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SUMÁRIO 

Com o presente trabalho pretende-se estudar o problema da flexão composta desviada em secções genéricas 
de betão armado à rotura de acordo com as novas disposições do Eurocódigo 2 [1]. Com este objectivo foi 
desenvolvida uma aplicação de cálculo automático que permite resolver problemas quer de verificação da 
capacidade resistente, quer de dimensionamento em secções de geometria quaisquer com recurso inclusive a 
aço pré-esforçado. O desenvolvimento de tabelas adimensionalizadas revelou-se desnecessário uma vez que 
é simples adaptar ao EC2 [1] as tabelas e ábacos existentes baseadas no REBAP [2]. 

1 – INTRODUÇÃO 

O cálculo orgânico de secções de betão armado e pré-esforçado pode ser abordado de uma forma genérica 
como a formulação de um sistema de equações correspondente ao equilíbrio estático da peça. 
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No âmbito do presente trabalho são sempre consideradas como incógnitas a inclinação do eixo neutro e o tipo 
de ruptura que ocorre na secção, definidas com recurso a duas variáveis, β e D respectivamente. É 
necessário escolher uma terceira incógnita, que pode ser a área total de aço a dimensionar ou um dos 
esforços resistentes, dado que o sistema possui três equações. 

Uma vez que as equações que constituem o sistema (1) não são lineares, utiliza-se um método iterativo para 
a sua resolução numérica através de aproximações sucessivas (Método de Newton-Raphson) [3]. 

No âmbito do software desenvolvido apenas é necessário criar uma subrotina que fornece os três 
desequilíbrios (∆N, ∆Mx, ∆My) e juntá-la ao programa genérico de resolução de um qualquer sistema de 
equações não lineares. Os referidos desequilíbrios são calculados a partir das resultantes das tensões nos 
dois materiais e respectivos pontos de aplicação para cada conjunto de valores das incógnitas. 

Assim, fornecendo ao programa as características dos materiais utilizados bem como os contornos da secção 
e posicionamento das armaduras, obtêm-se os esforços resistentes ou área total de aço necessária. 

1.1 – Enquadramento do estudo 

Neste trabalho é apenas abordada a verificação do estado limite último de resistência apesar de numa 
situação real de projecto, para se garantir a segurança, seja necessário verificar os estados limites de 
encurvadura, fendilhação e deformação. 



 
 

1.2 – Estado limite último de resistência 

A verificação de segurança em relação ao estado limite último de resistência deve, em geral, ser feita em 
relação aos esforços e consiste em satisfazer a condição (2), sendo Sd o valor de cálculo do esforço actuante 
e Rd o valor de cálculo do esforço resistente [4]. 

dd RS ≤  (2) 

Os valores de cálculo dos esforços actuantes são determinados através de um conjunto de combinações de 
acções, admitindo elasticidade perfeita dos materiais, afectadas de um coeficiente de segurança (γg para 
acções permanentes e γq para acções variáveis) [5]. Estes coeficientes de segurança estão regulamentados e 
indicados no Quadro I. 

Quadro I – Coeficientes parciais de segurança em E.L.U.. 

 Acções permanentes 
γg 

Acções variáveis 
γq 

Pré-esforço 
γp 

Efeito favorável 1.00 0.00 1.00 

Efeito desfavorável 1.35 1.50 1.00 

Para o cálculo do esforço actuante devem ser consideradas as combinações de acções cuja actuação 
simultânea seja verosímil e que produzam na estrutura os efeitos mais desfavoráveis. 

Em geral tem-se 
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sendo 

SGik – valor característico do esforço resultante de uma acção permanente. 

SQ1k – valor característico do esforço resultante da acção variável considerada como acção base da 
combinação. 

SQjk – valor característico do esforço resultante de uma acção variável distinta da acção base. 

γgi – coeficiente de segurança relativo às acções permanentes. 

γqi – coeficiente de segurança relativo às acções variáveis. 

ψ0j – coeficiente ψ correspondentes à acção variável de ordem j. 

Os valores de cálculo dos esforços resistentes devem ser determinados com base numa teoria do 
comportamento a partir das propriedades dos materiais que constituem a estrutura, convenientemente 
quantificadas para atender à segurança requerida. Estes valores são calculados a partir do valor característico 
da resistência dos materiais reduzidos de um factor γm, cujos valores estão indicados no Quadro II. 

Quadro II – Coeficientes parciais relativos aos materiais para E.L.U.. 

Situações de projecto Betão 
γc 

Aço para armaduras passivas 
γs 

Aço de pré-esforço 
γs 

Persistente 1.50 1.15 1.15 



 
 

2 – DESCRIÇÃO DO MODELO 

2.1 – Definição da secção 

O modelo aplica-se a uma secção qualquer, a qual deve estar definida pelos vértices constituintes dos 
polígonos que a delimitam e pela respectiva posição das armaduras. Estas coordenadas podem ser 
apresentadas segundo um qualquer referencial cartesiano, tendo em atenção que os esforços são aplicados 
na origem do mesmo. São considerados como positivos os esforços axiais de tracção e os momentos que 
possuam o respectivo vector na direcção dos eixos, segundo a regra do “saca-rolhas”. São consideradas 
positivas as extensões de alongamento. 

2.2 – Características dos materiais 

2.2.1 – Betão 

No modelo utilizado o betão apenas resiste à compressão e as suas características de resistência e de 
deformação são as indicadas na Tabela 3.1 do EC2 [1]. As relações tensões-extensões de cálculo são 
representadas por um diagrama parábola-rectângulo (Figura 1) definido pelas expressões (4) e (5). 
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Figura 1 – Relação tensões-extensões do betão. 

2.2.2 – Aço para armaduras passivas e pré-esforço 

As características dos aços (extensões últimas) são as indicadas pelos fabricantes e foi considerado, para 
efeito de cálculo, o diagrama simplificado bilinear (Figura 2). 



 
 

 
Figura 2 – Diagrama bilinear. 

2.3 – Equações de equilíbrio 

Para satisfazer a condição de dimensionamento em E.L.U. é necessário resolver o sistema (1), que pode ser 
traduzido pelo seguinte sistema de equações não lineares. 
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As incógnitas são o domínio (D), a inclinação do eixo neutro (β) e, em alternativa, um esforço resistente 
(N, Mx, My) ou a área total de aço (As). 

2.3.1 – Domínios de deformação (D) 

Para a definição do domínio de deformação optou-se pela utilização de uma variável real D. Esta toma valores 
entre um e quatro, representando cada valor inteiro a transição entre diferentes tipos de rotura [6]. 

O domínio 1 é aquele onde a rotura ocorre por tracção simples da secção, quando esta atinge a extensão 
última do aço. O domínio 2 ocorre quando as extensões da secção atingem os valores últimos tanto na zona 
comprimida como na traccionada. O domínio 3 marca o ponto em que a secção passa a estar toda sujeita a 

  
Figura 3 – Secção genérica com diagrama de 

extensões. 
Figura 4 – Diagrama dos domínios de deformação. 



 
 

compressão. Finalmente, o domínio 4 corresponde à rotura por compressão simples, estando limitada neste 
caso à extensão última de compressão do betão. 

No Quadro III são apresentados os valores das extensões para cada valor inteiro de D.  

Quadro III – Domínios de deformação. 

D εc,min εc.max 

1 εud εud 

2 εcu2 K 
3 εcu2 0.0 
4 εc2 εc2 

em que 2
2 )(

cu
udcu h

d
K εεε ++−=  (7) 

Para outro qualquer valor do domínio as correspondentes extensões, εc,inf e εc.sup, podem ser obtidas por 
interpolação linear, entre cada um dos domínios definidos no Quadro III. Apresenta-se em seguida a forma de 
cálculo para cada um dos domínios. 

Extensão na fibra superior 

)1)((21: 2sup, −+−=⇒→ DD cuududc εεεε  (8) 

2sup,32: cucD εε =⇒→  (9) 

)3)((43: 222sup, −−−=⇒→ DD ccucuc εεεε  (10) 

Extensão na fibra inferior 

)1)((21: inf, −−+=⇒→ DKD ududc εεε  (11) 

)2(32: inf, −−=⇒→ DKKD cε  (12) 

)3(43: 2inf, −=⇒→ DD cuc εε  (13) 

2.3.2 – Força do betão (Fc) 

A força e os momentos correspondentes ao funcionamento mecânico da parte não fendilhada do betão 
resultam da actuação de um campo de tensões sobre o mesmo. De acordo com as hipóteses admitidas, a 
força e momento podem ser calculados com base nos seguintes integrais de superfície (14, 15 e 16) sobre a 
região não fendilhada, em que My, Mx e Fx representam o momento segundo o eixo Oy, o momento segundo o 
eixo Ox e o esforço axial respectivamente. 
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A

x dAF σ  (16) 

De acordo com o algoritmo desenvolvido, é efectuada uma mudança de coordenadas dos pontos definidores 
da secção do sistema de eixos xOy para um novo sistema de eixos x2Oy2, em que a direcção do eixo Ox2 
coincide precisamente com a direcção do eixo neutro, permitindo assim que o campo de tensões varie apenas 
segundo o eixo Oy2. Em seguida é utilizado um algoritmo que permite decompor a secção de betão (definida 



 
 

de acordo com uma estrutura de dados própria) em regiões triangulares. Para cada um desses triângulos o 
valor de cada um dos três integrais é calculado recorrendo a expressões exactas. Simultaneamente é 
efectuado o somatório dos resultados obtidos em cada triângulo, obtendo-se assim o valor dos momentos e 
esforço axial no sistema de eixos x2Oy2. Estes resultados são por fim convertidos para o sistema de eixos 
inicial xOy. 

Convém referir ainda que as expressões exactas para cálculo dos integrais em domínios triangulares e 
deduzidas recorrendo a software de cálculo matemático simbólico [7] só são válidas tendo em consideração 
que o campo de tensões apenas é função de uma variável, daí se justifica a necessidade de se fazer uma 
mudança do sistema de coordenadas. 

2.3.3 – Força das armaduras ordinárias (Fs) 

A força aplicada nas armaduras ordinárias pode ser quantificada através da respectiva extensão. Para tal é 
necessário saber se estas estão plastificadas ou se ainda se encontram em regime elástico. Assim tem-se 
que 
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2.3.4 – Força das armaduras de pré-esforço (Fp) 

A força correspondente ao pré-esforço é composta por duas parcelas, uma devida à tensão aplicada 
inicialmente e outra causada pela variação de extensão (acréscimo de tensão do pré-esforço efectivo). Tendo 
em atenção que o pré-esforço aplicado está na sua totalidade do lado da resistência e que se trata de um 
dimensionamento ou verificação de uma estrutura hiperestática, no momento actuante (Msd) deve ser 
adicionada a parcela correspondente ao momento de pré-esforço hiperestático. 

 
Figura 5 – Forças internas de uma secção. 

2.3.5 – Resolução do sistema 

Para a resolução do sistema, tendo em conta que se trata de um estudo em regime não linear, recorre-se a 
um processo iterativo baseado no método de Newton-Raphson auxiliado por um processo de “line search” [3]. 

O sistema de equações não lineares (7) pode ser escrito na sua forma mais simples 

0)( =xg  (18) 



 
 

Desenvolvendo-se a equação numa série de Taylor e considerando apenas os dois primeiros termos, 
obtém-se 

rrrr xxgxgxg ∆′+≅+ )()()( 1  (19) 

Adoptando-se um valor inicial x0 e conhecida a derivada da função, pode-se chegar a um valor mais próximo 
da solução recorrendo à seguinte expressão 

rrr xxx ∆+=+ α1  (21) 

em que α é o parâmetro de “line search” que varia entre 0 e 1 e minimiza 1)( +rxg . 

4 – PROGRAMA 

O programa de computador desenvolvido calcula um esforço resistente (N, Mx ou My) ou a área total de 
armadura (ordinária e de pré-esforço) em Estado Limite Último numa secção de geometria qualquer [8]. 

De forma a facilitar a utilização do programa por um maior número de pessoas, foi desenvolvida uma interface 
gráfica para a introdução dos dados das secções (Figura 6). Para as secções mais correntes (rectangulares, 
em T e circulares), a interface gráfica já contem caixas de diálogo que facilitam a introdução dos dados das 
secções. Para as restantes secções é necessário preparar um conjunto de dados em formato TXT (Figura 7). 
Este ficheiro é lido pelo programa, sendo o seu conteúdo imediatamente representado em modo gráfico. Em 
seguida é possível continuar a utilizar a interface gráfica para definir os esforços actuantes e/ou a área total 
de armadura, seguindo-se a fase de cálculo das incógnitas. 

 
Figura 6 – Interface gráfica. 



 
 

Como já foi referido anteriormente o software desenvolvido destina-se ao cálculo de uma secção qualquer de 
betão armado e pré-esforçado. Uma vez que o leque de secções correntes ainda é bastante reduzido, é 
necessário recorrer à mais genérica ferramenta fornecida pelo programa, um ficheiro de dados TXT 
(Figura 7), que caracteriza qualquer tipo de secção. 

 
Figura 7 – Modelo TXT. 

5 – EXEMPLOS 

5.1 – Exemplo 1 

Secção rectangular  

 

Materiais 

Betão – C20/25 

Aço – A400 (75% na face inferior e 25% na superior) 

Esforços actuantes 

Nsd = -500 KN 

Msd,x = -250 KNm 



 
 

 
Figura 8 – Resultados do exemplo 1. 

5.2 – Exemplo 2 

Viga oca com pré-esforço [6]. 

 

Materiais 

Betão – C25/30 

Aço – A400 

Aço de pré-esforço – 
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Esforços Actuantes 

Msd,y = 50 KNm 

Nsd = -50 KN 

 
Figura 9 – Resultados do exemplo 2. 



 
 

5.3 – Exemplo 3 

Viga em caixão [6]. 

 

Materiais 

Betão – C25/30 

Aço – A400 

Aço de pré-esforço – 
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Armadura de pré-esforço – 16 x 11.16cm2 

Armaduras passivas – 




−
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Esforços actuantes 

Msd,y = 50 MNm 

Nsd = 0 KN 

 

 

  
Figura 10 – Resultados do exemplo 3. 



 
 

5.4 – Exemplo 4 

Viga em L invertido com pré-esforço [6]. 

 

Materiais 

Betão – C25/30 

Aço de pré-esforço – 
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Esforços actuantes 

Msd,x = 1000 KNm 

 
Figura 11 – Resultados do exemplo 4. 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após uma análise comparativa entre o REBAP e o EC2, tendo mais uma vez em atenção que apenas é 
efectuado o estudo em Estado Limite Último de resistência, pode concluir-se que para classes de betão 
inferiores ou iguais a C50/60 e se for adoptado o parâmetro de redução da capacidade resistente do betão 
fendilhado (αcc) igual a 0.85 os regulamentos são equivalentes, podendo assim continuar a utilizar-se as 
tabelas ou ábacos baseadas no REBAP. O mesmo se pode dizer no caso de se utilizar αcc diferente de 0.85, 
bastando para tal que as expressões que envolvam o parâmetro fcd, sejam avaliadas utilizando fcd  αcc /0.85 em 
vez de apenas fcd. 

O programa desenvolvido apresenta tempos de cálculo extremamente baixos (com processador de 1.7GHz 
para executar a rotina principal de cálculo um milhão de vezes foram necessários apenas 80 segundos). Pode 
também ser facilmente aproveitado para o desenvolvimento de aplicações mais complexas e ser adaptado a 
outras plataformas e sistemas operativos, incluindo máquinas de calcular (TI-90 e Voyage200). Esta 
portabilidade deve-se ao facto de o código ter sido escrito numa linguagem bastante divulgada (ANSI-C). 
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