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Abstract 
 

In the era of contemporary architecture many non-current shapes have been brought to the 
construction industry, therefore engineers must face these bigger structural challenges, knowledge on 
the structural concrete elements modelling is of extreme importance, namely in static and/or geometric 
discontinuities regions. It is presently recognized that tension field models and strut and tie models are 
a preferential tool to study, design and detailing of structural concrete structures. However, there is a 
lack of defined criteria to regulate the freedom the designer has when designing strut and tie models. 

In this project simply supported deep beam with direct and suspended loads are studied. Many 
levels of internal stresses redistribution, or deviations from the elastic solution, which is greatly known, 
were considered to assess the scale of the greatness of these deviations without compromising the final 
capacity or the good serviceability behaviour. Also, many different reinforcement levels were studied to 
assess if this was a changing factor in the deviation capacity. 

Based on strut and tie models design, the deep beams were detailed, and their structural 
performance was assessed based on the results provided by a finite element numerical non-linear 
analysis, both standard deep beams and deep beams with suspended load were studied. Many 
simplifications were considered, such as the behaviour of the steel and concrete mainly to establish a 
direct relation between the stress fields models and the finite element analysis.  
 This parametric analysis add for a better understanding of the behaviour of these regions and 
to give some criteria to the designers on how far they can go from the elastic trajectories. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: strut and tie models, tension fields models, deep beam, discontinuity regions, finite 
element methods, non-linear analyses. 
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Resumo  
 

Nesta nova era da arquitetura contemporânea, os engenheiros de estruturas são, cada vez 
mais, conduzidos a desafios estruturais, o que obriga a que seja necessário dominar os métodos de 
modelação de elementos de betão estrutural, nomeadamente no que respeita a zonas onde se 
verificam descontinuidades estáticas e/ou geométricas. É atualmente reconhecido que os modelos de 
campos de tensões e os modelos de escoras e tirantes são uma ferramenta preferencial para a análise, 
dimensionamento, pormenorização e verificação da segurança de estruturas de betão estrutural. No 
entanto, existe uma grande incerteza no que diz respeito aos limites que o projetista tem no 
dimensionamento destes modelos de escoras e tirantes.  

Nesta dissertação são estudadas as zonas de descontinuidade conhecidas como vigas parede 
simplesmente apoiadas, submetidas à aplicação de cargas diretas ou suspensas, tendo sido avaliados 
diversos níveis de redistribuição interna, ou desvios em relação à solução de referência - que é 
amplamente conhecida, para averiguar qual a ordem de grandeza do afastamento permitido, sem 
comprometer a capacidade resistente da região nem o seu comportamento em serviço. Foram também 
analisadas diversas taxas de armaduras principais para identificar a eventual influência da quantidade 
de armadura no comportamento global e na “liberdade de escolha do modelo de dimensionamento”. 

Com base nos modelos de dimensionamento de escoras e tirantes, foram pormenorizadas as 
vigas parede e efetuadas análises numéricas não lineares de elementos finitos, adotando 
simplificações ao nível do comportamento dos materiais (aço e betão) de modo a estabelecer uma 
relação direta entre os modelos de campos de tensões e as análises de elementos finitos. 

Através deste trabalho de análise paramétrica é possível compreender um pouco melhor o 
comportamento destas regiões, assim como fornecer informação aos projetistas sobre o nível de 
afastamento que podem ter em relação à solução que se aproxima das trajetórias elásticas. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: modelos de escoras e tirantes, modelos de campos de tensões, regiões de 
descontinuidade, viga parede, método dos elementos finitos, análise não-linear. 



 
 



xi 
 

Índice 
 
Declaração ............................................................................................................................................ iii 
Agradecimentos .................................................................................................................................... v 
Abstract ................................................................................................................................................ vii 
Resumo.................................................................................................................................................. ix 
Índice ..................................................................................................................................................... xi 
Índice de tabelas ................................................................................................................................. xiii 
Índice de figuras .................................................................................................................................. xv 
Lista de símbolos ............................................................................................................................... xix 
Lista de acrónimos ............................................................................................................................. xxi 
1 Introdução ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Considerações gerais .............................................................................................................. 1 
1.2 Objetivos .................................................................................................................................. 2 
1.3 Organização da dissertação .................................................................................................... 3 

2 Estado de arte ................................................................................................................................ 5 
2.1 Introdução ................................................................................................................................ 5 
2.2 Identificação de zonas de descontinuidade ............................................................................ 5 
2.3 Dimensionamento das escoras, tirantes e nós ....................................................................... 7 

2.3.1 Nós ......................................................................................................................................... 8 
2.3.2 Dimensionamento das escoras de betão ............................................................................... 9 
2.3.3 Dimensionamento dos tirantes ............................................................................................. 10 

2.4 Procedimentos gerais para dimensionamento de zonas D ................................................... 10 
2.5 Modelo de viga parede .......................................................................................................... 11 
2.6 Decomposição de modelos ................................................................................................... 13 
2.7 Método dos caminhos de carga ............................................................................................ 14 
2.8 Associação de campos de tensões com trajetórias elásticas ............................................... 15 
2.9 Seleção de modelos .............................................................................................................. 17 
2.10 Método dos elementos finitos (EF) ........................................................................................ 21 

3 Análise do comportamento dos modelos de viga parede ...................................................... 25 
3.1 Introdução .............................................................................................................................. 25 



xii 
 

3.2 Modelação das vigas parede através de elementos finitos .................................................. 26 
3.2.1 Simplificações adotadas ................................................................................................ 26 
3.2.2 Estudo paramétrico de uma viga parede com carga no topo ....................................... 28 

3.2.2.1 Viga parede fracamente armada ............................................................................... 29 
3.2.2.2 Viga parede fortemente armada ................................................................................ 36 
3.2.2.3 Viga parede moderadamente armada ....................................................................... 39 

3.2.3 Carga suspensa na face inferior da viga ....................................................................... 41 
3.2.3.1 Modelos com baixa quantidade de armadura ........................................................... 42 
3.2.3.2 Modelos com elevada quantidade de armadura ....................................................... 47 

4 Conclusões .................................................................................................................................. 51 
4.1 Conclusões gerais ................................................................................................................. 51 
4.2 Limitações dos modelos ........................................................................................................ 52 
4.3 Desenvolvimento futuro ......................................................................................................... 52 

Bibliografia ........................................................................................................................................... 53 
A. Anexos ......................................................................................................................................... A-1 



xiii 
 

Índice de tabelas  
 
Tabela 3-1 - Resumo dos parâmetros dos MET para uma carga de 3000KN/m. ................................. 36 
Tabela 3-2 - Resumo dos parâmetros dos MET para uma carga de 2000kN/m. ................................. 39 
Tabela 3-3 - Resumo dos parâmetros dos MET com carga suspensa de 1000KN/m. ........................ 43 
 
 



 
 

 
  



 
 
 
 

xv 
 

Índice de figuras  
 
Figura 1.1 - Modelo de viga parede simplesmente apoiada e respetivos parâmetros. .......................... 2 
Figura 2.1 - Trajetórias das tensões numa zona B e perto das descontinuidades (zona D), 
(Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). ................................................................................................ 6 
Figura 2.2 - Identificação das várias fases de definição de uma zona D, (Schlaich, Schafer, & 
Jennewein, 1987). ................................................................................................................................... 7 
Figura 2.3- Tipologia dos elementos constituintes do modelo geral da viga parede, (Schlaich, 
Schafer, & Jennewein, 1987). ................................................................................................................. 8 
Figura 2.4 - (esquerda) nó CCT; (direita) nó CCC, (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). ................ 9 
Figura 2.5 - Campo de tensão prismático desprezando os esforços de tração transversais 
devido ao desvio das forças de compressão no betão, (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 
1987). ..................................................................................................................................................... 11 
Figura 2.6 - Viga parede com as cargas distribuídas, (Muttoni, Schwartz, & Thurlimann, 1997).
 ............................................................................................................................................................... 12 
Figura 2.7 - Exemplo de viga parede com cargas concentradas próximas dos apoios, (Muttoni, 
Schwartz, & Thurlimann, 1997). ............................................................................................................ 12 
Figura 2.8 - Modelo complexo de escoras e tirantes (esquerda), modelo mais elementar de 
escoras e tirantes (viga parede com carga suspensa) constituinte do modelo da esquerda 
(direita), (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). ................................................................................ 13 
Figura 2.9 - Caminho das cargas dentro do elemento estrutural, (Schlaich, Schafer, & 
Jennewein, 1987). ................................................................................................................................. 14 
Figura 2.10 - Estudo de modelo para uma viga parede, carga B equilibrada com uma volta em 
U, (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). .......................................................................................... 15 
Figura 2.11 - Método de construção de modelos onde é sobreposto ao diagrama de trajetórias 
elásticas um diagrama de esforços da secção central para melhor identificar a posição de 
escoras ou tirantes, (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). .............................................................. 16 
Figura 2.12 - Distribuições de momentos fletores estaticamente admissíveis para a viga 
encastrada apoiada, (Muttoni, Schwartz, & Thurlimann, 1997). ........................................................... 17 
Figura 2.13 - (a) modelo de acordo com as boas normas de conceção; (b) modelo com maior 
comprimento de tirantes, (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). ..................................................... 18 
Figura 2.14 - Subsistema 1, possível modelo equilibrado para as cargas aplicadas, (Muttoni, 
Schwartz, & Thurlimann, 1997). ............................................................................................................ 19 
Figura 2.15 - Subsistema 1 e 2, outro possível modelo equilibrado e simétrico, (Muttoni, 
Schwartz, & Thurlimann, 1997). ............................................................................................................ 20 
Figura 2.16 - Subsistema 1,2 e 3, combinação dos subsistemas 1 e 2 com escoras nas zonas 
com fendas largas, (Muttoni, Schwartz, & Thurlimann, 1997). ............................................................. 20 
Figura 2.17 - Modelação do betão: (a) deformações; (b) círculo de Mohr; (c) direções principais 
das deformações; (d) superfície de cedência para estado plano de tensão; (e) relações 



xvi 
 

constitutivas do betão; (f) direções principais assumidas das tensões, (Fernández Ruiz M., 
2007). ..................................................................................................................................................... 21 
Figura 2.18 -  Elemento CST (constant strain triangle): (a) campo de deslocamentos no 
elemento;         (b) extensões do elemento; (c) campo de tensões assumido para o esforço 
principal na direção i; (d) forças nos nós; (e) ângulo β em cada nó j, (Fernández Ruiz M., 
2007). ..................................................................................................................................................... 22 
Figura 2.19 – Relação constitutiva do aço com endurecimento por deformação, (Fernández 
Ruiz M., 2007). ...................................................................................................................................... 22 
Figura 2.20 - Elemento linear 1D: (a) campo de deslocamentos no elemento; (b) forças nos 
nós, (Fernández Ruiz M., 2007). ........................................................................................................... 23 
Figura 3.1 - Exemplos do modelo viga parede em várias estruturas diferentes onde as escoras 
estão representadas a vermelho e os tirantes a verde, (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 
1987). ..................................................................................................................................................... 25 
Figura 3.2 - (esquerda) diagrama elástico de tração do betão; (direita) diagrama uniforme de 
tração do betão com a mesma resultante. ............................................................................................ 27 
Figura 3.3 - Relação constitutiva do tirante de betão onde se podem identificar os seguintes 
patamares: 1 estado não fendilhado; 2 patamar de formação de fendas; 3 estado de 
fendilhação estabilizada; 4 comportamento do aço; 5 cedência do aço, (Model Code 10, 
2012). ..................................................................................................................................................... 28 
Figura 3.4 - Definição dos parâmetros geométricos de cálculo. ........................................................... 29 
Figura 3.5 - MET resultante da distribuição elástica de tensões. ......................................................... 30 
Figura 3.6 – Pormenorização de armaduras (direita); corte transversal na zona inferior da viga 
parede onde se identifica a distribuição principal de armadura (8 φ 20) (esquerda). 
(Pormenorização baseada no modelo que se aproxima das trajetórias elásticas)............................... 31 
Figura 3.7 - Pormenorização de armaduras (direita); corte transversal na zona inferior da viga 
parede onde se identifica a distribuição principal de armadura (6 φ 20) (esquerda). ........................... 32 
Figura 3.8 - Modelo resultante da utilização de 50% da armadura elástica. ........................................ 32 
Figura 3.9 - Pormenorização de armaduras (direita); corte transversal na zona inferior da viga 
parede.................................................................................................................................................... 33 
Figura 3.10 - modelo resultante da escolha de 3 φ 20 como armadura principal para o MET. ............ 33 
Figura 3.11 - Pormenorização de armaduras (direita); corte transversal na zona inferior da 
viga parede onde se identifica a distribuição principal de armadura (3 φ 20) (esquerda). ................... 34 
Figura 3.12 - Variação da relação Z/L com a carga aplicada q; (azul) modelo elástico 100% 
da armadura; (laranja) 75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (amarelo) 37.5% da 
armadura. .............................................................................................................................................. 35 
Figura 3.13 - Variação da relação entre a tensão nas armaduras e a tensão resistente do aço 
com a carga aplicada q; (azul) modelo elástico 100% da armadura; (laranja) 75% da 
armadura; (cinza) 50% da armadura; (amarelo) 37.5% da armadura. ................................................. 36 
Figura 3.14 – Pormenorização de armaduras para os modelos com carga de 3000 kN/m. ................ 37 



 
 
 
 

xvii 
 

Figura 3.15 - Variação da relação Z/L com a carga aplicada q, qEd = 3000KN/m; (azul) modelo 
elástico 100% da armadura; (laranja) 75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (verde) 
37.5% da armadura. .............................................................................................................................. 37 
Figura 3.16 - Variação da relação entre a tensão nas armaduras e a tensão resistente do aço 
com a carga aplicada q, qEd=3000KN/m; (azul) modelo elástico 100% da armadura; (laranja) 
75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (Verde) 37.5% da armadura. ....................................... 38 
Figura 3.17 - Pormenorização de armaduras (faixa superior); corte transversal da zona inferior 
da VP onde se identificam as distribuições de armadura para os modelos com carga de 
2000KN/m. ............................................................................................................................................. 39 
Figura 3.18 - Variação da relação Z/L com a carga aplicada q,  qEd = 2000KN/m; (azul) modelo 
elástico 100% da armadura; (laranja) 75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (amarelo) 
37.5% da armadura. .............................................................................................................................. 40 
Figura 3.19 - Variação da relação entre a tensão nas armaduras e a tensão resistente do aço 
com a carga aplicada q, qEd=2000KN/m; (azul) modelo elástico 100% da armadura; (laranja) 
75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (amarelo) 37.5% da armadura. .................................... 41 
Figura 3.20 - (esquerda) parâmetros genéricos do MET para a viga parede com carga 
suspensa; (direita) aplicação da carga e respetivas reações na viga parede simétrica. ...................... 42 
Figura 3.21 - Pormenorização de armaduras (faixa superior); corte transversal da zona inferior 
da VP com carga suspensa onde se identificam as distribuições de armadura para os modelos 
com carga de 1000KN/m (faixa inferior). ............................................................................................... 44 
Figura 3.22 - Variação do quociente da tensão nas armaduras com a tensão resistente do aço 
com a carga aplicada q, qEd=1000KN/m; (azul) modelo elástico 100% da armadura; (laranja) 
75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (amarelo) 37.5% da armadura. .................................... 46 
Figura 3.23 - Variação da relação Z/L com a carga aplicada q, qEd = 1000KN/m; (azul) modelo 
elástico 100% da armadura; (laranja) 75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (amarelo) 
37.5% da armadura. .............................................................................................................................. 46 
Figura 3.24 - Pormenorização de armaduras da VP com carga suspensa com carga de 
1000KN/m. ............................................................................................................................................. 48 
Figura 3.25 - Variação da relação Z/L com a carga aplicada q, qEd = 3000KN/m; (azul) modelo 
elástico 100% da armadura; (laranja) 75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (verde) 
37.5% da armadura. .............................................................................................................................. 48 
Figura 3.26 - Variação do quociente da tensão nas armaduras com a tensão resistente do aço 
com a carga aplicada q, qEd=3000KN/m; (azul) modelo elástico 100% da armadura; (laranja) 
75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (verde) 37.5% da armadura. ........................................ 49 
Figura A.0.1 - MEF para estudar o MET segundo as trajetórias elásticas. ......................................... A-1 
Figura A.0.2 - Trajetórias das cargas no MEF para o modelo elástico para a carga de 
dimensionamento ................................................................................................................................. A-2 
Figura A.0.3 - Ampliação na zona do apoio do anexo A.2 ................................................................... A-3 
Figura A.0.4 - Trajetórias das cargas no MEF para o modelo com 75% da armadura elástica 
para a carga de dimensionamento ....................................................................................................... A-4 



xviii 
 

Figura A.0.5 - Trajetórias das cargas no MEF para o modelo com 50% da armadura elástica 
para a carga de dimensionamento ....................................................................................................... A-5 
Figura A.0.6 - Trajetórias das cargas no MEF para o modelo com 37.5% da armadura elástica 
para a carga de dimensionamento ....................................................................................................... A-6 
Figura A.0.7 – Modelos fracamente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo 
elástico para vários níveis de carga, (superior esquerdo) 500KN/m; (superior central) 
1000KN/m; (superior direito) 1300KN/m; (inferior esquerdo) 1600KN/m; (inferior central) 
1900KN/m; (inferior direito) 2200KN/m ................................................................................................ A-7 
Figura A.0.8 - Modelos fracamente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo 
com 37.5% da armadura elástica para vários níveis de carga, (superior esquerdo) 500KN/m; 
(superior central) 1000KN/m; (superior direito) 1300KN/m; (inferior esquerdo) 1600KN/m; 
(inferior central) 1900KN/m; (inferior direito) 2200KN/m ...................................................................... A-8 
Figura A.0.9 - Modelos fortemente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo 
elástico para vários níveis de carga, (superior esquerdo) 600KN/m; (superior central) 
1200KN/m; (superior direito) 1800KN/m; (inferior esquerdo) 2400KN/m; (inferior central) 
3000KN/m; (inferior direito) 3300KN/m ................................................................................................ A-9 
Figura A.0.10 - Modelos fortemente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo 
com 37.5% da armadura elástica para vários níveis de carga, (superior esquerdo) 600KN/m; 
(superior central) 1200KN/m; (superior direito) 1800KN/m; (inferior esquerdo) 2400KN/m; 
(inferior central) 3000KN/m; (inferior direito) 3300KN/m .................................................................... A-10 
Figura A.0.11 - Modelos fracamente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo 
elástico para vários níveis de carga suspensa, (superior esquerdo) 500KN/m; (superior 
central) 1000KN/m; (superior direito) 1300KN/m; (inferior esquerdo) 1600KN/m; (inferior 
central) 1800KN/m; (inferior direito) 2000KN/m ................................................................................. A-11 
Figura A.0.12 -  Modelos fracamente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo 
com 37.5% da armadura elástica para vários níveis de carga suspensa, (superior esquerdo) 
500KN/m; (superior central) 1000KN/m; (superior direito) 1300KN/m; (inferior esquerdo) 
1600KN/m; (inferior central) 1800KN/m; (inferior direito) 2000KN/m ................................................. A-12 
Figura A.0.13 - Modelos fortemente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo 
elástico para vários níveis de carga suspensa, (superior esquerdo) 600KN/m; (superior 
central) 1200KN/m; (superior direito) 1800KN/m; (inferior esquerdo) 2400KN/m; (inferior 
central) 3000KN/m; (inferior direito) 3300KN/m ................................................................................. A-13 
Figura A.0.14 - Modelos fortemente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo 
com 37.5% da armadura elástica para vários níveis de carga suspensa, (superior esquerdo) 
600KN/m; (superior central) 1200KN/m; (superior direito) 1800KN/m; (inferior esquerdo) 
2400KN/m; (inferior central) 3000KN/m; (inferior direito) 3300KN/m ................................................. A-14 
 
  



 
 
 
 

xix 
 

Lista de símbolos 
 
Capítulo 2  
 

 – Força do tirante de betão 
 – Força da escora de betão 
 – Força do tirante de aço 
 – Área transversal da escora de betão 
 – Tensão no betão 
,  – Valor de cálculo da resistência efetiva do betão à compressão 

 – Fator de redução da resistência do betão 
 – Valor de cálculo da resistência do betão à compressão 
 – Área transversal do aço  
 – Valor de cálculo da resistência do aço 

 – Força na escora ou tirante i 
 – Comprimento do elemento i 

 – Extensão principal do elemento i 
 
Capítulo 3 
 

 – Carga distribuída de dimensionamento 
 – Carga distribuída aplicada 
 – Vão da viga parede 

 – Área do apoio 
 – Valor característico da resistência do betão 

 – Ângulo entre a escora comprimida inclinada e o tirante horizontal dos modelos de escoras e tirantes 
da viga parede 



xx 
 

 – Braço do modelo (distância entre a escora comprimida e o tirante tracionado horizontais) 
 – Área transversal da armadura de suspensão /  

  



 
 
 
 

xxi 
 

Lista de acrónimos  
 
MET- Modelos de escoras e tirantes 
CCT- Caminhos de campos de tensões 
MEF- Modelos de elementos finitos 
VP- Viga parede 
CST- (Constant Strain Triangle), triângulos de deformação constante 
BA- Betão armado 
ELU- Estado limite último  

 
 





 
 

 





 
 
 
 

1 
 

1 Introdução 
 
1.1 Considerações gerais 
 

A viga parede é um elemento estrutural que, como se pode perceber pela designação, funciona 
como uma viga, ou seja, transmite carga para os apoios através de flexão e esforço transverso. No 
entanto, esta viga tendo características dimensionais diferentes das vigas correntes, apresenta uma 
altura bastante considerável. O que para efeitos de dimensionamento a torna numa peça não linear, 
(alturas superiores a 1/8 do vão, e que normalmente são bastante maiores), estando automaticamente 
retirada a hipótese de consideração do princípio de Bernoulli, o que torna este elemento estrutural numa 
zona de descontinuidade e, por esse motivo, pode ser estudado recorrendo a modelos de escoras e 
tirantes. 

Para as regiões de descontinuidade não será válido o método de dimensionamento vulgarmente 
utilizado para regiões de continuidade, isto é, o dimensionamento das peças não poderá ser feito 
partindo dos esforços seccionais, obtidos através da análise global da estrutura, até porque para este 
tipo de regiões o conceito de secção transversal não fará sentido. O conceito de secção transversal 
está intrinsecamente ligado as regiões de continuidade, onde se verifica uma distribuição linear de 
deformações normais nas secções, isto é, as secções planas permanecem planas após a deformação. 

Nas regiões de descontinuidade a distribuição de deformações é não linear e como tal o conceito 
de secção transversal e o método de dimensionamento com base nos esforços seccionais perde a 
validade. 

Para o dimensionamento das regiões de descontinuidade e mais propriamente das vigas parede 
em foco nesta dissertação, resta a utilização de modelos de cálculo automático baseados no método 
dos elementos finitos e o recurso aos modelos de campos de tensões, procedimento motivador desta 
dissertação.  

Existem vários trabalhos importantes feitos na área da tipificação de modelos de campos de 
tensões aplicáveis ao dimensionamento de vigas parede, de referir os seguintes trabalhos (Schlaich, 
Schafer, & Jennewein, Towward a Consistent Design of Strutural Concrete, 1987), (Muttoni, Schwartz, 
& Thurlimann, 2006), (Lourenco, 2010). No entanto, verifica-se que as vigas parede resistem a 
carregamentos muito superiores aqueles para o qual foram inicialmente dimensionadas recorrendo a 
modelos de escoras e tirantes, este fenómeno deve-se, essencialmente, à capacidade de redistribuição 
de esforços internos que estes tipos de elementos estruturais apresentam. 
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1.2 Objetivos 
 

Pretende-se, neste trabalho, analisar princípios e critérios a adotar para a seleção de modelos 
de escoras e tirantes de viga parede, de modo a garantir um adequado comportamento em serviço e 
ductilidade aos estados limite últimos.  Existe em qualquer elemento estrutural alguma capacidade de 
redistribuição de esforços e verifica-se que em algumas zonas de descontinuidade, como é o caso das 
vigas parede, a redistribuição de esforços interna é significativamente superior ao de uma viga corrente, 
essencialmente no que se refere ao comportamento aos estados limite últimos. 

Atualmente, os modelos de escoras e tirantes e os modelos de campos de tensões, isto é, 
modelos de equilíbrio que têm por base a teoria da plasticidade e que, portanto, não têm explicitamente 
em consideração a compatibilidade, são amplamente utilizados para o dimensionamento e verificação 
da segurança de vigas parede. No caso de vigas parede simplesmente apoiadas o modelo de 
dimensionamento é muito simples, porém poderá surgir a dúvida de qual o ângulo da escora inclinada 
que vai para o apoio, ou qual a distância entre a resultante das trações e compressões, isto é, o braço 
da força (z). Salienta-se que a quantidade de armadura a adotar é tanto menor quanto maior for o braço 
da força, pode observar-se o modelo com os respetivos parâmetros na Figura 1.1. Existem modelos de 
referência, já há muito definidos por Leonhardt e Walther 1966, que foram baseados nas trajetórias 
elásticas de tensões e numa grande campanha de ensaios experimentais (Schlaich & Schafer, 1991). 
Nesses ensaios é também possível observar que as vigas parede apresentam muita ductilidade e que, 
mesmo que se adote metade da armadura de cálculo (quando baseado na teoria da elasticidade) é 
possível garantir a carga última. Isto significa que após fendilhar e até á carga última, o braço das forças 
internas vai variando, permitindo uma importante redução nas tensões das armaduras principais.  

 
Figura 1.1 - Modelo de viga parede simplesmente apoiada e respetivos parâmetros. 
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Embora seja conhecido a capacidade de redistribuição das vigas parede para as cargas de 
rotura, pouco se diz sobre qual o comportamento em serviço quando se adotam quantidades de 
armaduras muito inferiores às estipuladas pelos modelos de referência que são, essencialmente, 
baseados na teoria da elasticidade. 

(Lourenço & Almeida, 2010) avaliaram, com base numa técnica numérica não linear 
denominada Modelos de Campos de Tensões Adaptativos, o comportamento em serviço e na rotura 
de vários tipos de regiões e também de vigas parede, quando se adotam diferentes modelos de escoras 
e tirantes para o dimensionamento das armaduras e definiram alguns limites possíveis de 
redistribuições que não comprometem o comportamento em serviço. 

No presente trabalho pretende-se estender o estudo efetuado para situações onde é possível 
uma redistribuição muito superior e confirmar / validar os limites estipulados por Lourenço e Almeida 
2013. Para esta análise não linear recorreu-se a um programa de elementos finitos (EvalS), elaborado 
por Miguel Ferreira, com trabalhos como (Ferreira, Lourenço, & Almeida, 2017), que tem em 
consideração as relações constitutivas não lineares do betão e do aço.  
 
1.3 Organização da dissertação 

 
Esta dissertação está organizada em quatro capítulos. No primeiro capítulo é feita a introdução 

do trabalho, onde se introduz uma pequena contextualização das vigas parede, referindo-se alguns 
trabalhos apresentados nessa área, descrevem se os objetivos da dissertação e de seguida um 
pequeno paragrafo sobre a sua organização. 

No segundo capítulo, que trata do estado de arte, referem-se tópicos como a definição dos 
modelos de escoras e tirantes e a sua aplicação aos modelos de viga parede. É também mencionada 
a multiplicidade de modelos que se podem construir para estudar a mesma estrutura e a sua melhor 
ou pior adaptação tanto de um ponto de vista do comportamento em serviço como do ponto de vista da 
proximidade com o comportamento real da estrutura. Essencialmente, aborda-se a questão da seleção 
e validação de modelos de dimensionamento de escoras e tirantes e as metodologias usadas para a 
escolha do modelo, nomeadamente os critérios energéticos. 

O terceiro capítulo começa com a introdução dos modelos de (Lourenço & Almeida, 2010) que 
fazem um estudo idêntico ao estudo elaborado neste trabalho, mas utilizando processos de análise 
diferentes. De seguida são apresentados os modelos de escoras e tirantes utilizados para o 
dimensionamento das armaduras principais e que serviram de base para a pormenorização das vigas 
parede e a avaliação do comportamento estrutural nos vários patamares de carga. São apresentados 
e comentados os resultados obtidos, começando pela viga parede convencional e com diferentes 
quantidades de armadura principais, baseadas nos modelos de escoras e tirantes apresentados 
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anteriormente no mesmo capítulo, passando posteriormente para as vigas paredes com carga 
distribuída suspensa. 

No capítulo das conclusões são desenvolvidas as principais conclusões, onde se fala das 
limitações do trabalho e do trabalho a desenvolver futuramente na mesma área. 
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2 Estado de arte 
 
2.1 Introdução 
 

Emil Morsch (1872-1950) reconheceu que no dimensionamento e pormenorização de 
estruturas: “Apenas um conhecimento exato dos materiais que constituem a estrutura e o seu 
comportamento até à rotura nos elementos estruturais isolados permite ao engenheiro envolvido no 
dimensionamento do betão armado adaptar os métodos convencionais de cálculo corretos para o 
problema em particular, e aceitar a responsabilidade de projetar e executar estrutura complexas de 
betão, as quais cumprem as normas de segurança pretendidas em todas as partes da estrutura de 
forma económica” (Muttoni, Schwartz, & Thurlimann, 1997). 
 

Já nesta época era reconhecida a importância de conhecer o comportamento completo dos 
materiais que concebem uma estrutura, isto é, saber o comportamento desde o inicio do carregamento 
até ao colapso. A maior parte das estruturas eram concebidas tendo em conta a teoria da elasticidade 
e por experiência verificava-se que na verdade, e em algumas situações, a carga última de colapso das 
estruturas era superior à obtida pelo cálculo estrutural elástico. Este aumento de resistência das 
estruturas deve-se: primeiro à resistência plástica dos materiais que não era contabilizada e segundo 
à capacidade de redistribuição de esforços que é tanto maior quanto maior for a ductilidade de uma 
estrutura. 

“Com base em vários anos de experiência, foi já confirmado que estruturas bem projetadas 
podem acomodar cargas que não são esperadas como por exemplo explosões, terramotos, 
assentamentos etc., causando maior ou menor quantidade de danos, no entanto de acordo com a teoria 
da elasticidade estas estruturas deveriam ter colapsado. A redistribuição plástica de esforços no interior 
do elemento estrutural que é necessário é frequentemente descrita como "Auto reparadora" ou de forma 
irónica como a "destreza" dos materiais.” (Muttoni, Schwartz, & Thurlimann, 1997) 

No presente capítulo apresenta-se uma pequena descrição dos modelos de escoras e tirantes 
e modelos de campos de tensões assim como uma ligeira referência histórica ao desenvolvimento e 
aplicação do método. 

 
2.2 Identificação de zonas de descontinuidade  
 

Os primeiros casos da utilização deste método datam até (Ritter, 1899) e (Morsch, 1912), que 
já no inicio do século XX investigaram as resultantes das forças internas, para vigas de betão armado, 
com recurso a modelos de escoras e tirantes (modelos de treliça). Os campos de tensões, baseados 
na teoria da plasticidade, foram desenvolvidos por (Drucker, 1961). Excelentes documentos de maior 
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e mais aprofundado desenvolvimento sobre estes métodos podem ser encontrados nas publicações de 
(B. Thurlimann, 1975), (Nielsen, 1984), (Chen, 1975) (Marti, 1985),  e (M.P. Collins, 1981). Talvez a 
maior tentativa de generalizar o método e de estabelecer regras para a sua aplicação prática, deve-se 
a (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). 

As regiões em abordagem, designadas de zonas D, de descontinuidade, são zonas onde a 
hipótese de Bernoulli não se aplica. Nestas regiões a distribuição de deformações é não linear, mesmo 
que a região esteja num estado não fendilhado, como se pode verificar na Figura 2.1, não sendo 
possível a aplicação dos modelos de análise das zonas correntes. 
 

 
Figura 2.1 - Trajetórias das tensões numa zona B e perto das descontinuidades (zona D), (Schlaich, 
Schafer, & Jennewein, 1987). 

 
Nas décadas de 1970 e 1980, os modelos de comportamento e análise de secções de betão 

estrutural estavam bastante desenvolvidos, estudados e validados através de ensaios, no entanto, 
pouca informação existia sobre o comportamento de zonas de descontinuidade, zonas D. Surge dessa 
forma a necessidade de serem criadas regras e critérios para o dimensionamento destas zonas. 
Leonhardt e Walther 1966 desenvolveram uma grande campanha de ensaios, acompanhados com 
modelos analíticos, para a análise e verificação da segurança de vigas parede, elementos que 
apresentavam um comportamento muito distinto das vigas esbeltas correntes. Mais tarde, Jorg 
Schlaich, Kurt Schafer e Mattias Jennewein 1987 sugerem uma metodologia eficaz como se pode ver 
na Figura 2.2 regras para a identificação destas zonas particulares e propõem a introdução dos modelos 
de escoras e tirantes como técnica geral de análise, dimensionamento e verificação da segurança 
destas zonas de descontinuidade. 
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Figura 2.2 - Identificação das várias fases de definição de uma zona D, (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 
1987). 

Numa primeira fase substitui-se a estrutura real (a) por uma estrutura fictícia cujo carregamento 
satisfaz hipótese de Bernoulli (b) e está em equilíbrio, mas que pode violar as condições de fronteira. 
O passo seguinte é criar um estado de tensão autoequilibrado (c) que sobreposto a (b) satisfaz as 
condições de fronteira de (a). De seguida aplicando o princípio de Saint-Vénant em (c) obtém-se uma 
distância d=h onde os esforços na estrutura são desprezáveis. Dessa forma conclui-se com a estrutura 
dividida em zonas B e D conforme (d) da Figura 2.2. 

 
2.3 Dimensionamento das escoras, tirantes e nós 

 
A aplicação dos modelos de escoras e tirantes a uma determinada região de betão estrutural, 

passa por elaborar um modelo equilibrado que acompanhe o caminho da carga e pela verificação da 
segurança. Nesta última, é necessário dimensionar as escoras, os tirantes e os nós, que são 
caracterizados pelas intersecções de escoras e tirantes. Existem dois tipos de elementos lineares a 
serem dimensionados, nomeadamente,  escora (elemento comprimido) e  tirante com armadura 
(elemento tracionado). Pode observar-se um exemplo do modelo de viga e os respetivos elementos e 
nós na Figura 2.3. Para o caso plano podem em geral tipificar-se três tipos de nós, CCC quando três 
escoras convergem no mesmo nó, CCT quando duas escoras e um tirante convergem no nó e CTT 
quando uma escora e dois tirantes se intersectam. Sendo que para esta dissertação apenas os nós 
CCC e CCT são significativos e podem ser encontrados exemplos destes nós na Figura 2.4. 
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Figura 2.3- Tipologia dos elementos constituintes do modelo geral da viga parede, (Schlaich, Schafer, 
& Jennewein, 1987). 
 
2.3.1 Nós 
 

Os nós, como anteriormente introduzidos, são uma simplificação da realidade. Os nós são o 
produto da intersecção de três ou mais escoras ou tirantes e representam uma região com um nível de 
tensões importante e, por vezes, complexa. Efetivamente, tirando os nós CCC, onde concorrem apenas 
compressões, nos nós onde intervêm tirantes, as zonas são caracterizadas por tensões de compressão 
elevadas no betão e uma forte variação de tensão, por aderência e amarração das armaduras, sendo 
que estão definidas regras de verificação da segurança simplificadas nos regulamentos e/ou na 
documentação técnica (EC2, Modal Code 2010). 
 
 



 
 
 
 

9 
 

 

 
2.3.2 Dimensionamento das escoras de betão  
 

Sendo o betão um material heterogéneo com um comportamento não linear, a sua resistência 
depende também de outros fatores, nomeadamente, do seu confinamento e o estado de fendilhação 
da região. A compressão transversal é benéfica na resistência do betão, principalmente se for exercida 
nas duas direções transversais; este estado de tensão pode ser obtido através de armadura de 
confinamento ou, também, pelo facto da estrutura não se poder deformar nessas direções. Por outro 
lado, a existência de trações transversais reduz a resistência do betão. A redução nesta resistência 
pode ser tanto maior quanto maior for a tração transversal proveniente das armaduras que atravessam 
as compressões. Para dimensionar as escoras de betão podemos guiarmo-nos pela seguinte 
expressão. 

≤  ∗ ,  
Onde: 

, =  ∗   
Onde: 

= á      ã  
=   çã     ã  à ã  

=       ã  à ã   

Figura 2.4 - (esquerda) nó CCT; (direita) nó CCC, (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). 



10 
 

2.3.3 Dimensionamento dos tirantes  
 

Deve sempre ser utilizada armadura de tração onde no modelo figura um tirante. Como 
anteriormente salientado, a resistência do betão à tração é apenas uma pequena parte quando 
comparada com a resistência à compressão. O eixo das armaduras deverá sempre coincidir com o eixo 
do tirante do modelo e o seu dimensionamento é, normalmente, muito simples. Deve ter em conta a 
área de aço  ou a área de pré-esforço  e a respetiva resistência de dimensionamento  ou  
no caso de haver pré-esforço. Como no particular caso desta dissertação não existem tirantes em pré-
esforço a seguinte equação deve ser respeitada. 

≤  ∗   
Onde: 

= á    ç  
=   á   ê   ç  à çã  

 
2.4 Procedimentos gerais para dimensionamento de zonas D 
 

É atualmente reconhecido que os modelos de escoras e tirantes representam uma boa 
ferramenta para a análise, dimensionamento e verificação da segurança de zonas de descontinuidade. 
No entanto, este método não se encontra ainda totalmente disseminado, por diversos motivos. Um dos 
aspetos que têm sido mencionados é o facto de se tratar de um método que não tem em consideração 
a compatibilidade e que, portanto, existe muita liberdade na escolha do modelo análise, restando a 
dúvida se a estrutura tem capacidade para se adaptar ao modelo escolhido sem uma rutura prematura, 
e se se obtém um bom comportamento em serviço. 

Por este motivo, é recomendação corrente “orientar” o modelo de acordo com as trajetórias 
elásticas de modo a garantir um comportamento estrutural adequado. 

Este método de orientar o modelo pelas trajetórias elásticas tem como consequência o facto 
de desprezar alguma da capacidade última da estrutura que poderia ser obtida utilizando a teoria da 
plasticidade. Por outro lado, apresenta a vantagem do modelo poder ser utilizado para a verificação da 
estrutura em serviço e verificação do estado limite último. No entanto, se por alguma razão o propósito 
for obter a verdadeira carga última da estrutura o modelo poderá ser alterado para um formato com 
maior capacidade, tendo em atenção, como já referido anteriormente, a capacidade de redistribuição 
no interior da região, formato esse que deverá ser ajustado ao mecanismo de rutura. Orientar a 
geometria do modelo para as trajetórias elásticas pode, na maioria das situações, ser também uma 
medida de segurança, porque por compatibilidade, quando existe compressão num determinado 
sentido sem que haja confinamento do elemento, então na direção perpendicular surgem esforços de 
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tração e que podem provocar fissuras que poderão conduzir a uma rotura prematura como se pode ver 
na Figura 2.5.  

 
Figura 2.5 - Campo de tensão prismático desprezando os esforços de tração transversais devido ao 
desvio das forças de compressão no betão, (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). 

Salienta-se que nem sempre as trajetórias elásticas conduzem à melhor solução no que 
respeita ao comportamento em serviço, no entanto, a maioria dos modelos típicos, para zonas de 
descontinuidade, estão devidamente analisados e comprovados experimentalmente e são referidos em 
bibliografia especializada (e.g. EC2, fib recommendations, MC2010, etc).  

A questão que se coloca é tentar quantificar o afastamento em relação ao modelo de referência 
(baseado na teoria da elasticidade ou ensaios experimentais) sem comprometer o comportamento em 
serviço ou a ductilidade da região. 
 
2.5 Modelo de viga parede 
 

A. Muttoni, J. Schwartz e B. Thurlimann propõem uma solução para o dimensionamento de 
vigas parede com uma carga distribuída, generalizando o modelo a partir de um outro modelo com 
cargas concentradas (Figura 2.7), que evolui sucessivamente para modelos com cargas distribuídas 
ao longo do vão (Figura 2.6) e que produzem o mesmo efeito na viga. Como se pode observar na 
seguinte afirmação: “Uma vez que as cargas produzem as mesmas resultantes que no primeiro 
exemplo, a dimensão da escora horizontal no meio da viga e a força da armadura não variam.”  
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Figura 2.7 - Exemplo de viga parede com cargas concentradas próximas dos apoios, (Muttoni, 
Schwartz, & Thurlimann, 1997). 

Figura 2.6 - Viga parede com as cargas distribuídas, (Muttoni, Schwartz, & Thurlimann, 1997). 
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2.6 Decomposição de modelos 
 

O desenvolvimento de modelos para zonas de descontinuidade é muito particular e individual, 
ou seja, todas as zonas de descontinuidade dão diferentes e únicas, é por isso necessário criar um 
modelo de escoras e tirantes para cada zona D. É também verdade que existem muitas destas zonas 
que no fundo são uma composição de duas ou mais zonas D, bastante mais simples como se pode 
observar na parte esquerda da Figura 2.8, que aparenta ser um modelo complexo que na verdade pode 
ser decomposto em dois modelos de viga parede com carga suspensa idênticos ao da parte direita da 
Figura 2.8. Ou seja, é possível, com mais ou menos facilidade, decompor e reconhecer um modelo que 
à partida pode parecer complexo, mas que no fundo pode ser estudado separadamente como modelos 
de escoras e tirantes menos complicados e mais conhecidos. É por isso muito importante conhecer e 
estudar bem os modelos “base”.  

 

 

Figura 2.8 - Modelo complexo de escoras e tirantes (esquerda), modelo mais elementar de escoras e 
tirantes (viga parede com carga suspensa) constituinte do modelo da esquerda (direita), (Schlaich, 
Schafer, & Jennewein, 1987). 
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2.7 Método dos caminhos de carga  
O primeiro passo a tomar para proceder a este método dos caminhos de carga é o 

conhecimento de todas as cargas e reações exteriores ao elemento em estudo de acordo com o 
equilíbrio exterior. Se a zona D está adjacente a uma Zona B então as cargas são obtidas diretamente 
do dimensionamento da zona B. O caminho da carga pode ser esquissado através de “linhas” que 
encaminham uma determinada ação desde o local onde está a atuar até ao apoio, como pode ser 
identificado na seguinte Figura 2.9. 

 
Figura 2.9 - Caminho das cargas dentro do elemento estrutural, (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). 
 

Os caminhos de cargas iniciam e terminam no centro de gravidade do diagrama de esforços 
correspondentes onde nessa zona assumem a direção e sentido dos mesmos. Como é também 
constatável na Figura 2.9. Estes caminhos de carga tendem a assumir as trajetórias mais curtas 
possíveis e concentram as suas curvaturas perto de zonas como, por exemplo, reações de apoio ou 
cargas concentradas. Em casos onde existem momentos fletores na fronteira da zona D, os caminhos 
de carga destas resultantes entram na estrutura e voltam a sair pelo mesmo lado, efetuando, o que se 
chama uma volta em U. Um destes exemplos pode ser observado no modelo do lado esquerdo da 
Figura 2.10. 

Todas estas considerações foram tidas em conta para o equilíbrio das forças na direção de 
cargas, no entanto, como já foi referido anteriormente os caminhos das cargas concentram as 
mudanças de direção em pontos específicos. Ora onde existem estas mudanças de direção têm de se 
verificar o equilibro de forças e, portanto, é necessário introduzir novas escoras e tirantes para 
satisfazer o equilíbrio destes nós. Um exemplo pode ser observado no modelo do lado direito da Figura 
2.10. O método do caminho da carga deve também ter em consideração uma pormenorização 
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exequível de armaduras, devendo-se colocar os tirantes de modo a garantir uma construção normal e 
corrente. 

 
Figura 2.10 - Estudo de modelo para uma viga parede, carga B equilibrada com uma volta em U, 
(Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). 
 
2.8 Associação de campos de tensões com trajetórias elásticas 
 
 Escolher o modelo de escoras e tirantes para um determinado elemento pode ser comparado 
a escolher o sistema estático de uma estrutura, ambos requerem alguma experiência de projeto e são 
de extrema importância para a estrutura. De uma forma geral o desenvolvimento de um modelo para 
uma zona D fica muito simplificado se as principais trajetórias de carga e os esforços elásticos forem 
conhecidos como é o caso Figura 2.11. A análise elástica pode ser obtida através de qualquer programa 
de cálculo corrente. A direção das escoras pode ser orientada de acordo com a direção das principais 
tensões de compressão, e os tirantes podem ser localizados nas resultantes das tensões de tração 
provenientes da análise elástica. No caso particular de uma viga parede, as trajetórias elásticas 
conduzem a que o braço interno das forças resultantes z seja aproximadamente igual a 0.7 L, onde L 
é a distância entre apoios. 
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Figura 2.11 - Método de construção de modelos onde é sobreposto ao diagrama de trajetórias elásticas 
um diagrama de esforços da secção central para melhor identificar a posição de escoras ou tirantes, 
(Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). 
 

No entanto, a teoria da elasticidade não é a única solução para um determinado problema em 
análise de estruturas, pois é possível recorrer aos teoremas de análise limite. 

A teoria da plasticidade define que para uma estrutura estaticamente indeterminada, várias 
soluções são possíveis, soluções essas que requerem apenas que as equações de equilíbrio estejam 
satisfeitas. Porém, não existe nenhuma garantia de um adequado comportamento em serviço, 
aplicando diretamente o teorema estático da teoria da plasticidade.  

Observando Figura 2.12 pode perceber-se que para a viga encastrada-apoiada, todas as 
quatro soluções de distribuição de momentos equilibram a carga que está aplicada. No entanto, 
soluções como apresentadas no diagrama 1 (consola) ou soluções apresentadas no diagrama 2 (viga 
simplesmente apoiada), são soluções extremas e que se sabe que não representam o verdadeiro 
comportamento da estrutura, pelo que poderão conduzir a mau comportamento em serviço. 

No entanto, é possível encontrar uma solução, baseada na teoria da plasticidade, que 
apresente um melhor comportamento em serviço do que a solução elástica, pelo que não se deve 
restringir uma solução estrutural ao comportamento elástico da estrutura. 
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Figura 2.12 - Distribuições de momentos fletores estaticamente admissíveis para a viga encastrada 
apoiada, (Muttoni, Schwartz, & Thurlimann, 1997). 

 
2.9 Seleção de modelos 
 

Os modelos de escoras e tirantes têm por base a teoria da plasticidade e, como tal, não têm 
uma verificação explícita do comportamento em serviço. Assim, no processo de escolha de modelos 
podem surgir dúvidas relacionadas com a qualidade do modelo, e qual seria o modelo que melhor 
reproduziria o comportamento da estrutura. Não existem modelos perfeitos, é impossível prever 
totalmente o comportamento de uma estrutura. Para o mesmo elemento estrutural podem surgir vários 
modelos, como é o caso da Figura 2.13 que se pode observar mais adiante onde se ilustram dois 
modelos diferentes para a mesma viga parede e para as mesmas ações. Havendo assim dois ou mais 
modelos para avaliar a mesma estrutura, surge também a necessidade de saber qual poderá ser o mais 
adequado para a situação em causa. No modelo do lado direito da Figura 2.13 (b), prevê a necessidade 
de efetuar tirantes inclinados, que poderá não ser uma boa solução do ponto de vista prático. No modelo 
(a) é apresentado um modelo para a mesma estrutura, mas apenas com tirantes na face inferior da 
viga. 
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Figura 2.13 - (a) modelo de acordo com as boas normas de conceção; (b) modelo com maior 
comprimento de tirantes, (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). 
 

Ao selecionar modelos é muito importante ter em atenção que as cargas escolhem os caminhos 
mais curtos e que levam a menor energia de deformação, e sendo que os tirantes ou armaduras são 
muito mais passiveis de deformações do que as escoras de betão, os modelos com a menor quantidade 
de armadura, ou escoras mais curtas é, normalmente, o mais adequado. Este critério simples pode ser 
formulado da seguinte forma: 

= í  

Onde: 
= ç       
=     

= ã  é     
 

Esta equação deriva do princípio da mínima energia de deformação para o comportamento das 
estruturas. Dado que a deformação dos elementos à compressão é muito menor do que a deformação 
dos elementos à tração, considera-se que se pode desprezar as escoras e contabilizar apenas a 
energia de deformação dos tirantes (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). Pode assim concluir-se 
que os modelos que contemplam tirantes mais curtos, são normalmente mais eficientes do ponto de 
vista energético e, portanto, o melhor modelo poderá ser o que tem o menor comprimento de tirantes. 
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De acordo com o princípio energético simples apresentado por Schlaich et al. 1987, Baumann 
1988 e posteriormente Lourenço 2010 apresentou uma abordagem para a análise do comportamento 
estrutural recorrendo a métodos energéticos em conjunto com o conceito de estruturas adaptativas. 

Neste tipo de análise, a configuração do modelo de campos de tensões é adaptada, a cada 
nível de carga, consoante a mínima energia total. Em cada passo de carga é determinado as forças 
nas escoras e nos tirantes por equilíbrio e, sabendo a largura de cada campo através dos campos de 
tensões, determinam-se as extensões nos diversos elementos sabendo as relações constitutivas dos 
materiais e, posteriormente, a energia de deformação. A variável é a configuração do modelo, que é 
ajustada à mínima energia. 
 

Outra forma simples de se selecionar um modelo de escoras e tirantes (ver a Figura 2.14, 
Figura 2.15 e Figura 2.16) poderá ser através de considerações simples da configuração deformada da 
região e consequentemente a procura de caminhos de carga que conduzam a trações em zonas onde 
será expectável o surgimento de fendas com grandes dimensões, caso não seja colocada nenhuma 
armadura. 
 

 
Figura 2.14 - Subsistema 1, possível modelo equilibrado para as cargas aplicadas, (Muttoni, Schwartz, 
& Thurlimann, 1997). 
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Figura 2.15 - Subsistema 1 e 2, outro possível modelo equilibrado e simétrico, (Muttoni, Schwartz, & 
Thurlimann, 1997). 
 

 
Figura 2.16 - Subsistema 1,2 e 3, combinação dos subsistemas 1 e 2 com escoras nas zonas com 
fendas largas, (Muttoni, Schwartz, & Thurlimann, 1997). 
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2.10 Método dos elementos finitos (EF) 
 

O método utilizado ultrapassa algumas limitações encontradas quando os modelos de campos 
de tensões são desenvolvidos de acordo com uma análise elástica sem considerar a fendilhação do 
betão. Adicionalmente, apenas um pequeno número de parâmetros físicos é necessário, como o 
modulo de elasticidade dos materiais e a sua resistência (Fernández Ruiz M., 2007). 

O comportamento do betão é estudado a partir de um dado campo de deslocamentos contínuo 
do qual é obtido um campo de deformações como se pode observar na Figura 2.17 de (a) até (c). 
Assume-se que as direções principais das deformações são as mesmas que as direções principais das 
tensões (Figura 2.17 (d)). A partir das relações constitutivas do betão e considerando um decréscimo 
de resistência devido a tensões transversais, são obtidos os esforços nos elementos finitos (Fernández 
Ruiz M., 2007). 

 
Figura 2.17 - Modelação do betão: (a) deformações; (b) círculo de Mohr; (c) direções principais das 
deformações; (d) superfície de cedência para estado plano de tensão; (e) relações constitutivas do 
betão; (f) direções principais assumidas das tensões, (Fernández Ruiz M., 2007). 
  

A implementação dos modelos EF pode ser feita através de vários elementos, neste trabalho 
foram utilizados Elementos CST (Constant Strain Triangle) - triangulares de três nós, para simular o 
betão – seis graus de liberdades como se pode ver na Figura 2.18. 
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Figura 2.18 -  Elemento CST (constant strain triangle): (a) campo de deslocamentos no elemento;         
(b) extensões do elemento; (c) campo de tensões assumido para o esforço principal na direção i; (d) 
forças nos nós; (e) ângulo β em cada nó j, (Fernández Ruiz M., 2007). 
 
 O comportamento do aço é modelado a partir de uma resposta uniaxial e uma relação 
constitutiva elasto-plástica bilinear com um módulo de deformação plástico diferente de zero como se 
pode observar na Figura 2.19.  

 
Figura 2.19 – Relação constitutiva do aço com endurecimento por deformação, (Fernández Ruiz M., 
2007). 
 
 A implementação nos MEF é feita a partir de elementos 1D de barra apenas com 
comportamento axial com quatro graus de liberdade como se pode observar na Figura 2.20. 
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Figura 2.20 - Elemento linear 1D: (a) campo de deslocamentos no elemento; (b) forças nos nós, 
(Fernández Ruiz M., 2007). 
 
 Para a resolução não linear do problema foi usado o método de convergência de Newton 
Raphson Modificado - o número de elementos é grande pelo que o tempo de cálculo para estimar uma 
nova matriz de rigidez e obter a sua inversa é muito elevado. A opção foi manter a matriz de rigidez ao 
longo das iterações (daí o nome de modificado) apesar destas serem em maior número. 
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3 Análise do comportamento dos modelos de viga parede 
 
3.1 Introdução  
 

A viga parede é uma das zonas de descontinuidade que ocorre mais frequentemente nas 
estruturas (Figura 3.1), como tal, conhecer o seu comportamento tanto em serviço como à rotura é um 
especto importante. Neste capítulo vão ser analisados diversas variações de modelos de escoras e 
tirantes para as vigas parede, efetuando uma distribuição de armaduras coerente com esses modelos 
e, posteriormente, serão validados através de um modelo de elementos finitos não linear, para verificar 
o comportamento em serviço e ao estado limite último. 

 
Figura 3.1 - Exemplos do modelo viga parede em várias estruturas diferentes onde as escoras estão 
representadas a vermelho e os tirantes a verde, (Schlaich, Schafer, & Jennewein, 1987). 
 



26 
 

3.2 Modelação das vigas parede através de elementos finitos 
 
3.2.1 Simplificações adotadas 
 

Tratando se de um problema dos elementos finitos, e consequentemente um problema de 
elevado processamento computacional em que quanto mais refinada for a malha melhores serão os 
resultados, mas também maior será o tempo e processo de análise de resultados, optou-se por efetuar 
uma simplificação de simetria e partir a estrutura em metade e assim baixar também o número de 
elementos a processar (como se mostra no lado esquerdo da Figura 3.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esta simplificação é duplamente benéfica porque os resultados que interessam retirar do 

modelo estão precisamente sobre o eixo de simetria (corte vertical), nomeadamente o diagrama vertical 
de tensões horizontais no betão e nas armaduras. 

Optou-se por analisar uma viga com 12m para que a altura não fosse condicionante nesta 
análise, isto é, a relação de Z/L pode aumentar livremente sem que a escora comprimida se junte à 
face superior do modelo. O que aconteceria se estes modelos fossem efetuados com uma viga mais 
baixa em que a relação de Z/L estaria à priori condicionada pela altura da viga, limitando a capacidade 
de redistribuição. Assim poderemos observar, mais adiante, que a relação de Z/L nunca chegará a 
determinado valor que a escora comprimida esteja junto à face superior e por isso pode dizer-se que o 

Figura 3.2 - (esquerda) viga parede onde se identifica o eixo de simetria; (direita) viga parede anterior 
depois de efetuada a simplificação de simetria. 
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modelo cresce livremente. Do mesmo modo, definiu-se a largura dos apoios e a capacidade resistente 
do betão de modo a que a rotura não ocorra por compressão no betão nos apoios, mas sim por cedência 
das armaduras. 

No que respeita ao comportamento de um tirante de betão armado, sabe-se que este é 
dependente da área efetiva de betão envolvente à armadura. Optou-se por estabelecer essa área 
partindo do conceito base de armaduras mínimas, procedendo da seguinte forma: efetuou-se uma 
análise elástica da região e identificou-se a altura da zona tracionada de betão quando a tensão atinge 
a resistência à tração do betão fct. Sabendo essa zona, integraram-se as tensões e definiu-se a máxima 
tração que surge imediatamente antes da fendilhação. Para esta força, define-se a quantidade de 
armadura que a equilibra e consequentemente a armadura mínima. A área de betão envolvente à 
armadura efetivamente disposta é calculada admitindo que toda a área se encontra tracionada com fct 
e que essa força resultante é igual à força de cedência da armadura mínima. 

 
Figura 3.2 - (esquerda) diagrama elástico de tração do betão; (direita) diagrama uniforme de tração do 
betão com a mesma resultante. 

 
Através da análise elástica que foi feita concluiu-se que a força de tração elástica do betão é 

de 375KN, criando se assim um tirante de betão de dimensões 25*50 cm2. Desta forma todos os 
seguintes modelos foram criados de tal forma que a resistência do tirante de betão foi considerada na 
relação constitutiva do aço sendo que o restante betão foi dotado apenas de capacidade de 
compressão. Podemos ver na Figura 3.3 seguinte esta mesma relação constitutiva, onde a partir da 
armadura do modelo é associada uma área de betão envolvente a cada varão por forma a concretizar 
o tirante de betão obtido anteriormente.  
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Figura 3.3 - Relação constitutiva do tirante de betão onde se podem identificar os seguintes patamares: 
1 estado não fendilhado; 2 patamar de formação de fendas; 3 estado de fendilhação estabilizada; 4 
comportamento do aço; 5 cedência do aço, (Model Code 10, 2012). 

Utilizando este modelo estão tidos em conta tanto o comportamento do betão como o 
comportamento do aço, o efeito da fissuração no betão é estudado através do efeito de “rigidificação 
de tração” (tension stiffening) onde não são consideradas fendas. (Model Code 10, 2012). Mais 
informação sobre o procedimento pode ser encontrada nos bulletins da fib, nomeadamente bulletin 66 
das páginas 184 e 185. 

 
3.2.2 Estudo paramétrico de uma viga parede com carga no topo 
 

Neste trabalho o principal objetivo é avaliar/ conhecer qual é a liberdade que o engenheiro 
projetista tem na escolha dos modelos, isto é, o quanto o engenheiro que dimensiona a estrutura se 
pode afastar dos modelos elásticos sem que isso traga consequências negativas para a estrutura, tanto 
em serviço como na rotura. Para isso foi efetuado um estudo paramétrico, em que o parâmetro alterado 
foi o braço da força (Z) do modelo de dimensionamento de escoras e tirantes, que por sua vez afeta o 
ângulo  (ângulo entre a escora inclinada e o tirante). Foram criados MET simples onde são definidos 
estes parâmetros para definir a pormenorização da armadura.  
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De seguida são elaborados modelos de elementos finitos não lineares onde são introduzidas 
as quantidades de armadura obtidas anteriormente e a partir dos quais é possível retirar resultados 
para analisar. Para perceber se esta análise depende também do carregamento foram estudados 2 
níveis de carga (1000KN/m e 3000KN/m) onde se verificaram comportamentos diferentes e por isso foi 
estudado também um terceiro nível de carga intermédio (2000 KN/m) para consolidar as conclusões. ´ 
 Considere-se a próxima Figura 3.4 para definição geométrica dos parâmetros de cálculo. 

 
Figura 3.4 - Definição dos parâmetros geométricos de cálculo. 
 
3.2.2.1 Viga parede fracamente armada 

 
Esta análise iniciou-se com um modelo que se aproxima da solução elástica onde Z/L = 0.7. 

Face às dimensões do elemento estrutural e ao carregamento aplicado podem obter-se as equações 
seguintes que nos levam ao cálculo da força de tração do tirante representado a verde na Figura 3.5. 
A materialização deste MEF pode ser observada no anexo Figura A.0.1. 
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Figura 3.5 - MET resultante da distribuição elástica de tensões. 

cot =  4 = 4 = 1
4 ∗ 0.7 

Sendo cada reação /2 podemos obter que: 

=  2  cot =  2  1
4 ∗ 0.7 =  5.6 

E para uma carga de 1000KN/m aplicada no topo, = 1071 . Utilizando um aço A500 com 
um = . = 435 , obtém-se = 24.6 , optando-se por uma armadura de 8 φ 20 =
5.12 . 

Para este modelo é apresentada a pormenorização correspondente, tendo-se adotado na 
restante zona da parede a armadura mínima definida no regulamento. 

(2) 

(1) 
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Figura 3.6 – Pormenorização de armaduras (direita); corte transversal na zona inferior da viga parede 
onde se identifica a distribuição principal de armadura (8 φ 20) (esquerda). (Pormenorização baseada 
no modelo que se aproxima das trajetórias elásticas). 
Este é então o modelo elástico que corresponde às trajetórias elásticas de tensão. Como se pode 
observar no anexo Figura A.0.2 e Figura A.0.3 onde se mostra o MEF carregado com a carga de cálculo. 
No entanto e como se pretende estudar a liberdade que o projetista tem na escolha dos modelos foram 
estudados outros três modelos: 

Modelo armado com 75% da armadura elástica 6 φ 20 e que corresponde a considerar um 
modelo com Z = 5.5m. 6 φ20 corresponde a = 18.84  que por sua vez leva a uma força máxima 
de tração no tirante de = 819.5 . Através da equação (3) pode obter-se o Z = 5.5m e diretamente 
a relação Z/L= 0.915 que neste caso seria o fator de cálculo do modelo, isto é, o fator escolhido pelo 
projetista para definir o modelo. Também o ângulo  pode ser escolhido e neste caso é ≈ 75º. Pode 
observar no anexo Figura A.0.4 o MEF carregado com a carga de cálculo. 
 

=  2 ∗ 4  

Para este caso a distribuição de armaduras resulta do seguinte modo: 

(3) 
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Figura 3.7 - Pormenorização de armaduras (direita); corte transversal na zona inferior da viga parede 
onde se identifica a distribuição principal de armadura (6 φ 20) (esquerda). 
 Também o modelo armado com 50% da armadura elástica foi estudado, no anexo Figura A.0.5 
pode observar-se o MEF, optando se por uma distribuição de armadura de 4 φ 20 que corresponde a 
um = 12.56 , que acomoda uma força de tração máxima no tirante de = 546.36 , o que a 
partir da equação (3) resulta Z = 8.24m e consequentemente uma relação de Z/L = 1.37. Observe-se a 
seguinte Figura 3.8 para ter uma noção do modelo de escoras e tirantes de dimensionamento e do 
afastamento em relação ao modelo de referência. 

 

 
Figura 3.8 - Modelo resultante da utilização de 50% da armadura elástica. 
A distribuição de armaduras é: 
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.  
Figura 3.9 - Pormenorização de armaduras (direita); corte transversal na zona inferior da viga parede. 

Foi ainda estudado um último modelo com 37.5% da armadura elástica, que tira partido de toda 
a altura da viga, obtendo-se uma armadura principal de 3 φ 20 e como se pode observar na Figura 3.10 
é mobilizada quase toda a altura da viga. No anexo Figura A.0.6 encontra-se o MEF correspondente a 
esta pormenorização com o carregamento de cálculo onde se podem observar os campos de 
compressões do modelo. 

 
Figura 3.10 - modelo resultante da escolha de 3 φ 20 como armadura principal para o MET. 
Resultando a seguinte pormenorização: 
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Figura 3.11 - Pormenorização de armaduras (direita); corte transversal na zona inferior da viga parede 
onde se identifica a distribuição principal de armadura (3 φ 20) (esquerda). 
Com base nas pormenorizações indicadas, foram efetuadas diversas análises de elementos finitos não 
lineares e retirados os seguintes parâmetros: 

 Tensão nas armaduras para diversos patamares de carga de modo a avaliar 
essencialmente o comportamento em serviço. Ver Figura 3.13. 

 Variação do braço da força para diversos patamares de carga, para comparar diretamente 
com os modelos de dimensionamento definidos para cada caso. Ver Figura 3.12. 

Em todos os modelos é possível observar um comportamento semelhante: 
 Antes da fendilhação, as tensões no aço são reduzidas, e o braço da força Z/L mantém-se 

sensivelmente constante. 
 Após a fendilhação do tirante inferior ocorre um aumento abrupto de tensão nas armaduras 

que é tanto maior, quanto menor for a quantidade de armadura adotada. 
 Á medida que se aumenta a carga, observa-se que a tensão na armadura inferior é 

praticamente constante durante vários patamares de carga. Isto só é possível graças a um 
acréscimo importante do braço da força, isto é, ocorre uma importante redistribuição interna 
de tensões. Refere-se que esta redistribuição é maior quanto menor foi a quantidade de 
armadura adotada. 

 Por fim, e para diferentes patamares de carga de acordo com as diferentes quantidades de 
armadura, verifica-se um aumento do braço da força em conjunto com um acréscimo de 
tensão na armadura principal. 

Refira-se que, dadas as características definidas para a análise da viga parede, nomeadamente 
o estabelecimento que a rotura seria pela cedência das armaduras, a carga de rotura era 
significativamente superior à carga de dimensionamento.  
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No que respeita ao comportamento ao estado limite último, verifica-se que somente no caso 
com menor armaduras (3 φ 20) se obtém uma tensão muito próxima da cedência das armaduras, no 
entanto, face à redistribuição de tensões observada e tendo em consideração que ainda temos as 
restantes armaduras da alma da viga parede, foi possível continuar o carregamento até ao mesmo nível 
que os restantes casos. Nos restantes casos, face às redistribuições que ocorreram, não se atingiu a 
cedência das armaduras para a carga de estado limite último. 

No que respeita ao comportamento em serviço, embora este patamar de carga esteja no limite 
da fendilhação do tirante inferior, verifica-se que a disposição de quantidades de armadura reduzidas 
(4 φ 20 e 3 φ 20) conduz a que as tensões no tirante inferior sejam elevadas logo após a fendilhação, 
o que poderá conduzir a aberturas de fendas significativas. Efetivamente para o caso de 4 φ  20 obtém-
se tensões da ordem dos 300MPa e o caso de 3 φ 20 obtém-se tensões muito próximas da cedência. 
Nos restantes casos, em particular no modelo de referência, as tensões nas armaduras para as cargas 
de serviço são relativamente reduzidas, controlando eficazmente os níveis de fendilhação que poderão 
ocorrer. 

 

 
Figura 3.12 - Variação da relação Z/L com a carga aplicada q; (azul) modelo elástico 100% da armadura; 
(laranja) 75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (amarelo) 37.5% da armadura. 
 

No anexo Figura A.0.7 e Figura A.0.8 podem observar-se os MEF para vários níveis de carga 
para o modelo elástico e o modelo armado com 37.5% da armadura elástica, respetivamente. 
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Figura 3.13 - Variação da relação entre a tensão nas armaduras e a tensão resistente do aço com a 
carga aplicada q; (azul) modelo elástico 100% da armadura; (laranja) 75% da armadura; (cinza) 50% 
da armadura; (amarelo) 37.5% da armadura. 
 
3.2.2.2 Viga parede fortemente armada 
 

De modo a verificar se as quantidades de armaduras adotadas influenciam significativamente 
os resultados e conclusões obtidas para uma viga fracamente armada, efetuou-se uma análise para a 
mesma viga parede, mas considerando ≈ 3000 ∕ , resultando as seguintes quantidades de 
armadura e pormenorizações. 
Tabela 3-1 - Resumo dos parâmetros dos MET para uma carga de 3000KN/m. 

 24 φ 20 18 φ 20 12 φ 20 9 φ 20 
Z/L 0.7 0.915 1.37 1.83 
 [ ] 75.36 56.52 37.68 28.26 

 [graus] 70.35 74.72 79.66 82.22 
% armadura  100% 75% 50% 37.5% 
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Figura 3.14 – Pormenorização de armaduras para os modelos com carga de 3000 kN/m. 

 
Como no caso anterior, foram elaborados diversos modelos de elementos finitos não lineares 

com as diversas pormenorizações e definidos os gráficos de variação do braço da força e tensões nas 
armaduras para ao longo dos vários patamares de carga. 

 
Figura 3.15 - Variação da relação Z/L com a carga aplicada q, qEd = 3000KN/m; (azul) modelo elástico 
100% da armadura; (laranja) 75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (verde) 37.5% da armadura. 
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Figura 3.16 - Variação da relação entre a tensão nas armaduras e a tensão resistente do aço com a 
carga aplicada q, qEd=3000KN/m; (azul) modelo elástico 100% da armadura; (laranja) 75% da 
armadura; (cinza) 50% da armadura; (Verde) 37.5% da armadura. 

À semelhança do que acontecia com a viga parede fracamente armada verifica-se através da 
Figura 3.16 que a fendilhação do betão ocorre para uma carga de 600KN/m; que é onde ocorre um 
acréscimo abrupto de tensão em todas as curvas da Figura 3.15. Esta fendilhação ocorre para a mesma 
carga porque o tirante de betão é o mesmo como explicado no capítulo anterior, no entanto a armadura 
é cerca de 3 vezes superior, pelo que a tensão que se liberta para as armaduras é mais pequena que 
nos modelos com menor quantidade de armadura. Para esta viga parede fortemente armada repara-
se que existe uma menor redistribuição de esforços logo após a fendilhação, isto é, o patamar de tensão 
constante e aumento do braço da força ocorre para uma variação de carga menor quando comparado 
com o caso anterior. Posteriormente, verifica-se um aumento de tensão nas armaduras e um aumento 
de braço da força ao longo dos vários patamares de carga, notando-se que a variação é maior para os 
casos com menores quantidades de armaduras.  

Em todos os casos não foi atingida a cedência das armaduras para a carga ao estado limite 
último face às redistribuições internas que ocorreram. No que respeita ao comportamento em serviço, 
verifica-se que para vigas parede fortemente armadas, é admissível uma maior liberdade no modelo 
de dimensionamento, quando comparado com o caso anterior de VP fracamente armadas, pois 
verificaram-se tensões nas armaduras moderadas para todos os casos. 

No anexo Figura A.0.9 e Figura A.0.10 podem observar-se os MEF para vários níveis de carga 
para o modelo elástico e o modelo armado com 37.5% da armadura elástica. 
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3.2.2.3 Viga parede moderadamente armada 
 
 Tendo os níveis de carga dos modelos anteriores sido criados com base na taxa mecânica de 
armadura, decidiu criar-se um modelo intermédio com um carregamento de cálculo de 2000KN/m para 
consolidar os resultados obtidos. 

Também para estes modelos todo o procedimento anterior foi aplicado pelo que se introduz a 
Tabela 3-2 que sumariza os parâmetros que definem os modelos e na Figura 3.17 são apresentadas 
as pormenorizações correspondentes. 
Tabela 3-2 - Resumo dos parâmetros dos MET para uma carga de 2000kN/m. 

 16 φ 20 12 φ 20 8 φ 20 6 φ 20 
Z/L 0.7 0.915 1.37 1.83 
 [ ] 50.24 37.68 25.10 18.84 

 [graus] 70.35 74.72 79.66 82.22 
% armadura  100% 75% 50% 37.5% 

 
Analisem-se agora os modelos carregados com uma carga de 2000kN/m. Na Figura 3.17 

podem ser relembradas as quantidades de armadura utilizadas para os próximos modelos. O modelo 
elástico com uma armadura de 18 φ 20 e representado pelas curvas a azul na Figura 3.18 e Figura 3.19 
fendilha como anteriormente para uma carga de 600KN/m após a qual se dá uma redistribuição de 
esforços e a relação de Z/L aumenta simultaneamente com a estabilização da tensão nas armaduras 
até uma carga de 1000KN. Posteriormente a este nível de carga a tensão nas armaduras começa a 
aumentar novamente e a relação de Z/L aumenta também, mas de modo mais suave. 

 
Figura 3.17 - Pormenorização de armaduras (faixa superior); corte transversal da zona inferior da VP 
onde se identificam as distribuições de armadura para os modelos com carga de 2000KN/m. 
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Da mesma forma como anteriormente foram efetuados diversos modelos de elementos finitos 
não lineares e analisados as tensões das armaduras no tirante principal e a variação do braço da força 
para os diversos patamares de carga. 

 
Figura 3.18 - Variação da relação Z/L com a carga aplicada q,  qEd = 2000KN/m; (azul) modelo elástico 
100% da armadura; (laranja) 75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (amarelo) 37.5% da 
armadura. 
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Figura 3.19 - Variação da relação entre a tensão nas armaduras e a tensão resistente do aço com a 
carga aplicada q, qEd=2000KN/m; (azul) modelo elástico 100% da armadura; (laranja) 75% da 
armadura; (cinza) 50% da armadura; (amarelo) 37.5% da armadura. 
 

O comportamento qualitativo, antes e após a fendilhação e até á carga de dimensionamento, é 
em tudo semelhante aos restantes casos. Como seria expectável, os resultados obtidos estão a “meio 
termo” entre as VP fracamente e fortemente armadas, o que consolida as possíveis conclusões sobre 
a liberdade de escolha do modelo de dimensionamento.  

Para a carga de estado limite último não se atinge a cedência das armaduras face às 
redistribuições internas que ocorreram após a fendilhação e, no que respeita ao comportamento em 
serviço, identifica-se tensões baixas para todos os casos e moderadas para o caso de 6 φ 20, o que 
permite concluir que não seria expectável grandes aberturas de fendas para todos os casos analisados. 
 
3.2.3 Carga suspensa na face inferior da viga 
 
 Este é um modelo idêntico ao modelo considerado base/normal e que foi visto anteriormente, 
no entanto tem a particularidade de a carga ser aplicada na face inferior da viga como pode ser 
observado no lado direito da  Figura 3.20. Essa particularidade resulta numa necessidade de alterar o 
MET, agora existem dois tirantes que suspendem a carga aplicada. O MET base onde são identificados 
aos parâmetros que definem o modelo podem também ser encontrados na Figura 3.20 do lado 
esquerdo. 
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Figura 3.20 - (esquerda) parâmetros genéricos do MET para a viga parede com carga suspensa; 
(direita) aplicação da carga e respetivas reações na viga parede simétrica. 
 
3.2.3.1 Modelos com baixa quantidade de armadura 
 

Esta análise não linear de elementos finitos iniciou-se com um modelo considerado elástico 
onde Z/L = 0.7. Apesar de nos vários casos se ir sucessivamente subindo o valor de Z/l e 
consecutivamente baixar a quantidade de armadura no tirante horizontal, sendo que a carga aplicada 
se mantem nos vários modelos, também a quantidade de armadura dos tirantes de suspensão de carga 
se mantem inalterada ( ). O cálculo dessa armadura, é apenas a carga dividida pela resistência da 
armadura. Têm-se assim =  =  . ≈ 23 / .  

Apresenta-se a seguinte Tabela 3-3 que sumariza todos os fatores dos MET. 
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Tabela 3-3 - Resumo dos parâmetros dos MET com carga suspensa de 1000KN/m. 
 8 φ 20 6 φ 20 4 φ 20 3 φ 20 

Z/L 0.7 0.915 1.37 1.83 
 [ ] 25.12 18.84 12.56 9.42 

 [graus] 70.35 74.72 79.66 82.22 
 [ ] 23 23 23 23 

% armadura  100% 75% 50% 37.5% 
 

Como visto anteriormente de uma perspetiva de cálculo energético, apenas os tirantes do 
modelo são significativos. Do ponto de vista do aumento do braço do modelo como vimos nos casos 
anteriores, aqui o seu aumento significa também um aumento dos tirantes de suspensão de carga e 
por sua vez um aumento dos elementos que podem ser significantes energeticamente. Analisem-se 
então os seguintes modelos para os quais se apresenta a Figura 3.21 onde se pode observar as várias 
distribuições de armadura principais estudadas, tendo sido adotada na restante zona a armadura 
mínima definida no regulamento. 
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Figura 3.21 - Pormenorização de armaduras (faixa superior); corte transversal da zona inferior da VP 
com carga suspensa onde se identificam as distribuições de armadura para os modelos com carga de 
1000KN/m (faixa inferior). 

Como anteriormente e baseando-se nas pormenorizações indicadas, foram efetuadas diversas 
análises de elementos finitos não lineares e retirados os parâmetros seguintes: 

 Tensão nas armaduras para diversos patamares de carga. Ver Figura 3.22 
 Variação do braço da força para diversos patamares de carga. Ver Figura 3.23 
Em todos os modelos é possível observar um comportamento semelhante: 
 Antes da fendilhação, as tensões no aço são reduzidas, e o braço da força Z/L mantém-se 

sensivelmente constante. 
 Após a fendilhação do tirante inferior ocorre um aumento abrupto de tensão nas armaduras 

que é tanto maior, quanto menor for a quantidade de armadura adotada. 
 À medida que se aumenta a carga, observa-se que a tensão na armadura inferior é 

praticamente constante em alguns patamares de carga. Isto só é possível graças a um 
acréscimo importante do braço da força, isto é, ocorre uma importante redistribuição interna 
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de tensões. Refere-se que esta redistribuição é maior quanto menor foi a quantidade de 
armadura adotada. É de notar que esta redistribuição de esforços é menor em relação ao 
modelo sem carga suspensa. 

 Por fim, e para diferentes patamares de carga de acordo com as diferentes quantidades de 
armadura, verifica-se um aumento do braço da força em conjunto com um acréscimo de 
tensão na armadura principal logos após a fendilhação, verificando-se que para superiores 
patamares de carga este comportamento dá lugar a uma subida da tensão nas armaduras 
principais, mantendo constante o braço da força. 

 
No que respeita ao comportamento ao estado limite último, verifica-se que somente no caso 

com menor armaduras (3 φ 20) se obtém uma tensão muito próxima da cedência das armaduras, no 
entanto, face à redistribuição de tensões observada e tendo em consideração que ainda temos as 
restantes armaduras da alma da viga parede, foi possível continuar o carregamento até ao mesmo nível 
que os restantes casos. Nos restantes casos, face às redistribuições que ocorreram, não se atingiu a 
cedência das armaduras para a carga de estado limite último. 

No que respeita ao comportamento em serviço, embora este patamar de carga esteja no limite 
da fendilhação do tirante inferior, verifica-se que a disposição de quantidades de armadura reduzidas 
(4 φ 20 e 3 φ 20) conduz a que as tensões no tirante inferior sejam elevadas logo após a fendilhação, 
o que poderá conduzir a aberturas de fendas significativas. Efetivamente para o caso de 4 φ 20 obtém-
se tensões da ordem dos 320MPa e o caso de 3 φ 20 obtém-se tensões muito próximas da cedência. 
Nos restantes casos, em particular no modelo de referência, as tensões nas armaduras para as cargas 
de serviço são relativamente reduzidas, controlando eficazmente os níveis de fendilhação que poderão 
ocorrer. 
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Figura 3.22 - Variação do quociente da tensão nas armaduras com a tensão resistente do aço com a 
carga aplicada q, qEd=1000KN/m; (azul) modelo elástico 100% da armadura; (laranja) 75% da 
armadura; (cinza) 50% da armadura; (amarelo) 37.5% da armadura. 
 

 
Figura 3.23 - Variação da relação Z/L com a carga aplicada q, qEd = 1000KN/m; (azul) modelo elástico 
100% da armadura; (laranja) 75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (amarelo) 37.5% da 
armadura. 

No anexo Figura A.0.11 e Figura A.0.12 podem observar-se os MEF para vários níveis de carga 
suspensa para o modelo elástico e o modelo armado com 37.5% da armadura elástica. 
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3.2.3.2 Modelos com elevada quantidade de armadura 
 

Para uma carga de 3000KN/m é necessária uma armadura de suspensão distribuída de =
 =  . ≈ 69 / . Na Tabela 3-1 apresentada anteriormente podem ser encontrados todos os 
parâmetros para o modelo e na Figura 3.24 mostra-se a distribuição de armaduras, na restante VP foi 
aplicada a armadura mínima descrita em regulamento. Também aqui foi feita uma análise não linear 
de elementos finitos cujos resultados possibilitaram a Figura 3.25 e Figura 3.26. 

À semelhança do que acontece no modelo anterior, a fendilhação do betão dá-se para uma 
carde de 600 kN, na qual se verifica um crescimento súbito da tensão das armaduras principais. No 
entanto a tensão libertada para as armaduras é menor que anteriormente porque a quantidade de 
armadura é agora 3 vezes superior. Verifica-se nestes modelos que a redistribuição interna de esforços 
é bastante menor que no caso anterior, isto é o patamar de tensão constante e aumento do braço das 
forças é mais curto.  Após este patamar verifica se que não existe mais redistribuição interna de esforço, 
uma vez que o braço das forças se mantem constante, ou até tendo mesmo um ligeiro decréscimo, 
dando lugar um crescimento elevado das tensões nas armaduras principais, sendo esta a principal 
diferença em relação com os modelos sem carga suspensa.  

Relativamente ao comportamento ao estado limite último verifica se que os modelos menos 
armados (9 φ 20 e 12 φ 20) as armaduras atingem a cedência antes de se aplicar a carga última, ainda 
assim foi possível levar os modelos até essa mesma carga devido a uma segunda etapa de 
redistribuição de esforços onde o braço das forças volta a subir. Os restantes modelos atingem a carga 
última com as armaduras não fendilhadas e o braço da força ligeiramente mais baixo que após a 
redistribuição de esforços. 

Quanto ao comportamento em serviço todos os modelos apresentam um nível de fendilhação 
estabilizada para o patamar de cargas de serviço, no entanto e ainda em consequência à fraca 
redistribuição de esforços destes modelos, os modelos menos armados apresentam tensões nas 
armaduras já elevadas o que não conduzirá ao melhor comportamento em serviço. O modelo com 
menor quantidade de armadura atinge tensões nas armaduras de cerca de 380 MPa. Os restantes 
modelos com superiores quantidades de armadura apresentam níveis baixos de tensão para o patamar 
de cargas de serviço, o que levará a um bom comportamento com fendas pouco abertas.  
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Figura 3.24 - Pormenorização de armaduras da VP com carga suspensa com carga de 1000KN/m. 

 
Figura 3.25 - Variação da relação Z/L com a carga aplicada q, qEd = 3000KN/m; (azul) modelo elástico 
100% da armadura; (laranja) 75% da armadura; (cinza) 50% da armadura; (verde) 37.5% da armadura. 
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Figura 3.26 - Variação do quociente da tensão nas armaduras com a tensão resistente do aço com a 
carga aplicada q, qEd=3000KN/m; (azul) modelo elástico 100% da armadura; (laranja) 75% da 
armadura; (cinza) 50% da armadura; (verde) 37.5% da armadura. 

No anexo Figura A.0.13 e Figura A.0.14 podem observar-se os MEF para vários níveis de carga 
suspensa para o modelo elástico e o modelo armado com 37.5% da armadura elástica. 
 



 
 

  



 
 
 
 

51 
 

 

4 Conclusões 
 

4.1 Conclusões gerais 
 

Nos modelos de escoras e tirantes cabe ao projetista escolher parâmetros que afetam 
diretamente a geometria do modelo. No entanto, em algumas situações uma pequena variação em 
certos parâmetros de dimensionamento conduzem a grandes diferenças de solicitação para os mesmos 
elementos do modelo (escoras ou tirantes) e que por vezes levam a grandes variações na quantidade 
de armadura. Esta situação pode levar a que sejam criadas grandes incertezas face à adequabilidade 
dos modelos. 
 No presente trabalho, considerando o modelo típico de “viga parede”, é estudada a liberdade 
de escolha dos modelos de vigas parede por recurso à alteração do ângulo entre a escora inclinada e 
o tirante horizontal, que leva diretamente à subida do braço do modelo e por conseguinte a uma redução 
da quantidade de armadura. Iniciaram-se sempre os modelos pela sua configuração elástica, definida 
como solução de referência, a partir da qual foi sendo reduzida a armadura principal. 
 Uma questão que não era posta aquando o inicio do trabalho rapidamente ganhou expressão 
à medida que se foram obtendo resultados, o facto do comportamento das estruturas VP variar em 
relação à quantidade de armadura utilizada, isto é, dependendo de se a viga está fortemente ou 
fracamente armada os sucessivos modelos que de esse nível de armadura provêm têm 
comportamentos diferentes. Exemplo: estudam-se dois modelos elásticos com diferentes quantidades 
de armadura e de seguida dois modelos onde se opta por utilizar 50% da quantidade de armadura 
inicial de cada modelo, o modelo proveniente do modelo mais armado têm um comportamento melhor 
do que o modelo que tem origem no modelo menos armado. 
 Conclui-se que existe bastante liberdade na escolha dos modelos, sendo maior a liberdade 
quanto maior for a quantidade de armadura principal. Verificou-se que para modelos pouco armados, 
pode considerar-se uma redução de cerca de 30% da quantidade de armadura do tirante principal e a 
estrutura continua a ter um bom comportamento tanto em ELU e principalmente em serviço. Para 
modelos que, com base no modelo elástico, são fortemente armados uma redução de 65% da armadura 
não conduz a quaisquer problemas, continuando a estrutura a ter um muito bom comportamento em 
serviço e aos ELU. 
 No caso das vigas parede com a carga suspensa, verificou-se um comportamento ligeiramente 
diferente, verifica-se que estes modelos apresentam uma maior dificuldade em relação ao aumento do 
braço do modelo, comparativamente com as vigas parede com cargas diretamente aplicadas, o que 
resulta num maior nível de tensão nas armadura, verificando-se que para os níveis de carga de serviço 
a tensão nas armadura aumenta bastante, ainda assim pode concluir-se que existe alguma liberdade 
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no dimensionamento e que, modelos armados apenas com 75% da armadura elástica apresentam 
ainda um bom comportamento em serviço e aos ELU. 
 
4.2 Limitações dos modelos 
  

Os modelos de elementos finitos requerem uma grande capacidade computacional, para 
reduzir o tempo de processamento foram utilizados modelos não lineares simplificados que não 
preveem decréscimos nos parâmetros de cálculo como é o caso da energia total de deformação. Não 
conseguindo estudar eventuais descidas nos braços dos modelos de vigas parede para cargas 
suspensas como foi verificado por diferentes autores. 

Não existindo um conceito de armadura mínima definido para as vigas parede torna-se difícil 
saber qual é o nível de armadura dos modelos e consequentemente a liberdade que se tem no 
dimensionamento de futuros modelos e a redução da quantidade de armadura. 
  
4.3 Desenvolvimento futuro  

 
No presente trabalho foi estuda a liberdade que o projetista tem no dimensionamento de VP 

com e sem cargas suspensas, estudando o andamento do braço dos modelos para vários níveis de 
armadura, sendo que este podia crescer livremente. Ainda assim seria interessante no futuro estudar 
estes mesmos modelos onde o braço do modelo estaria à partida limitado pelas dimensões do elemento 
estrutural, isto é, estudar VP mais baixas.  

A viga parede é realmente uma das zonas de descontinuidade que se repete mais vezes, o que 
torna o seu conhecimento muito importante, no entanto existem outras zonas descontinuidade muito 
correntes onde se pode fazer um estudo idêntico ao elaborado neste trabalho. Tais como os modelos 
de cargas próximas do apoio ou consolas curtas.  
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A. Anexos 
 

 
Figura A.0.1 - MEF para estudar o MET segundo as trajetórias elásticas. 
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Figura A.0.2 - Trajetórias das cargas no MEF para o modelo elástico para a carga de dimensionamento 
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Figura A.0.3 - Ampliação na zona do apoio do anexo A.2 
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Figura A.0.4 - Trajetórias das cargas no MEF para o modelo com 75% da armadura elástica para a 
carga de dimensionamento 
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Figura A.0.5 - Trajetórias das cargas no MEF para o modelo com 50% da armadura elástica para a 
carga de dimensionamento 
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Figura A.0.6 - Trajetórias das cargas no MEF para o modelo com 37.5% da armadura elástica para a 
carga de dimensionamento 
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Figura A.0.7 – Modelos fracamente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo elástico
para vários níveis de carga, (superior esquerdo) 500KN/m; (superior central) 1000KN/m; (superior 
direito) 1300KN/m; (inferior esquerdo) 1600KN/m; (inferior central) 1900KN/m; (inferior direito) 
2200KN/m 
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Figura A.0.8 - Modelos fracamente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo com 37.5% 
da armadura elástica para vários níveis de carga, (superior esquerdo) 500KN/m; (superior central) 
1000KN/m; (superior direito) 1300KN/m; (inferior esquerdo) 1600KN/m; (inferior central) 1900KN/m; 
(inferior direito) 2200KN/m 
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Figura A.0.9 - Modelos fortemente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo elástico para 
vários níveis de carga, (superior esquerdo) 600KN/m; (superior central) 1200KN/m; (superior direito) 
1800KN/m; (inferior esquerdo) 2400KN/m; (inferior central) 3000KN/m; (inferior direito) 3300KN/m 
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Figura A.0.10 - Modelos fortemente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo com 37.5% 
da armadura elástica para vários níveis de carga, (superior esquerdo) 600KN/m; (superior central) 
1200KN/m; (superior direito) 1800KN/m; (inferior esquerdo) 2400KN/m; (inferior central) 3000KN/m; 
(inferior direito) 3300KN/m 
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Figura A.0.11 - Modelos fracamente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo elástico
para vários níveis de carga suspensa, (superior esquerdo) 500KN/m; (superior central) 1000KN/m; 
(superior direito) 1300KN/m; (inferior esquerdo) 1600KN/m; (inferior central) 1800KN/m; (inferior direito) 
2000KN/m 
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Figura A.0.12 -  Modelos fracamente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo com 37.5% 
da armadura elástica para vários níveis de carga suspensa, (superior esquerdo) 500KN/m; (superior 
central) 1000KN/m; (superior direito) 1300KN/m; (inferior esquerdo) 1600KN/m; (inferior central) 
1800KN/m; (inferior direito) 2000KN/m 



 
 
 
 

A-13 
 

 

 
 

Figura A.0.13 - Modelos fortemente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo elástico 
para vários níveis de carga suspensa, (superior esquerdo) 600KN/m; (superior central) 1200KN/m; 
(superior direito) 1800KN/m; (inferior esquerdo) 2400KN/m; (inferior central) 3000KN/m; (inferior direito) 
3300KN/m 
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Figura A.0.14 - Modelos fortemente armados, trajetórias das cargas no MEF para o modelo com 37.5% 
da armadura elástica para vários níveis de carga suspensa, (superior esquerdo) 600KN/m; (superior 
central) 1200KN/m; (superior direito) 1800KN/m; (inferior esquerdo) 2400KN/m; (inferior central) 
3000KN/m; (inferior direito) 3300KN/m 


