 

módulo de elasticidade Ec, independente dos fenómenos causados pelas deformações transversais) 

até atingir a sua resistência à compressão e posteriormente perfeitamente plástico (Figura 33e) 

[Baseado em Vecchio et al., 1994]. 

A resistência à compressão do betão adotada encontra-se corrigida através do parâmetro η(εj) 

dependente da deformação transversal εj (Equação 11). Este poderá ser calculado de diferentes 

formas, no passado realizaram-se vários estudos por diferentes autores que conduziram a modelos 

diferentes, mas com resultados semelhantes. De acordo com Vecchio e Collins, 1986 este parâmetro 

poderá ser estimado através da seguinte equação: 

 

𝜂 𝜀 =
, ,

≤ 1,0      ( 11) 

 

em que, ε’c é a deformação no cilindro de betão à tensão máxima de compressão (quantidade negativa). 

Figura 33 Princípios da modelação do elemento de betão: 
a) Deformações; 

b) Circulo de Mohr e deformações principais; 
c) Direções das deformações nas direções principais; 

d) Superfície de cedência adotada para o estado plano de tensão com lei de fluxo associada; 
e) Resposta elástica-perfeitamente plástica adotada para o betão estrutural; 

f) Direções principais assumidas para as tensões. 
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Para os elementos finitos que simulam o betão recorreu-se ao elemento CST (‘Constant Strain 

Triangle’) definido por triângulos com deformações e tensões constantes no seu domínio (Figura 34). 

As forças nodais correspondentes ao campo de deslocamentos podem ser calculadas da seguinte 

forma: 

 

𝐹 , = 𝜎 𝑐𝑜𝑠 𝛽 − 𝑐𝑜𝑠 𝛽      ( 12) 

 

em que, ‘i’∈(1,2) e ‘j’∈(1,2,3). 

3.2.2 Modelação do aço estrutural 

 

O aço estrutural modelou-se recorrendo a elementos de barra (Figura 35a e 35b), através de 

uma resposta uniaxial com uma lei elasto-plástica bilinear (Figura 35c) considerando os efeitos do 

‘Tension Stiffening’ (aumento de rigidez axial do tirante fendilhado devido ao betão envolvente, ilustrado 

na figura 40d) que tem um impacto significativo no comportamento em serviço. A sua resposta bilinear 

define-se através da resistência do material ‘fyd’, do módulo de elasticidade ‘Es’ e o módulo pós cedência 

‘Eh’ (previsto nos Eurocódigos 2 e 3). Para a consideração do fenómeno de ‘Tension Stiffening’ utilizou-

se a área de betão envolvente de cada armadura e as correspondentes resistências do aço e do betão 

(à tração), fyd e fctm respetivamente.  

  

Figura 34 Elemento CST 'Constant Strain Triangle' 
a) Campo de deslocamentos nodais; 

b) Campo de deformações constantes; 
c) Campo de tensões assumido para as direções principais; 

d) Forças nodais; 
e) Ângulo β em cada nó j referente às direções principais. 
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As forças nodais podem ser obtidas da seguinte forma: 

 

𝐹 = 𝜎 𝐴 ,      ( 13) 

 

 

3.2.3 Resolução do sistema global 

 

O sistema global de equações não lineares resolve-se recorrendo ao método de convergência 

de Newton-Raphson Modificado. Este método difere do método de Newton-Raphson por manter a 

matriz de rigidez constante ao longo das iterações de forma a diminuir o esforço computacional. 

 

3.3 Viga-parede submetida a uma carga concentrada indireta 

 

3.3.1 Introdução e Objetivos 

 

As vigas parede com cargas concentradas suspensas apresentam dois possíveis caminhos de 

carga distintos ou uma combinação de ambos. É possível transmitir as cargas aos apoios suspendendo 

a carga com estribos ou armadura vertical, ou com armadura inclinada (ver Figura 36). 

Com estas análises pretende-se averiguar a liberdade do projetista, na seleção de modelos que 

considerem a suspensão de cargas concentradas, relativamente ao afastamento dos modelos elásticos 

mantendo um comportamento em serviço adequado. 

O modelo elástico (não fendilhado) para a suspensão de cargas concentradas (Figura 27 do 

capítulo anterior) sugere que ambos os caminhos vertical e diagonal possuem características 

semelhantes. Desta forma pretende-se neste capítulo estudar a adequabilidade de cada um, e várias 

combinações dos dois.  

Figura 35 Modelação do elemento de aço: 
a) Campo de deslocamentos; (Imagem adotada de Ruiz, Muttoni, 2007) 

b) Forças nodais; (Imagem adotada de Ruiz, Muttoni, 2007) 
c) Comportamento do material com ‘Tension Stiffening’; 

d) Fenómeno de ‘Tension Stiffening’ num tirante de betão fendilhado. (Imagem adotada de Marti, 2013) 
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Adotaram-se dimensões e situações de carregamento usuais para o caso de estudo. Desta forma 

ilustra-se na figura seguinte (Figura 37) a viga-parede estudada, com 6 metros de largura, 10 metros 

de altura (de forma a não limitar as compressões na face superior da viga-parede), e 25 centímetros 

de espessura. 

O carregamento de dimensionamento transversal a todos os modelos foi de 1000kN como uma 

carga concentrada, situação que pretende simular a transmissão de tensões numa pequena área. 

  

Figura 36 Modelos de escoras e tirantes para suspensão de cargas concentradas indiretas em vigas-parede: 
a) Considerando 100% da carga suspensa pelo tirante vertical (kd = 1); 

b) Considerando 100% da carga suspensa pelo tirante diagonal (kd = 0). 
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Em todos os casos de estudo verifica-se a simetria tanto na geometria como no carregamento, 

assim adotou-se a simplificação ilustrada na Figura 38 que permite diminuir o esforço computacional 

das análises. 

Esta decisão mostra-se duplamente benéfica no sentido que facilita bastante o processo de 

obtenção de informação no eixo de simetria, nomeadamente das reações horizontais que permite tirar 

conclusões de elevada importância neste estudo, como a altura da resultante das compressões (para 

o cálculo da relação z/L a cada passo de carga).  

Figura 37 Modelo de Viga-Parede com carga concentrada 

Figura 38 Simplificação de simetria no modelo de viga-parede com carga concentrada 
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3.3.2 Modelo de suspensão integral da carga na vertical (kd=1,0) 

 

Para a definição das armaduras na viga parede, definiu-se um modelo de escoras e tirantes 

(Figura 39a) com altura z/L=0,65 (altura da resultante de compressões), correspondente à aproximação 

às trajetórias elásticas. 

 

Através do equilíbrio do nó junto ao apoio (Figura 39b) é possível obter a força de tração que 

será posteriormente equilibrada pelo tirante na face inferior da viga, da seguinte forma: 

 

𝐶(𝑘𝑁) =
( )

 ( )
=

 (52, )
= 630,83𝑘𝑁    ( 14) 

𝑇(𝑘𝑁) = 𝐶(𝑘𝑁) × 𝑐𝑜𝑠(𝜃) = 630,83𝑘𝑁 × 𝑐𝑜𝑠(52,43) = 384,63𝑘𝑁  ( 15) 

 

Por conseguinte, utilizando aço A500 (fyd = 435MPa) obtém-se a seguinte quantidade de 

armadura a colocar na face inferior da viga-parede: 

 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 =

,
× 10 = 8,84𝑐𝑚    ( 16) 

  

Figura 39 Modelo MET para kd=1,0: 
a) Modelo MET; 

b) Equilíbrio do nó junto do apoio. 
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Sendo que a suspensão da carga se dá integralmente na direção vertical (no modelo de escoras 

e tirantes em causa), o cálculo da armadura vertical efetua-se de forma simples: 

 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 = × 10 = 22,99𝑐𝑚    ( 17) 

 

Como é usual em vigas-parede, adotou-se neste modelo armadura distribuída na alma de 

ρ=0.2%. De seguida apresenta-se um exemplo de pormenorização para o caso em estudo (Figura 40). 

Note-se que a pormenorização adotada é meramente ilustrativa (transversal a todas as análises 

seguintes) para ser posteriormente simulada no modelo de elementos finitos. Num caso real devem ser 

tidas em conta todas as normas de boas práticas e as regras estipuladas nos regulamentos em vigor 

na colocação e amarração das armaduras. 

De forma a entender o comportamento da estrutura e avaliar as tensões nas armaduras ao longo 

do processo de carregamento, desenvolveu-se e analisou-se uma malha de elementos finitos  

(Figura 41) em que todas as armaduras (armadura distribuida, armadura de suspensão e armadura 

horizontal) foram simuladas (Figura 40). 

  

Figura 40 Exemplo de pormenorização da viga-parede (kd=1,0) 
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Os resultados das análises efetuadas incluem as tensões em todas as armaduras (tanto as de 

reforço como as distribuídas), as tensões de compressão que se desenvolvem no interior dos 

elementos ao longo do carregamento assim como a redução na resistência do betão devido às trações 

na direção transversal. Apenas os resultados mais relevantes serão apresentados e discutidos. 

  

Figura 41 Modelo de elementos finitos para o caso de estudo com kd=1,0 

As forças junto do apoio simulam o 

apoio num pilar que se encontra 

distribuído ao longo de uma largura 

de 0,4m. O carregamento foi 

simulado através de forças 

concentradas nos tirantes da 

armadura de reforço. 

As forças representadas do lado 

esquerdo da figura simulam o apoio 

num pilar que se encontra distribuído 

ao longo de uma largura de 0,4m. O 

carregamento foi simulado através 

de forças concentradas nos tirantes 

da armadura de reforço. 
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Apesar do modelo MET equilibrar a força na totalidade na direção vertical, verifica-se no modelo 

de EF que existe uma pequena percentagem desta força que segue um caminho diagonal devido à 

presença da armadura distribuída (Figura 43) que atua de certa forma como armadura diagonal (a 

armadura diagonal pode ser prevista através do uso de uma malha ortogonal com as respetivas 

componentes vertical e horizontal devidamente equilibradas). O gráfico apresentado na Figura 42 

mostra duas formas distintas de estimar a percentagem de carga encaminhada na diagonal através da 

armadura distribuída. 
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De forma a estimar a relação entre os dois caminhos de carga utilizaram-se duas análises 

distintas. A primeira compara as forças nos tirantes verticais de reforço ao nível da face inferior com as 

mesmas a uma altura onde se verifica a última tração horizontal (ou a primeira compressão), sendo 

que a diferença entre estas será precisamente a carga que estará a ser equilibrada por outro caminho. 

A segunda análise efetuou-se através de um corte horizontal (a cerca de 0,3m de altura) onde se 

comparou as diferenças entre as forças nos tirantes verticais da armadura distribuída com a mesma 

nos tirantes verticais de reforço. 

Face a esta primeira análise tecem-se alguns comentários: 

 Em Estado Limite de Serviço (ELS) verifica-se que cerca de 30% da carga é 

encaminhada pela diagonal; 

 Com a fendilhação dos tirantes vertical e horizontal (Figura 44a e 44b) existe um 

acréscimo na carga encaminhada na diagonal; 

 Para o carregamento de dimensionamento (Q/Qd=1) estima-se que a carga 

encaminhada pela diagonal através da armadura distribuída estará contida no intervalo 

entre 33% e 44%.  

  



41 
 

Relativamente às tensões em serviço, correspondentes aos passos de carga entre 500kN e 

700kN, obtiveram-se tensões nas armaduras verticais (Figura 44a) entre 250 e 300 MPa e cerca de 

170MPa para as horizontais (Figura 44b) (sendo que este quase não fendilha neste intervalo). Estes 

resultados sugerem um comportamento em serviço adequado. 

Observando em conjunto os resultados obtidos das tensões nas armaduras de reforço 

(correspondentes aos gráficos a) e b) da figura 44) com a variação da altura da resultante de 

compressões (representada na figura 44c), conclui-se que após a fendilhação dos tirantes, tanto dos 

verticais como o horizontal, existe um acréscimo do braço z/L sendo este mais notório após para a 

fissuração do tirante horizontal (correspondente ao passo de carga Q/Qd=0,7). 
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Procurou-se, através das tensões máximas em cada tirante vertical correspondente à armadura 

distribuída, obter informações sobre o comportamento desta ao longo do carregamento da estrutura 

(Figura 45). 

Em serviço observou-se que três dos tirantes mais próximos do eixo de simetria 

(correspondentes aos traçados do gráfico com os números 13, 12 e 11 na figura 45) fendilharam, e 

devido ao comportamento destes tirantes rapidamente caminharam para a cedência. Este fenómeno 

justifica-se devido ao desenvolvimento do caminho de cargas na diagonal e posteriormente à 

fendilhação dos tirantes de reforço. Como foi falado nos capítulos anteriores, a estrutura procura 

equilibrar as forças aplicadas de forma a minimizar a energia de deformação interna, razão pela qual 

se observa redistribuições de tensões internas, visíveis pelo acréscimo do braço das forças z/L após a 

fendilhação dos tirantes principais. 

Os resultados obtidos das tensões nos elementos de betão na primeira iteração e para a carga 

de dimensionamento apresentam-se de seguida nas Figuras 46 e 47. Em todas as análises seguintes 

verificou-se na primeira iteração (Q/Qd=0,1) uma distribuição de tensões semelhante às trajetórias 

elásticas. Na última difere devido às redistribuições internas que se dão ao longo do carregamento. 

  

Figura 45 Níveis de tensões a cada passo de carga nos tirantes verticais correspondentes às armaduras 
distribuídas 
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3.3.3 Modelo de suspensão parcial da carga na vertical (kd=0,8) 

 

Para a definição das armaduras na viga parede, definiram-se dois modelos de escoras e tirantes 

com kd=0,8 (Figura 48) para a suspensão vertical e diagonal. Equilibrou-se 80% da carga total (800kN) 

com tirantes verticais, e os restantes 20% (200kN) com tirantes diagonais. De forma a simplificar o 

modelo de elementos finitos, considerou-se a armadura diagonal com uma inclinação de 45º (as 

trajetórias elásticas com z/L=0,65 sugerem uma inclinação de 52,43º). 

Figura 47 Tensões nos elementos de betão 
(Primeiro passo de carga com Q/Qd=0,1) 

Figura 46 Tensões nos elementos de betão 
(Carga de dimensionamento Q/Qd=1,0) 
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As forças de tração nos tirantes (correspondentes às forças T1 e T2 na Figura 49) podem ser 

calculadas da seguinte forma: 

 

𝐶(𝑘𝑁) =
( )

 ( )
=

 ( , )
= 504,66𝑘𝑁     ( 18) 

𝑇 (𝑘𝑁) = 𝐶(𝑘𝑁) × 𝑐𝑜𝑠(𝜃) = 504,66 × 𝑐𝑜𝑠(52,43) = 307,71𝑘𝑁   ( 19) 

2 × 𝑇 × 𝑠𝑖𝑛(45º) = 200𝑘𝑁 ↔ 𝑇 =
×  ( º)

= 141,42𝑘𝑁    ( 20) 

  

Figura 48 Modelo MET para kd=0,8: 
a) Modelo para suspensão vertical da carga; 

b) Modelo para suspensão diagonal da carga. 
 

Figura 49 Equilíbrio dos nós: 
a) Junto do apoio; 

b) No ponto de aplicação da carga pontual. 
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Por conseguinte dimensionamento das armaduras realizou-se da tendo em conta as quantidades 

(correspondentes a A500 com fyd=435MPa) apresentadas nas equações 21, 22 e 23, respetivamente 

para a armadura horizontal, vertical e diagonal. 

 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 =

,
× 10 = 7,07𝑐𝑚     ( 21) 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 = × 10 = 18,39𝑐𝑚    ( 22) 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 =

,
× 10 = 3,25𝑐𝑚    ( 23) 

 

Posteriormente considerou-se a usual armadura distribuída na alma com ρ=0.2%. Na Figura 50 

apresenta-se um exemplo de pormenorização para o caso de estudo. 

  
Figura 50 Exemplo de pormenorização da viga-parede (kd=0,8) 
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Novamente, estudou-se o comportamento da estrutura através da análise de uma malha de 

elementos finitos (Figura 51) em que todas as armaduras (armadura distribuida, armadura de 

suspensão vertical e diagonal e armadura horizontal) foram simuladas (Figura 50).  

Figura 51 Modelo de elementos finitos para o caso de estudo com kd=0,8 

As forças do lado esquerdo da figura 

simulam o apoio num pilar que se encontra 

distribuído ao longo de uma largura de 

0,4m. O carregamento foi simulado através 

de forças concentradas nos tirantes da 

armadura de reforço. 
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A Figura 52 ilustra os resultados obtidos relativamente à percentagem de carga que é equilibrada 

pelos tirantes diagonais, para cada passo de carga. Em regime não-fendilhado obtiveram-se valores 

próximos de 58%, valor este que vai ao encontro dos resultados obtidos por Lourenço, Almeida, 2013 

nas análises através de modelos de campos de tensões adaptativos para a suspensão de uma carga 

pontual (relembra-se que os autores obtiveram um valor para a variável adaptativa ‘k’ de 0,42 nos 

primeiros passos de carga, ou seja 58% da carga seria encaminhada pela diagonal em regime não-

fendilhado). 

Logo após a fendilhação dos tirantes diagonais (Figura 53c) a percentagem de carga que segue 

este caminho decresce substancialmente, e tende a estabilizar com a fendilhação dos tirantes verticais 

(Figura 53b) e dos tirantes correspondentes à armadura distribuída (Figura 54). 

Quando o carregamento se aproxima do passo de carga correspondente à carga de 

dimensionamento (Q/Qd=1,0), verifica-se que os tirantes diagonais acarretam cerca de 26% da 

totalidade do carregamento, valor próximo dos 20% utilizados no modelo MET (referente à figura 48), 

o que é espectável sendo que a rigidez dos tirantes varia de acordo com a área de armadura 

correspondente, por conseguinte os elementos mais rígidos encaminham uma maior percentagem de 

carga (e desta forma o modelo de EF tende a seguir o modelo utilizado para o dimensionamento das 

armaduras). 

  

Figura 52 Percentagem de carga encaminhada pelos tirantes diagonais a cada passo de carga 
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Na figura 53d representa-se a evolução da altura da resultante de compressões ao longo dos 

passos de carga. Nota-se uma certa conformidade entre os gráficos correspondentes à altura z/L e a 

percentagem de carga encaminhada pelo tirante diagonal (referente à Figura 52) como seria previsível, 

visto que quando o caminho diagonal prevalece, o braço Z das compressões tende a diminuir por se 

desenvolverem compressões a uma altura mais baixa (linha horizontal a tracejado na figura 48b, 

correspondente a uma escora do modelo de suspensão diagonal) do que as trajetórias elásticas do 

modelo de suspensão vertical. Desta forma, quando o tirante diagonal fendilha, ou seja, perde rigidez, 

o caminho de suspensão vertical precede e como consequência a altura da resultante de compressões 

tende a subir. 

Obtiveram-se tensões em serviço para a armadura horizontal (Figura 53a) com valores contidos 

no intervalo entre 185 e 200 MPa, da mesma forma para a armadura vertical (Figura 53b) após a 

fendilhação, em serviço, computaram-se tensões inferiores a 285 MPa, o que sugere um bom 

comportamento em serviço. Pelo contrário a armadura diagonal (Figura 53c), apresenta tensões 

elevadas neste intervalo, próximas da cedência. 
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Figura 53 Resultados obtidos através da análise de elementos finitos (com kd=0,8) relativamente a: 
a) Tensões nos tirantes de reforço horizontais; 

b) Tensões nos tirantes de reforço verticais; 
c) Tensões nos tirantes de reforço diagonais; 

d) Altura da resultante de compressões. 
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Podem retirar-se desde já algumas conclusões importantes desta análise: 

 A força aplicada na estrutura tende a seguir prioritariamente o caminho diagonal (cerca 

de 55% da carga é encaminhada neste sentido em regime não-fendilhado); 

 A combinação dos dois modelos com a consideração da armadura inclinada com um 

ângulo θ inferior ao das trajetórias elásticas tende a baixar a altura da resultante de 

compressões da estrutura; 

 Adotando o modelo com kd=0,8, o comportamento em serviço pode ser melhorado 

adotando mais armadura nos tirantes diagonais. 

 

No gráfico ilustrado na Figura 54 estão representados os níveis de tensões nos tirantes verticais 

(correspondentes às armaduras distribuídas) a cada passo de carga. Após a fendilhação dos tirantes 

diagonais (referente à figura 53c), a armadura distribuída começa a receber carga desenvolvendo um 

outro caminho diagonal3, desta forma constatou-se que o tirante mais próximo do eixo de simetria atingi-

-o a cedência pouco depois da fendilhação do tirante diagonal. 

Novamente, após a perda de rigidez (fendilhação) da armadura vertical (referente à figura 53b), 

e atendendo que os tirantes diagonais já se encontram perto da cedência, a armadura distribuída vai 

plastificando gradualmente nos passos de carga seguintes (a partir de Q/Qd=0,7). 

Através da análise deste comportamento, destaca-se a importância da armadura distribuída no 

comportamento da estrutura, tanto em serviço como em estado limite último. 

Semelhante à análise anterior, de seguida apresentam-se as tensões obtidas nos elementos de 

betão (Figuras 55 e 56). 

  

 
3 Relembra-se o princípio de minimização da energia interna de uma estrutura: Após a perda de rigidez de 

um dos caminhos de carga (neste caso, através da fendilhação do tirante), todos os outros caminhos mais rígidos 
tendem a ser prioritários relativamente ao primeiro, visto que irão apresentar menos deformações para o mesmo 
carregamento. 
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Figura 54 Níveis de tensões a cada passo de carga nos tirantes verticais correspondentes às armaduras 
distribuídas 
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3.3.4 Modelo de suspensão parcial da carga na vertical (kd=0,6) 

 

Figura 56 Modelo MET para kd=0,6: 
a) Modelo para suspensão vertical da carga; 

b) Modelo para suspensão diagonal da carga. 
 

Figura 55 Tensões nos elementos de betão 
(Primeiro passo de carga com Q/Qd=0,1) 

Figura 57 Tensões nos elementos de betão 
(Para a carga de dimensionamento Q/Qd=1,0) 
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Adotando kd=0,6, pode-se dimensionar as armaduras novamente através de uma combinação 

dos dois modelos já referidos anteriormente (Figura 57) para a suspensão vertical e diagonal. Neste 

caso equilibrou-se 60% da carga de dimensionamento (600kN) com tirantes verticais, e os restantes 

40% (400kN) com tirantes diagonais.  Considerou-se como simplificação a armadura diagonal com uma 

inclinação de 45º (as trajetórias elásticas com z/L=0,65 sugerem uma inclinação de 52,43º). 

As forças de tração nos tirantes (correspondentes às forças T1 e T2 na Figura 58) podem ser 

calculadas da seguinte forma: 

 

𝐶(𝑘𝑁) =
( )

 ( )
=

 ( , )
= 378,50𝑘𝑁     ( 24) 

𝑇 (𝑘𝑁) = 𝐶(𝑘𝑁) × 𝑐𝑜𝑠(𝜃) = 378,50 × 𝑐𝑜𝑠(52,43) = 230,78𝑘𝑁  ( 25) 

2 × 𝑇 × 𝑠𝑖𝑛(45º) = 400𝑘𝑁 ↔ 𝑇 =
×  ( º)

= 282,84𝑘𝑁   ( 26) 

 

Desta forma o dimensionamento das armaduras realizou-se da tendo em conta as quantidades 

de armaduras (correspondentes a A500 com fyd=435MPa) apresentadas nas equações 27, 28 e 29, 

respetivamente para a armadura horizontal, vertical e diagonal. 

 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 =

,
× 10 = 5,31𝑐𝑚    ( 27) 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 = × 10 = 13,79𝑐𝑚    ( 28) 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 =

,
× 10 = 6,50𝑐𝑚    ( 29) 

  

Figura 58 Equilíbrio dos nós: 
a) Junto do apoio; 

b) No ponto de aplicação da carga pontual. 
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Posteriormente considerou-se a usual armadura distribuída na alma com ρ=0.2%. Na Figura 59 

apresenta-se um exemplo de pormenorização para o caso de estudo. 

Finalmente estudou-se o comportamento da estrutura através da análise de uma malha de 

elementos finitos (Figuras 60 e 61) em que todas as armaduras (armadura distribuida, armadura de 

suspensão vertical e diagonal e armadura horizontal) foram simuladas (Figura 59). 

  

Figura 59 Exemplo de pormenorização da viga-parede (kd=0,6) 
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Figura 60 Modelo de elementos finitos para o caso de estudo com kd=0,6 

As forças do lado esquerdo da figura 

simulam o apoio num pilar que se encontra 

distribuído ao longo de uma largura de 

0,4m. O carregamento foi simulado através 

de forças concentradas nos tirantes da 

armadura de reforço. 
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Através do gráfico representado na figura 61a, correspondente à análise da percentagem de 

carga encaminhada pelos tirantes diagonais ao longo do carregamento da estrutura, conclui-se que a 

trajetória diagonal corresponde ao caminho com maior rigidez, por conseguinte em regime não-

fendilhado obtêm-se resultados semelhantes à análise anterior (com kd=0,8), em que cerca de 58% da 

carga é encaminhada pela armadura diagonal. 

Com a fendilhação dos tirantes diagonais (cujo comportamento encontra ilustrado na Figura 61d) 

a percentagem de carga na sua direção começa a decrescer e estabiliza com a fendilhação tanto dos 

tirantes horizontais e verticais (Figuras 61b e 61c) como da armadura distribuída (Figura 62) sendo que 

estes são os caminhos alternativos. 
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Figura 61 Gráficos obtidos da análise de EF com kd=0,6 correspondentes a: 
a) Percentagem de carga encaminhada pelos tirantes diagonais a cada passo de carga; 

b) Tensões nos tirantes de reforço horizontais; 
c) Tensões nos tirantes de reforço verticais; 

d) Tensões nos tirantes de reforço diagonais; 
e) Altura da resultante de compressões. 
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Na aproximação da carga de dimensionamento (Q/Qd=1,0), verifica-se que os tirantes diagonais 

acarretam cerca de 49% da totalidade do carregamento, valor próximo dos 40% utilizados no modelo 

MET (apresentado na Figura 56). 

Observando a evolução da altura da resultante de compressões apresentada na Figura 61e 

verifica-se novamente que quando o caminho diagonal prevalece, o braço ‘z’ das compressões tende 

a diminuir por se desenvolverem compressões a uma altura mais baixa do que as trajetórias elásticas 

do modelo de suspensão vertical (como foi referido anteriormente na análise anterior). Desta forma, 

quando os tirantes diagonais fendilham, ou seja, perdem rigidez, a altura da resultante de compressões 

sobe. 

Relativamente às tensões em serviço, obtiveram-se tensões máximas aceitáveis tanto para as 

armaduras de reforço horizontais (Figura 61b) como verticais (Figura 61c) na ordem dos 235 MPa e 

290 MPa, respetivamente. Pelo contrário as tensões nas armaduras diagonais (Figura 61d) revelaram-

se novamente elevadas com valores máximos a atingir os 380 MPa (em serviço). 

 

No gráfico ilustrado na Figura 62 estão representados os níveis de tensões nos tirantes verticais 

(correspondentes às armaduras distribuídas) a cada passo de carga. 

Novamente é possível constatar a contribuição desta armadura no comportamento da estrutura, 

após a fendilhação do tirante diagonal, a armadura distribuída recebe automaticamente maiores 

incrementos de carga (devido à perda de rigidez derivada da fendilhação dos restantes caminhos de 

carga, fenómeno já explicado previamente na análise anterior), e vão sequencialmente fendilhando e 

entrando em cedência pouco depois. 

Os resultados obtidos das tensões nos elementos de betão encontram-se ilustrados nas Figuras 

63 e 64. 
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Figura 62 Níveis de tensões a cada passo de carga nos tirantes verticais correspondentes às armaduras 
distribuídas 
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Figura 63 Tensões nos elementos de betão 
(Primeiro passo de carga com Q/Qd=0,1) 

Figura 64 Tensões nos elementos de betão 
(Para a carga de dimensionamento Q/Qd=1,0) 
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3.3.5 Modelo de suspensão parcial da carga na vertical (kd=0,4) 

 

Mais uma vez considerou-se uma combinação dos dois modelos MET representados na Figura  

65a e 65b, para o dimensionamento da armadura de reforço necessária, para a análise com kd=0,4. 

Assim sendo, equilibrou-se 40% da carga (400kN) através de tirantes verticais e os restantes 60% 

(600kN) através de tirantes diagonais.  

As forças de tração nos tirantes (correspondentes às forças T1 e T2 na Figura 65c e 65d) podem 

ser calculadas da seguinte forma: 

 

𝐶(𝑘𝑁) =
( )

 ( )
=

 ( , )
= 252,33𝑘𝑁    ( 30) 

𝑇 (𝑘𝑁) = 𝐶(𝑘𝑁) × 𝑐𝑜𝑠(𝜃) = 252,33 × 𝑐𝑜𝑠(52,43) = 153,85𝑘𝑁  ( 31) 

2 × 𝑇 × 𝑠𝑖𝑛(45º) = 600𝑘𝑁 ↔ 𝑇 =
×  ( º)

= 424,26𝑘𝑁   ( 32) 

Figura 65 Ilustrações (da análise kd=0,4) correspondentes a: 
a) Modelo MET para a suspensão vertical da carga; 

b) Modelo MET para a suspensão diagonal da carga; 
c) Equilíbrio do nó junto do apoio; 

d Equilíbrio do nó no ponto de aplicação da carga pontual. 
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Através das forças de tração nos tirantes, considerando a utilização do aço A500 com 

fyd=435 MPa, efetuou-se o cálculo das áreas de armadura mínimas a adotar em cada um. As 

equações 33, 34 e 35 correspondem a este cálculo respetivamente para o tirante horizontal, e os 

tirantes verticais e diagonais. 

 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 =

,
× 10 = 3,54𝑐𝑚    ( 33) 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 = × 10 = 9,20𝑐𝑚    ( 34) 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 =

,
× 10 = 9,75𝑐𝑚    ( 35) 

 

Adotou-se uma armadura horizontal de reforço mínima correspondente a 2Ø20 (6,28cm2) para 

equilibrar a força de tração gerada entre as armaduras diagonais afastadas (unicamente para efeitos 

de modelação, na realidade esta armadura é apenas um prolongamento da armadura diagonal). 

Posteriormente considerou-se a usual armadura distribuída na alma com ρ=0.2%. Na Figura 66 

apresenta-se um exemplo de pormenorização para o caso de estudo. 

Por fim simulou-se o comportamento da estrutura através de uma malha refinada de elementos 

finitos (Figura 67) com todas as informações apresentadas anteriormente (relativamente às 

quantidades de armaduras adotadas, e as características geométricas da viga-parede juntamente com 

o carregamento). 

  

Figura 66 Exemplo de pormenorização da viga-parede (kd=0,4) 
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Figura 67 Modelo de elementos finitos para o caso de estudo com kd=0,4 

As forças do lado esquerdo da figura 

simulam o apoio num pilar que se 

encontra distribuído ao longo de uma 

largura de 0,4m. O carregamento foi 

simulado através de forças 

concentradas nos tirantes da 

armadura de reforço. 
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 As análises com kd=0,6 e kd=0,4 mostram resultados muito semelhantes em serviço 

relativamente à percentagem de carga encaminhada pelos tirantes diagonais (Figura 68a). Na análise 

anterior obtiveram-se valores entre 55% e 56%, enquanto nesta verificam-se entre 57% e 58%, o que 

indica que a distribuição de forças pelos tirantes em serviço será semelhante. Contrariamente as 

tensões nos tirantes diferem substâncialmente dado que as quantidades de armadura cálculadas 

anteriormente através do modelo de escoras e tirantes são também diferentes. 

Pode-se desde já concluir, face aos resultados obtidos da análise de EF, que este modelo 

(kd=0,4) mostra-se mais capacitado de avaliar o comportamento em serviço do que o seu antagonista 

(kd=0,6).  
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Figura 68 Gráficos obtidos da análise de EF com kd=0,4 correspondentes a: 
a) Percentagem de carga encaminhada pelos tirantes diagonais a cada passo de carga; 

b) Tensões nos tirantes de reforço horizontais; 
c) Tensões nos tirantes de reforço verticais; 

d) Tensões nos tirantes de reforço diagonais; 
e) Altura da resultante de compressões. 
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Em estado limite último, a percentagem de carga encaminhada pelos tirantes diagonais tende 

para 67%, valor próximo do utilizado no modelo de escoras e tirantes (Figura 65a e 65b) com um desvio 

de 7% (aproximadamente o desvio que se tem obtido em todos os modelos). 

As tensões em serviço tanto nas armaduras de reforço horizontais (Figura 68b) como nas 

diagonais (Figura 68d) estão dentro de limite aceitáveis, 230-235 MPa e 225-265 MPa respetivamente. 

Pelo contrário no tirante vertical (Figura 68c) verificam-se tensões máximas de 405MPa ainda dentro 

do intervalo de serviço. 

A Figura 68e ilustra a variação da altura da resultante de compressões a cada passo de carga. 

Verifica-.se nesta análise que de facto a relação z/L pouco varia relativamente ao obtido em regime 

não-fendilhado (z/L=0,54), atingindo um valor máximo de z/L=0,61 para o carregamento de 

dimensionamento (Q/Qd=1,0). 

Ilustra-se na Figura 69 os níveis de tensões nas armaduras verticais correspondentes às 

armaduras distribuídas a cada passo de carga. Os resultados obtidos são semelhantes aos anteriores 

na medida que após a fendilhação dos tirantes diagonais e o horizontal, a armadura distribuída recebe 

maiores incrementos de carga (devido à perda de rigidez dos restantes caminhos de carga) e vão 

sequencialmente fendilhando e entrando em cedência pouco depois. 

Ose valores das tensões nos elementos de betão encontram-se ilustradas nas Figuras 70 e 71. 
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Figura 69 Níveis de tensões a cada passo de carga nos tirantes verticais correspondentes às armaduras 
distribuídas 
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Figura 71 Tensões nos elementos de betão 
(Primeiro passo de carga com Q/Qd=0,1) 

Figura 70 Tensões nos elementos de betão (Para 
a carga de dimensionamento Q/Qd=1,0) 
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3.3.6 Modelo de suspensão parcial da carga na vertical (kd=0,2) 

 

Considerou-se a combinação dos dois modelos de escoras e tirantes representados nas 

Figura 72a e 72b, para o dimensionamento da armadura de reforço necessária, para a análise com 

kd=0,2. À semelhança do que foi feito anteriormente, equilibrou-se 20% da carga (200kN) através de 

tirantes verticais e os restantes 80% (800kN) através de tirantes diagonais.  

As forças de tração nos tirantes (correspondentes às forças T1 e T2 na figura 72c e 72d) podem 

ser calculadas da seguinte forma: 

 

𝐶(𝑘𝑁) =
( )

 ( )
=

 ( , )
= 126,17𝑘𝑁    ( 36) 

𝑇 (𝑘𝑁) = 𝐶(𝑘𝑁) × 𝑐𝑜𝑠(𝜃) = 126,17 × 𝑐𝑜𝑠(52,43) = 76,93𝑘𝑁  ( 37) 

2 × 𝑇 × 𝑠𝑖𝑛(45º) = 800𝑘𝑁 ↔ 𝑇 =
×  ( º)

= 565,69𝑘𝑁   ( 38) 

Figura 72 Ilustrações (da análise kd=0,2) correspondentes a: 
a) Modelo MET para a suspensão vertical da carga; 

b) Modelo MET para a suspensão diagonal da carga; 
c) Equilíbrio do nó junto do apoio; 

d Equilíbrio do nó no ponto de aplicação da carga pontual. 
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Com as forças de tração nos tirantes, considerando a utilização do aço A500 com fyd=435 MPa, 

calcularam-se áreas de armadura mínimas a adotar em cada um. As equações 39, 40 e 41 

correspondem a este cálculo respetivamente para o tirante horizontal, e os tirantes verticais e diagonais. 

 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 =

,
× 10 = 3,54𝑐𝑚     ( 39) 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 = × 10 = 4,60𝑐𝑚    ( 40) 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 =

,
× 10 = 13,00𝑐𝑚    ( 41) 

 

Novamente adotou-se armadura horizontal de reforço mínima correspondente a 2Ø20 (6,28cm2) 

para equilibrar a força de tração gerada entre as armaduras diagonais afastadas e considerou-se a 

usual armadura distribuída na alma com ρ=0.2%. Na Figura 73 apresenta-se um exemplo de 

pormenorização para o caso de estudo. 

 

De seguida simulou-se o comportamento da estrutura através de uma malha refinada de 

elementos finitos (Figura 74) com todas as informações apresentadas anteriormente (relativamente às 

quantidades de armaduras adotadas, e as características geométricas da viga-parede juntamente com 

o carregamento). 

  

Figura 73 Exemplo de pormenorização da viga-parede (kd=0,2) 
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Figura 74 Modelo de elementos finitos para o caso de estudo com kd=0,2 

As forças do lado esquerdo da figura 

simulam o apoio num pilar que se 

encontra distribuído ao longo de uma 

largura de 0,4m. O carregamento foi 

simulado através de forças 

concentradas nos tirantes da 

armadura de reforço. 
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 A Figura 75a ilustra os resultados obtidos relativamente à percentagem de carga que é 

equilibrada pela armadura diagonal, para cada passo de carga. Em regime não-fendilhado obtiveram-

se valores próximos de 58% à semelhança das análises anteriores e os valores em serviço aproximam-

se do modelo de escoras e tirantes com valores entre 73% e 79% o que demonstra a viabilidade do 

modelo MET para verificações de estado limite de serviço. 
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Figura 75 Gráficos obtidos da análise de EF com kd=0,2 correspondentes a: 
a) Percentagem de carga encaminhada pelos tirantes diagonais a cada passo de carga; 

b) Tensões nos tirantes de reforço horizontais; 
c) Tensões nos tirantes de reforço verticais; 

d) Tensões nos tirantes de reforço diagonais; 
e) Altura da resultante de compressões. 
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As tensões em serviço para as amaduras horizontais (Figura 75b) e diagonais (Figura 75d) 

mantiveram-se em níveis razoáveis com valores nos intervalos 230MPa - 250MPa e 250MPa - 285MPa 

respetivamente. Em oposição as tensões em ELS nos tirantes verticais (Figura 75c) mostraram-se 

elevadas e próximas da cedência com valores entre 400MPa e 415MPa. 

Os resultados obtidos para a altura da resultante de compressões (Figura 75e) demonstram que 

após a fendilhação dos tirantes diagonais ocorrem redistribuições importantes que se relacionam com 

uma diminuição da altura da resultante de compressões (a tender para o valor utilizado no modelo MET 

com z/L=0,5). Após a perda de rigidez deste tirante (através da fendilhação) a altura ‘z’ volta a subir 

novamente até a fendilhação dos tirantes verticais (Q/Qd=0,8), sendo que depois volta a descer até os 

tirantes diagonais entrarem em cedência (atingindo z/L=0,5, altura da resultante de compressões 

utilizada no modelo de dimensionamento de escoras e tirantes). 

 

O comportamento da armadura distribuída é já conhecido através das análises realizadas até 

este ponto (pode ser observado na Figura 76). Após a fendilhação dos tirantes verticais, iniciam-se 

redistribuições no interior da estrutura, desta forma parte da carga é encaminhada para o apoio através 

de um caminho diagonal formado pela armadura distribuida. Como consequência, os tirantes da 

armadura distribuida sequencialmente começam a fendilhar e rápidamente entram em cedência. 

Os resultados obtidos das tensões nos elementos de betão apresentam-se de seguida nas 

Figuras 77e 78. 
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Figura 76 Níveis de tensões a cada passo de carga nos tirantes verticais correspondentes às armaduras 
distribuídas 
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Figura 77 Tensões nos elementos de betão 
(Primeiro passo de carga com Q/Qd=0,1) 

Figura 78 Tensões nos elementos de betão (Para 
a carga de dimensionamento Q/Qd=1,0) 
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3.3.7 Modelo de suspensão integral da carga na diagonal (kd=0,0) 

 

Nesta última análise pretende-se averiguar o comportamento da estrutura se for prevista apenas 

armadura inclinada (juntamente com a armadura distribuída na alma). Por conseguinte, desenvolveu-

se o modelo de escoras e tirantes apresentado na figura 79a, com os tirantes inclinados de 45º. 

As forças de tração nos tirantes (correspondentes às forças T2 na Figura 79b) podem ser 

calculadas da seguinte forma: 

 

2 × 𝑇 × 𝑠𝑖𝑛(45º) = 1000𝑘𝑁 ↔ 𝑇 =
×  ( º)

= 707,11𝑘𝑁   ( 42) 

 

Com esta informação, considerando o uso de aço A500 (fyd=435 MPa) pode-se calcular a área 

de armadura mínima a colocar em cada um dos tirantes: 

 

𝐴 (𝑐𝑚 ) ≥
( )

( )
× 10 =

,
× 10 = 16,26𝑐𝑚     ( 43) 

 

Novamente adotou-se armadura horizontal de reforço mínima correspondente a 2Ø25 (9,82cm2) 

para equilibrar as forças de tração geradas entre as armaduras diagonais afastadas (novamente, 

apenas para efeitos de modelação) e considerou-se a usual armadura distribuída na alma com ρ=0.2%. 

Na Figura 80 apresenta-se um exemplo de pormenorização para o caso de estudo. 

  

Figura 79 Ilustrações correspondentes ao: 
a) Modelo de escoras e tirantes com tirantes inclinados de 45º; 

b) Equilíbrio do nó no ponto de aplicação da carga. 
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De seguida simulou-se o comportamento da estrutura através de uma malha refinada de 

elementos finitos (Figura 81) com todas as informações apresentadas anteriormente (relativamente às 

quantidades de armaduras adotadas, e as características geométricas da viga-parede juntamente com 

o carregamento). 

  

Figura 80 Exemplo de pormenorização da viga-parede (kd=0,0) 
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Na Figura 82a representa-se a percentagem de carga encaminhada pela armadura diagonal. 

Mesmo sem a adoção de armadura vertical explicita, a armadura distribuída no local encaminha a força 

(em regime não fendilhado) semelhante à primeira. Verifica-se novamente, à semelhança dos 

resultados obtidos anteriormente, que apenas 58% da carga segue a pelo tirante diagonal. 

Logo após a fendilhação dos tirantes 14 e 15 (representados na Figura 82e) que atuam como a 

principal trajetória vertical, existe um grande incremento da percentagem de carga encaminhada na 

diagonal, e mantém-se até à perda de rigidez deste caminho. Em estado limite de serviço estima-se 

que apenas 82 a 86% da carga será equilibrada pelo tirante inclinado. 

Relativamente às tensões em serviço nas armaduras diagonais (Figura 82c), estas revelam-se 

aceitáveis com valores no intervalo de 225-245 MPa.  

Figura 81 Modelo de elementos finitos para o caso de estudo com kd=0,2 

As forças do lado esquerdo da figura 

simulam o apoio num pilar que se 

encontra distribuído ao longo de uma 

largura de 0,4m. O carregamento foi 

simulado através de forças 

concentradas nos tirantes da 

armadura de reforço. 
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O gráfico correspondente à altura da resultante de compressões apresenta resultados 

interessantes (Figura 82d), Em regime não fendilhado verifica-se que a razão z/L mantem-se com o 

valor 0,4 e tende a descer após a perda de rigidez dos tirantes verticais (correspondentes aos tirantes 

14 e 15 no gráfico da figura 82e) atingindo o valor de z/L=0,34. A utilização de armadura inclinada gera 

compressões entre os dois tirantes, o que produz o aparecimento de compressões a níveis mais baixos 

na estrutura diminuindo assim a resultante de compressões. Logo após a fendilhação dos tirantes 

diagonais a altura da resultante de compressões volta a subir atingindo o valor de z/L=0,45 para a carga 

de dimensionamento (valor próximo do utilizado no modelo MET). 
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Figura 82 Gráficos obtidos da análise de EF com kd=0,0 correspondentes a: 
a) Percentagem de carga encaminhada pelos tirantes diagonais a cada passo de carga; 

b) Tensões nos tirantes de reforço horizontais; 
c) Tensões nos tirantes de reforço diagonais; 

d) Altura da resultante de compressões. 
e) Níveis de tensões a cada passo de carga nos tirantes verticais correspondentes às armaduras distribuídas. 
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Por fim apresentam-se os resultados obtidos para as tensões nos elementos de betão nas 

Figuras 83 e 84. 

 

  

Figura 83 Tensões nos elementos de betão 
(Primeiro passo de carga com Q/Qd=0,1) 

Figura 84 Tensões nos elementos de betão (Para a 
carga de dimensionamento Q/Qd=1,0) 
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3.4 Avaliação geral do comportamento das armaduras principais 

 

 A visualização da evolução das tensões nas armaduras principais poderá ser uma ferramenta 

utilizada na seleção dos modelos mais adequados para o dimensionamento de uma determinada 

região. Efetivamente, o nível de tensões nas armaduras está diretamente relacionado com a abertura 

de fendas, pelo que a avaliação das tensões permite identificar um bom ou um deficiente 

comportamento em serviço.  Na ilustração seguinte apresentam-se os resultados conjuntos das 

tensões a cada passo de carga nos tirantes inclinados e verticais (Figura 85), para cada caso de estudo 

(indiciados pela respetiva variável kd). 
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a) Diagonais; 
b) Verticais. 
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Comparando ambos os gráficos (referente às Figuras 85a e 85b), conclui-se que os modelos 

com melhor comportamento em serviço correspondem às análises com 60% e 40% da carga 

equilibrada pelo tirantes verticais, resultado expectável sendo estes os mais próximo das trajetórias 

elásticas (relembra-se que tanto nas análises de elementos finitos como nas análise recorrendo a 

modelos de campos de tensões adaptativos realizados por Lourenço, Almeida, 2013 o valor obtido da 

percentagem de carga que é encaminhada pelos tirantes verticais em regime não fendilhado é igual a 

42%). 

As análises em que se considerou o equilíbrio integralmente numa das direções (vertical ou 

diagonal), demonstraram tensões aceitáveis nas armaduras de reforço em serviço, no entanto verificou-

se um elevado número de plastificações nos tirantes correspondentes à armadura distribuída. 

Na Figura 86 ilustra-se a evolução das tensões nas armaduras horizontais em cada caso de 

estudo. Face aos resultados obtidos pode-se concluir que as forças de tração no apoio não foram 

relevantes. No modelo com suspensão integral do carregamento na vertical obteve-se o valor de 220 

MPa para a carga de dimensionamento (Q/Qd=1,0), o que sugere que as forças de tração no apoio 

surgem distribuídas em altura, estando a ser equilibradas juntamente pelos tirantes correspondentes à 

armadura distribuída (com orientação horizontal). Conclui-se desta forma que deverá ser adotada 

armadura distribuída em vários tirantes horizontais de forma a melhor equilibrar estas forças. 

Adicionalmente sublinha-se o facto de que a armadura adotada ser sempre maior do que a 

estritamente necessária devido a pormenorização adotada em cada uma das análises. 

Concluindo, estes resultados demonstram a grande liberdade do projetista relativamente ao 

afastamento das trajetórias elásticas. Efetivamente, valores de kd entre 0.4 a 0.6 conduzem a um 

adequado comportamento em serviço. Porém, a qualidade do comportamento em serviço pode ser 

melhorada através da devida consideração dos fenómenos referidos anteriormente. 
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4. Conclusões finais 
 

O principal objetivo desta dissertação consiste na avaliação da liberdade do projetista na seleção 

de modelos aplicados a vigas-parede sujeitas a cargas concentradas indiretas. Estudou-se o 

comportamento de uma estrutura com dimensões usais de viga-parede, em que se variou a armadura 

vertical e diagonal, de forma a tirar algumas conclusões importantes sobre a relevância de cada um 

dos caminhos de carga que visam suspender o carregamento aplicado numa área muito reduzida 

(fenómeno que acontece por exemplo na ligação com uma viga). 

Através da minuciosa avaliação de cada um dos modelos estudados, chega-se à conclusão de 

que o caminho diagonal prevalece relativamente ao caminho vertical, o que sugere que um rácio de 

acordo com as trajetórias elásticas (aproximadamente 58% da carga encaminhada na diagonal) deverá 

demonstrar um comportamento em serviço mais equilibrado em todos os tirantes. 

Os resultados obtidos demonstram que após a fendilhação dos tirantes de reforço ocorrem 

redistribuições importantes que se relacionam com um aumento ou diminuição da altura da resultante 

de compressões tendendo em estado limite último para valores próximo dos utilizados no modelo de 

escoras e tirantes. 

Relativamente à armadura horizontal, chegou-se à conclusão de que as forças de tração geradas 

no apoio equilibram-se ao longo de uma altura efetiva pelos tirantes de armadura distribuída, o que 

sugere que esta armadura deve ser distribuída em altura. 

As tensões em serviço nas armaduras principais através do modelo de escoras e tirantes conduz 

a valores ligeiramente conservativos, podendo desta forma ser utilizados para verificações de estado 

limite de serviço. 

Por fim, transversalmente a todas as análises verifica-se a elevada contribuição da malha de 

armadura distribuída no comportamento da estrutura o que sugere que a adoção de uma armadura 

distribuída derivada da armadura principal poderá mostrar-se uma opção bastante válida no 

dimensionamento deste tipo de estruturas (por exemplo adotar 15-20% da armadura obtida através do 

modelo de escoras e tirantes como armadura distribuída, em vez da armadura mínima sugerida nos 

regulamentos, que será bastante inferior). 
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