
ANÁLISE NÃO LINEAR DE ESTRUTURAS PLANAS DE BETÃO ARMADO 
 
 

André Filipe Bastos Resende 
 

Luís Manuel Fonseca de Meireles Machado Cerqueira 
 
 
 

SUMÁRIO 
 

No presente trabalho é efectuada a aplicação do programa de elementos finitos FEMIX 4.0 à análise de 
estruturas planas de betão armado em regime não linear material. São estudados diversos casos de estados 
planos de tensão, sendo os correspondentes resultados confrontados com os provenientes de outras fontes, 
nomeadamente, de outros programas de computador, de ensaios experimentais, de métodos simplificados de 
análise e de disposições regulamentares. Apresenta-se em seguida a lista dos casos abordados: 
- tirante destinado a efectuar uma comparação entre os resultados do programa e o preconizado no EC2 [4]; 
- três vigas simplesmente apoiadas apresentando três tipos de rotura distintos; 
- duas vigas parede, comparando-se os resultados do programa com ensaios laboratoriais e com o 
dimensionamento efectuado de acordo com o REBAP[1]; 
- consola curta dimensionada segundo o modelo de escoras e tirantes e analisada com o programa FEMIX. 
 
 

1 – INTRODUÇÃO  
 

Na generalidade dos casos, o comportamento linear da estrutura só é válido numa fase inicial do 
carregamento, que envolve os chamados valores de serviço. Quando as estruturas se encontram numa 
situação próxima da rotura, em geral deixa de existir um comportamento linear devido à consideração de 
alguns aspectos que são em seguida descritos. Devido aos grandes deslocamentos e deformações a que a 
estrutura se encontra sujeita a sua geometria altera-se significativamente, deixando de ser válidas as 
características geométricas consideradas inicialmente. O segundo aspecto corresponde à ocorrência de não 
linearidade nas relações constitutivas dos materiais que constituem a estrutura. Nos casos estudados no 
âmbito do presente trabalho apenas é considerada a possibilidade de existência de não linearidade material, 
apresentando quer o aço quer o betão um comportamento elastoplástico. Supõe-se ainda que as acções são 
aplicadas lentamente e de forma monótona, o que torna as relações tensão deformação independentes do 
tempo. 
 
Apresenta-se em seguida a caracterização dos parâmetros mais importantes que definem o comportamento 
não linear dos materiais considerados neste estudo. 
 
1.1 - Betão: 
 
1.1.1 - Parâmetro de início de plastificação do betão: trata-se de um parâmetro adimensional que se obtém 
dividindo o valor da tensão normal unidimensional correspondente ao limite do comportamento elástico pela 
tensão máxima de compressão do betão. Em todos os casos estudados foi adoptado para este parâmetro o 
valor 1/3. 
 
1.1.2 - Comportamento do 
betão traccionado: este 
comportamento pode ser 
descrito com o diagrama de 
Cornelissen (figura 1a) ou 
com o diagrama trilinear 
(figura 1b). 
O primeiro é apenas aplicado 
ao caso de tension softening, 
que surge no betão que se 
encontra afastado da 
armadura. Este modelo é 
particularmente útil pois 
consegue definir um diagrama tensão/deformação exponencial com base no conhecimento da tensão de 
fendilhação, da extensão última do betão e da energia de fractura (Gf). A energia de fractura é a energia 
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Figura 1 – Modelos de betão à tracção 



necessária para produzir uma fenda de área unitária. Esta representa a área sob os diagramas tensões de 
tracção-extensões (representados na figura 1). 
Nos casos em que é utilizad0 o modelo de Cornelissen recorre-se à seguinte expressão do MC90 [2], em que 
fcm é o valor médio da resistência à compressão em MPa 

(1)                              7.0006.0 cmf fG =  
A energia de fractura tem de respeitar um valor mínimo de modo a não originar resultados numéricos 
inconsistentes do ponto de vista físico.  
Por sua vez o diagrama trilinear é particularmente útil na simulação do betão junto das armaduras onde surge 
o fenómeno do tension stiffening. O diagrama trilinear é definido com quatro pontos: (0,fct), (α1fct,ξ1 ε ), 
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Em todos os casos estudados foram considerados os seguintes valores para os parâmetros que definem o 
diagrama trilinear: α1=0.4; ξ1=0.1; α2=0.1; ξ2=0.9. No que respeita à definição de ε cr , foi considerado que este 
valor é idêntico a ε

n

syk (valor característico da extensão no início da cedência do aço). 
 
1.1.3 - Largura da banda de fendilhação (lb): A largura da banda de fendilhação é a dimensão da zona 
fracturada de um elemento finito. Considera-se que esta é dada pela raiz quadrada da área do elemento finito. 
Este valor é importante, já que influencia o valor de Gf quando se utiliza o diagrama trilinear. Para além disso, 
na análise da fendilhação considera-se que 

)2(cr
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    wk - Largura da fenda 
    ε cr  - Extensão na direcção normal à fenda n

 
 
1.2 – Aço: 
 
Para caracterizar o diagrama de tensões-extensões no aço são 
definidos 3 pontos: (0,0), (εSyk,fsyk), (εSuk,fSuk). O parâmetro εsyk tem 
o significado atrás indicado, εsuk é a extensão característica última 
do aço, e fsyk é a tensão característica de cedência do aço e fsuk é 
a tensão característica última do aço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 – Considerações sobre o estado de fendilhação: O estado de cada fenda pode ser um dos seguintes: 
initiating, opening, closing, closed, reopening, e fully open. (ver a figura 3)  
 
1-Initiating – Corresponde ao instante em que a maior tensão 
principal de tracção alcança fct. 
 
2-Opening - Este estado sucede ao anterior. De uma forma 
instantânea verifica-se um abaixamento da tensão normal na 
fenda. O valor desta tensão normal reduz-se progressivamente 
com a largura da fenda (devido à redução do contacto entre os 
lábios da fenda). A existência de tensões normais e de tensões 
de corte neste estado da fenda deve-se à coesão provocada 
pelos inertes, que impede a abertura total da fenda. 
 
3-Closing- Este caso particular representa uma fenda que 
apesar de ter estado em opening, numa fase posterior reduz a 
sua largura. O facto de o carregamento ser monótono crescente 
não impede que se dêem descargas em alguns pontos de 
Gauss. Estas devem-se às redistribuições de esforços inerentes 

Figura 3 – Tipos de fendas  

Figura 2 – Diagrama de tensão extensão 
para o aço 
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ao próprio método de análise não linear. Neste tipo de fendas ocorre uma redução da tensão normal 
acompanhada de uma redução da extensão normal, correspondendo a uma fase de descarga (ver a figura 3). 
 
4-Closed- Esta tipologia de fendas é um caso particular da anterior, ocorrendo nestas o contacto entre as 
superfícies previamente fendilhadas (a extensão normal à fenda atinge o valor nulo).  
 
5-Reopening- Este caso corresponde a fendas que estiveram em estado closing e agora voltam a apresentar 
um aumento da sua largura. É visível um aumento da tensão normal na fenda acompanhada de um 
crescimento da extensão normal à fenda, o que corresponde a uma fase de recarga.  
 
6-Fully-open- Finalmente, este estado de fendilhação corresponde a uma situação em que a fenda está 
completamente aberta, não existindo contacto entre os lábios da fenda. Considera-se que não existem 
tensões normais à fenda. 
 
As considerações anteriores são úteis para a interpretação dos padrões de fendilhação apresentados na 
secção dois. 
 
 
1.4 – Tratamento dos resultados fornecidos pelo programa 
 
O estudo do estado de tensão no betão requer o conhecimento das tensões principais no ponto de Gauss em 
estudo. No entanto o programa apenas fornece as tensões normais segundo os eixos do referencial geral 
(x2, x3) e as tensões tangenciais em (x2, x3). Para se obter as tensões principais utilizou-se a expressão (3) da 
mecânica dos sólidos [3]. 
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Para se obter as orientações das tensões principais recorre-se às expressões (4) e (5). 
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2 – ANÁLISES EFECTUADAS 
 

2.1 – Tirante:
 
O tirante, cuja secção transversal é 0.4x0.4 m2 e cujo comprimento é 2 m, encontra-se representado na figura 
4 e é constituído por betão da classe C25/30 e aço da classe A400. Este tirante foi estudado com base na 
malha de elementos finitos representada na figura 5, contendo 24 elementos quadriláteros de betão e 36 
elementos unidimensionais de armadura. 
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 Figura 5 – Tirante - malha de elementos finitos 
 
No que respeita à análise à rotura, o valor de Nrk (valor característico 
da resistência) pode ser facilmente obtido com base no EC2 [4] 
através de Nrk= Asfsyk=643.2 kN. No entanto, o valor obtido com o 
FEMIX é ligeiramente superior (691 kN). Este facto deve-se à 
consideração de endurecimento para o aço no modelo, fenómeno 
que não foi tido em conta no cálculo anterior. Na realidade, devia 
tomar-se Nrk= As×460E3=730 kN, ma vez que foi considerada uma 

Figura 4 – Tirante - secção transversal 

 u



resistência característica última para o aço da armadura de 460 MPa. Tal facto não foi tido em conta no 
cálculo efectuado com o programa devido à não convergência do processo incremental iterativo. 
No diagrama representado na figura 6 pode observar-se a evolução da força de tracção aplicada em função 
do alongamento do tirante. 
Relativamente à fendilhação existente no 
último incremento de carga convergido, é 
possível observar na figura 7 a existência de 
fendas totalmente abertas dispostas na 
vertical e atravessando a secção na sua 
totalidade. Como se pode observar, todos 
os pontos de Gauss estão em estado 
fendilhado. Em teoria, a fendilhação 
apresentada devia ser perfeitamente 
simétrica (segundo dois eixos), abrindo 
todas as fendas simultaneamente e com o 
mesmo comportamento. Tal não foi 
exactamente verificado, uma vez que são 
acumulados erros numéricos durante o 
processo, o que modifica os resultados dos 
diferentes pontos. 
Para analisar a largura de fendas em 
serviço foi utilizado um valor do esforço de 
tracção de 482.4 kN (correspondente a 75% 
da carga de rotura). Através do 
estudo de uma fenda com o programa 
FEMIX, usando a expressão (2), 
verifica-se que a fenda apresenta uma 
largura de 0.25 mm. Calculando o wk 
através do EC2 [4], obtém-se um 
valor de 0.31 mm. Os resultados, tal 
como seria de esperar, evidenciam 
que o EC2 [4] apresenta um valor 
mais elevado para a largura das fendas. Esta diferença de resultados pode ser explicada pelo pouco rigor do 
parâmetro β do EC2 [4], que procura relacionar a largura média das fendas com o seu valor de cálculo. 

Relação força - alongamento do tirante
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Figura 6 – Relação força – alongamento do tirante 

Figura 7 – Tirante – padrão de fendilhação  
para a última combinação convergida 

Analisando a figura 6 é possível observar a evolução do esforço axial com o alongamento do tirante desde a 
fase elástica até à rotura. Na figura 6 é notória a existência de três estados distintos.  
Na fase I o tirante ainda não se encontra fendilhado, existindo proporcionalidade entre solicitação e 
deformação. Na figura 6 pode ainda confirmar-se o valor do Ncr (esforço de tracção para qual surge a primeira 
fenda) obtido por intermédio de cálculos simples (Ncr = Acifctm=439.25 kN). Ultrapassado o valor de Ncr inicia-se 
a fase II que se pode subdividir numa fase de formação de fendas e numa fase III na qual a fendilhação já se 
encontra estabilizada. Na fase de formação de fendas verificar-se uma redução progressiva da rigidez à 
medida que se formam novas fendas. Após o tirante fendilhar por completo, este inicia uma fase de 
fendilhação estabilizada. Nesta fase observa-se que o tirante apresenta um comportamento aproximadamente 
linear, que se deve à progressão da deformação da armadura com a fendilhação estabilizada. 
Finalmente, continuando a aumentar a solicitação, atinge-se a plastificação da armadura, o que faz com que o 
diagrama entre num patamar. 
Relativamente ao processo de formação de fendas, este é dependente do tipo de solicitação (acção aplicada 
ou deslocamento imposto). No tirante em estudo a solicitação é concretizada através de um deslocamento 
imposto. Observa-se que, após a formação de cada nova fenda surge uma redução brusca do esforço N 
praticamente sem modificação do alongamento. 
 
 
2.2 – Vigas de Bresler - Scordelis:
 
Este caso corresponde à simulação em laboratório de 3 vigas simplesmente apoiadas solicitadas a meio vão 
por uma carga concentrada aplicada por um actuador hidráulico. Estas vigas apresentam três tipos de rotura 
distintos (na figura 8 está representada a viga OA1 que rompe por corte, na figura 9 a viga A1 que rompe por 
acção combinada do corte e da flexão e na figura 10 a viga A3 que rompe por flexão). 



As características dos 
materiais usados na 
construção destas vigas 
foram obtidas por 
ensaios laboratoriais e 
encontram-se descritas 
em [5].  
O estudo do 
comportamento à rotura 
das três vigas foi 
efectuado com uma 
malha pouco refinada e 
com uma outra malha 
mais refinada. Para 
facilitar o estudo destas 
vigas optou-se por 
discretizar apenas 
metade da estrutura, já 
que existe simetria.  
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Os resultados 
experimentais descritos 
por intermédio da 
relação carga-
deslocamento a meio vão encontram-se em [5]. 
 
2.2.1 – Viga OA1:
 
Na viga OA1 a análise dos resultados é efectuada com base na malha de elementos finitos refinada, dado que 
esta apresenta resultados mais próximos dos experimentais. Na figura 11 apresenta-se o padrão de 
fendilhação para o último incremento de carga convergido. 
Observa-se que existem poucas fendas do 
tipo fully open, estando estas bastante 
inclinadas (a inclinação ronda os 30º em 
relação à horizontal). Analisando os níveis 
de tensão e extensão em pontos de Gauss 
plastificados observam-se valores 
relativamente baixos, sendo assim 
eliminada a hipótese de formação de rótula 
plástica a meio vão. Em consequência disto, 
a flecha máxima é reduzida, bem como a 
tensão na armadura. Quanto ao modo de 
rotura, pode dizer-se que se 
está perante uma rotura por 
corte. 
Na figura 12 apresenta-se o 
gráfico que relaciona a 
evolução da flecha a meio 
vão com a reacção no apoio 
(igual a metade da carga 
aplicada). A flecha máxima é 
de apenas 6.395 mm o que 
denota pouca dissipação de 
energia entre o início do 
carregamento e a rotura. 
Finalmente pode ainda 
observar-se que a variação 
da inclinação da curva não é 
tão pronunciada como nas 
vigas A1 e A3 o que 
demonstra que a estrutura 
atinge a rotura sem grandes 
reduções de rigidez. Para 

Figura 9 – Viga A1

0.
46

m

0.
56

m

3.66m 0.31m

As = 26.32cm2

Figura 8 – Viga OA1

Asw = 0.64cm2//.20 As' = 2.52cm2

6.405m

0.
46

m

0.
56

m As = 39.48cm2

0.307

Figura 10 – Viga A3 

Figura 11 – Viga OA1 – padrão de  
fendilhação para a última combinação convergida 

Reacção de apoio - deslocamento a meio vão para a viga OA1
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Figura 12 – Viga OA1 – diagrama reacção de apoio – deslocamento a meio vão 



além disto, a rotura dá-se para uma carga pouco superior à carga de fendilhação. Conclui-se assim que o 
gráfico evidencia uma rotura frágil, o que corresponde ao comportamento típico de uma viga sem armadura 
transversal. 
Comparando os resultados numéricos com os valores experimentais conclui-se que com ambas as malhas se 
consegue uma boa aproximação dos resultados laboratoriais. 
 
 
2.2.2 – Viga A1:
 
Esta viga é semelhante à anterior com excepção da introdução de uma armadura transversal e de armadura 
de compressão, correspondendo esta a cerca de 10% da armadura principal. Para a análise da viga A1 optou-
se pela malha não refinada, uma vez que mais pontos de Gauss implicam também mais pontos onde um 
problema de convergência numérica pode aparecer, facto a que este modelo numérico é bastante sensível. 
Na figura 13 apresenta-se o padrão 
de fendilhação para o último 
incremento de carga convergido. 
Na zona inferior da figura 13 são 
visíveis fendas de flexão, que devido 
à acção do esforço transverso tendem 
a inclinar-se, orientando-se para o 
ponto de aplicação da carga. 
No elemento finito com maior 
fendilhação pode constatar-se a 
existência de uma fenda com uma 
inclinação de 55.35º e de largura 
0.9mm, o que comprova a influência 
do esforço transverso na rotura. Por outro lado, obtém-se uma tensão máxima na armadura no último 
incremento que convergiu muito aquém da sua plastificação. Pode concluir-se que esta viga apresenta uma 
menor inclinação das fendas e maiores tensões na armadura e no betão em relação à viga OA1. Este facto 
deve-se à influência da flexão no modo de rotura. Resumindo, pode afirmar-se que a viga A1 apresenta um 
comportamento intermédio relativamente às vigas OA1 e A3, que apresentam modos de ruptura distintos, 
sendo de corte para a OA1 e flexão para a A3. 

Figura 13 – Viga A1 –  
Padrão de fendilhação para a última combinação convergida 

Por seu turno, o diagrama reacção de apoio - deslocamento a meio vão representado na figura 14 mostra que 
a carga de rotura é agora de 392 kN, existindo um aumento de aproximadamente 29% em relação à viga 
OA1. 
Este aumento de resistência dev
ultrapassar a carga 
correspondente ao esforço 
transverso resistente de uma 
secção de betão não armada ao 
corte. 
Os resultados obtidos pelo 
programa aproximam-se dos 
experimen

e-se essencialmente à presença dos estribos, que permitem à estrutura 

tais, até à oscilação 

cas 

-se a rotura 

A, que não observada em 
laboratório (ver a figura 14). 
Analisando a tensão nas 
armaduras transversais 
próximas das fendas críti
constata-se que todas elas 
estão plastificadas. 
A partir deste ponto o diagrama 
numérico afasta-se do 
experimental, dando
para uma carga pouco superior 
à da referida quebra. Os 
resultados afastam-se um 
pouco dos verificados 
laboratorialmente uma vez que 
o presente modelo não contempla a possibilidade de existir uma total inversão no sentido da progressão das 
deformações plásticas nas armaduras. Quanto à carga de rotura a malha não refinada apresenta um erro de 
15.8%. 

Reacção de apoio - deslocamento a meio vão para a viga A1
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2.2.3 – Viga A3:
 
Esta viga tem uma secção transversal praticamente igual à anterior com excepção de um acréscimo das 
armaduras longitudinais de tracção e de compressão acompanhado de um aumento de vão. 
A análise da viga A3 é efectuada com a malha não refinada, optando-se por este procedimento pelas mesmas 
razões já referidas para o caso da viga A1. 
Na figura 15 apresenta-
se o estado de 
fendilhação na viga 
para o último 
incremento convergido, 
sendo observável um 
número elevado de 
fendas, nomeadamente 
de tipo opening.  
Analisando alguns 
pontos de Gauss 
fendilhados é possível 
observar uma 
inclinação aproximadamente vertical para as fendas e uma orientação das tensões de tracção 
aproximadamente horizontal, o que denota uma reduzida influência do esforço transverso na distribuição e na 
geometria das fendas. Analisando pontos de Gauss plastificados verifica-se que está instalada uma tensão 
principal entre -30 e -35MPa, sendo mobilizada praticamente toda a resistência do betão à compressão. 

Figura 15 – Viga A3 –  
Padrão de fendilhação para a última combinação convergida 

Nas fibras superiores a meio vão existe uma extensa zona plastificada acompanhada de fendilhação nas 
fibras inferiores. Observando as tensões no aço, constata-se que a meio vão a armadura longitudinal se 
encontra em cedência. 
Esta tensão é 
suficientemente elevada 
para provocar grandes 
deslocamentos à 
estrutura antes do 
colapso (rotura dúctil), 
pode então admitir-se que 
se formou uma rótula 
plástica. Em concordância 
com estes factos pode 
verificar-se que a largura 
de fendas é a mais 
elevada das três vigas 
estudadas. 
De acordo com o 
diagrama da figura 16, e 
com base nos resultados 
obtidos, pode calcular-se 
a carga de rotura de: 
2x246.85=493.7 kN. No 
que respeita ao valor da 
flecha (39.024mm), esta é 
destacadamente a maior 
das três vigas, devido a 
um aumento do vão e ao tipo de rotura em causa. No diagrama da figura 16 é visível uma considerável 
diminuição de rigidez no ponto A (associado ao aparecimento de abundante fendilhação). Devido à resistência 
mobilizada pela armadura de tracção após o início da fendilhação (ponto A) a viga ainda suporta significativos 
acréscimos de carga e deformação. Comparando os resultados obtidos com os experimentais, verifica-se uma 
aproximação bastante razoável. O ligeiro afastamento na zona intermédia do diagrama foi também verificado 
em [5]. Por outro lado obtém-se uma carga de rotura ligeiramente superior à experimental. Este facto pode 
dever-se a uma paragem do ensaio ao ser alcançado uma determinada flecha, não sendo mobilizada a 
totalidade da resistência da viga. 
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Figura 16 – Viga A3 - Diagrama reacção de apoio – deslocamento a meio vão 

 
 
 
 



2.3 – Viga parede 1:
 
Esta viga parede foi 
dimensionada de acordo com o 
REBAP [1], de modo a que a 
estrutura resistisse, em estado 
limite último, a uma carga 
distribuída de 100 KN/m e a 
duas cargas concentradas de 
1000 KN. A localização das 
armaduras está indicada na 
figura 17, sendo apenas 
representada metade da 
estrutura, já que esta é 
simétrica e sujeita a um 
carregamento simétrico. 
Convém referir que não foi 
discretizado o reforço de 
armadura nos apoios 
preconizado pelo REBAP [1]. Figura 17 –Viga parede 1 - representação esquemática das armaduras da viga parede 

As reacções finais nos apoios da estrutura, obtidas com o FEMIX, são comparadas com as que foram 
calculadas com o programa ROBOT, considerando uma análise linear. 
A utilização do programa de análise não linear (FEMIX) permite analisar a redistribuição de momentos 
existentes nesta viga hiperestática. 
Pode observar-se que as 
reacções dos apoios 
extremos se agravam, 
sendo aligeirada a reacção 
no apoio central. Com isto 
os momentos a meio vão 
aumentam sendo o 
momento negativo reduzido 
cerca de 15%. 
Esta redução ligeira do 
momento indica que existe 
pouca redistribuição, sendo 
pouco significativa a sua 
consideração para o 
dimensionamento da 
estrutura. Isto sucede 
devido à grande rigidez 
existente numa viga parede 
que não possibilita a 
existência das grandes 

deformações necessárias para a 
formação de uma rótula plástica. 

Figura 18 – Viga Parede 1 – padrão de fendilhação para a última combinação convergida 

No que respeita ao modo de 
rotura, pode dizer-se que uma vez 
plastificado o apoio, os momentos 
agravam-se a meio vão podendo 
afirmar-se que a estrutura rompe 
por flexão. 
Relativamente ao padrão de 
fendilhação, representado na 
figura 18, podem observar-se 
fendas fully-open orientadas 
verticalmente na secção a meio 
vão com uma largura de 0.96 mm. 
No diagrama da figura 19 está 

Reacção no apoio esquerdo - deslocamento a meio-vão
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Figura 19 – Viga parede 1 - Diagrama reacção de apoio esquerdo – deslocamento a 
meio vão 

representada a relação entre a 
reacção no apoio esquerdo e o 



deslocamento a meio vão. Verifica-se uma plastificação no apoio central para uma carga que conduz a uma 
reacção no apoio esquerdo de 650kN. Este valor poderia ter sido mais elevado se a armadura de reforço 
recomendada pelo REBAP [1] no apoio tivesse sido considerada na análise pelo MEF. Neste ponto pode 
observar-se uma considerável perda de rigidez que provoca o aumento da flecha.  
Concluindo, pode afirmar-se que no caso desta estrutura hiperestática que apresenta pouca capacidade de 
redistribuição de esforços não é compensatório efectuar uma análise não linear, uma vez que esta não 
conduz a economias significativas no correspondente dimensionamento. Para além disso os esforços obtidos 
pela análise linear assemelham-se aos obtidos pela análise não linear. Observa-se ainda que o 
comportamento da estrutura para o último incremento convergido assemelha-se muito ao modelo de escoras 
e tirantes baseado numa análise linear, representado na figura 20. 
No quadro 1 são comparadas as direcções das tensões obtidas no programa com as consideradas para as 
escoras no modelo da figura 20. Com base nos resultados do programa FEMIX (em pontos de Gauss 
existentes na zona das escoras respectivas), e aplicando a expressão (4) é possível obter as orientações das 
tensões principais. 
 
 Quadro 1 – Viga parede 1 – Comparação entre o modelo de escoras e tirantes e os resultados do programa 
 
 Modelo de escoras Escora  e tirantes FEMIX 

AB 60.05º 67.02º 
AC 13.33º 10.66º 
CD 58.19º 54.27º 
CE 127.64º 125.39º 
CF 169.09º 169.88º 
FG 129.93º 125.41º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

θ

Analisando o quadro 1, conclui-se que 
os resultados do programa são bastante 
parecidos com os do modelo de escoras 
e tirantes adoptado. 
Na generalidade dos pontos de Gauss 
estudados na zona das escoras, 
existem duas tensões principais de 
compressão, sendo uma muito maior do 
que a outra. No entanto, escolhendo um 
ponto de Gauss pertencente à zona 
interior da escora, pode verificar-se a 
existência de tensões de tracção e 
compressão. Por exemplo, num ponto 
interior à escora AB da figura 20, tem-se 

    1 MPa     IαIσ = = -39.45º 

IIσ =  -1.46 MPa     IIα = 50.54º 
A existênci escora comprova a sua configuração real. A geometria de bottle-

.4 – Viga parede 2:

Figura 20 – Viga parede 1 – Esquema do modelo de escoras e tirantes 

a de tracções no interior da 
shaped típica das escoras origina tensões de tracção (bursting). A este facto se deve a imposição de 
armadura de alma horizontal e vertical exigida pelo REBAP [1] e que procura evitar uma fendilhação 
distribuída causada pelas tensões de tracção atrás referidas. 
 
 
2
 
A estrutura descrita nesta secção corresponde à que foi estudada em [6]. O objectivo deste caso é a 

 laboratoriais, evidenciam uma rotura por corte/compressão, 

betão. Este valor, obtido com o FEMIX é praticamente idêntico ao obtido pelo autor do artigo [6] (-19 MPa). 

comparação entre os resultados obtidos com o programa FEMIX com os resultados experimentais [6] e os 
valores calculados com o programa DIANA [6]. 
Ambos os programas, tal como os resultados
ocorrendo o esmagamento da escora que liga o ponto de aplicação da carga com o apoio. A figura 21 
evidencia este modo de rotura da estrutura. É visível a formação de uma escora plastificada desde o ponto de 
aplicação da carga até ao apoio (foi apenas estudada a metade esquerda da estrutura, já que esta é 
simétrica). As tensões principais podem ser obtidas com a expressão (3). Em vários pontos de Gauss da dona 
em estudo, obtêm-se valores da tensão da ordem de -18 MPa, ou seja 50% da resistência à compressão do 



No que respeita à fendilhação, é clara a existência de fendas completamente desenvolvidas na direcção da 
escora referida anteriormente (sendo assim formada uma fenda crítica de corte). O padrão de fendilhação 

 
 

 existência de fendas do tipo closing pode ser 
xplicada pelo facto de inicialmente surgirem fendas de 

ra 23 conclui-se que os 

ndo grandes 

otura e a tensão no 

rior ao resultado do programa DIANA (

.5 – Consola curta:

pode ser observado na figura 22. 
 

Figura 22 – Viga parede 2 – padrão de fendilhação para o último 
incremento de carga convergido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 21 – Viga parede 2 – pontos em que 
ocorreu a plastificação do betão 

 
 
 

Figura 23 – Viga parede 2 – padrão de fendilhação 
experimental

A
e
flexão na parte inferior da viga que deixam de ser 
preponderantes na rotura. Numa fase final forma-se 
uma fenda crítica de corte muito aberta, diminuindo a 
espessura das fendas iniciais. 
Comparando o padrão de fendilhação fornecido pelo 
FEMIX com a fotografia da figu
resultados numéricos apresentam um grande rigor. 
O valor de rotura dá-se para uma força F=228.5 kN, 
acompanhada de uma flecha de 2.29 mm. 
A reduzida flecha e a reduzida largura de fendas indica 
a existência de uma rotura frágil, não existi
deformações a antecipar a rotura. 
Todos os resultados obtidos, tais como o padrão de 
fendilhação, o valor de carga de r
betão são bastante próximos dos obtidos com o 
programa DIANA. Estes resultados obtidos com os 
modelos numéricos são também parecidos com os 
observados nos ensaios experimentais. A carga de 
rotura obtida com o FEMIX é ligeiramente maior do que 
o valor experimental (220 kN), que por sua vez já era supe
 
 

210 kN). 

2
 
A consola curta em questão foi dimensionada de acordo com o modelo de escoras e tirantes representado na 
gura 24 (apenas é visível a metade direita da consola, já que esta é simétrica). Admitiu-se que a consola foi 

 fendas: as que surgem junto da armadura superior e as que aparecem na zona da escora. As 

fi
construída com betão da classe C25/30 e aço A500, sendo representado na figura 25 o dimensionamento 
obtido. 
Analisando o padrão de fendilhação obtido para a consola curta (ver a figura 26), podem distinguir-se dois 
tipos de
primeiras são devidas à flexão da consola, apresentando por isso uma maior largura (wk ≈ 0.35 mm) e uma 
orientação aproximadamente vertical (entre 82º e 87º com a horizontal). Por sua vez as segundas são fendas 



de corte, apresentando por isso menor largura (wk ≈ 0.114 mm) e uma orientação mais próxima da da escora 
inclinada (aproximadamente 70º com a horizontal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 – Consola curta – modelo de escoras e tirantes Figura 25 – Consola curta – dimensionamento das armaduras 

 
Analisando o modo de rotura, conclui-se que a consola curta rompe devido à formação de uma fenda crítica 

rtical são respectivamente 129.6 e 556.71 kN. Pode 

lores médios no ficheiro de 

o determinadas por 

o de 

paração entre os resultados 

isando um ponto de Gauss localizado na zona 

das escoras verticais, analisando pontos 

inclinada. Esta fenda tem uma orientação semelhante à da escora do modelo da figura 24. Esta fenda, que vai 
desde o ponto de aplicação da carga até à secção de encastramento, dividindo a peça em duas partes, pode 
ser observada no padrão de fendilhação da figura 26. 
Os valores alcançados pelas acções horizontal e ve
verificar-se que os resultados obtidos são aproximadamente o dobro daqueles em que o dimensionamento foi 
baseado. A justificação para tal pode encontrar-se 
nos seguintes factos: 
- consideração de va
dados, enquanto que o dimensionamento é 
efectuado com valores afectados por coeficientes de 
segurança dos materiais; 
- as dimensões da consola sã
métodos simplificados descritos no REBAP [1]; 
- o modelo de escoras e tirantes é implementad
uma forma intuitiva, que pode conduzir a um 
funcionamento demasiado conservativo da estrutura; 
- as áreas de betão necessárias para a 
materialização das escoras (fornecidas pelo EC2 [4]) 
são significativamente inferiores às disponíveis para 
a sua materialização. 
Efectuando uma com
obtidos com o FEMIX e os correspondentes ao 
modelo de escoras e tirantes, é possível constatar 
que: 
- anal
da escora inclinada, observa-se uma orientação das 
tensões principais de 64.72º, valor que se aproxima 
do estipulado no modelo de escoras e tirantes 
(58.1º); 
- no caso 
de Gauss característicos desta zona, é possível 
observar que as tensões têm uma orientação 
praticamente vertical (82.08º), tal como foi 
considerado no modelo de escoras e tirantes; Figura 26 – Consola curta – Padrão de fendilhação para o último 

incremento de carga convergido



- tal como é preconizado no EC2 [4] constata-se que na análise efectuada com o FEMIX os pontos críticos em 
termos de tensões de compressão são os nós do modelo de escoras e tirantes, verificando-se maiores 
tensões na região adjacente ao nó de cruzamento da escora horizontal com a escora inclinada 
(σ = -34.25 MPa). Note-se que o facto de a tensão de compressão ultrapassar σcmax = fcm = -33 MPa deve-se à 
consideração de um aumento da resistência do betão comprimido biaxialmente. Devido a isto o EC2 [4] impõe 
valores de σrdmax mais baixos nestas regiões de modo a que o modelo salvaguarde uma área de betão 
suficiente. 
 
De uma forma resumida pode concluir-se que os métodos tradicionais de dimensionamento sugeridos na 
regulamentação conduzem a valores demasiado conservativos, o que implica uma solução pouco económica 
para a estrutura. No entanto deve ter-se em conta que parâmetros como as dimensões exteriores da consola 
podem ser condicionados por imposições arquitectónicas. 
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