
Resumo 
 
Na sua maioria, as peças de betão armado, são constituídas por zonas B onde a 

Hipótese de Bernoulli é válida. No entanto existem zonas descontínuas, denominadas 

zonas D, onde esta hipótese já não é válida pelo que devem ser utilizadas outras 

técnicas de dimensionamento como a apresentada: modelos de escoras e tirantes. 

É desenvolvida uma metodologia que usa a técnica de modelos de escoras e tirantes 

juntamente com a utilização de ferramentas computacionais, nomeadamente o 

programa CAST – Computer Aided Strut-and-Tie, para o dimensionamento de 

estruturas de betão armado. Esta metodologia define um possível procedimento 

adequado e possibilita a utilização correcta deste método com o programa utilizado. 

Existem ainda muitas dúvidas sobre este tema por ser muito recente. Percebe-se, pelas 

diferenças significativas verificadas entre os diversos códigos existentes, que ainda não 

existe consenso sobre a matéria. Nota-se até, em muitos deles, que são bastante 

incompletos no assunto não fornecendo indicações precisas sobre como proceder. 
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Abstract 
 
The majority of concrete pieces are composed by B zones where the Bernoulli 

hypothesis is valid. Nevertheless there are discontinuous zones, called D zones, were 

the hypothesis is no longer valid, so other dimension techniques must be used, such as 

strut and tie models. 

A methodology is developed whish uses strut and tie models combined with computing 

tools, CAST program – Computer Aided Strut and Tie, for the dimensioning of concrete 

structures. This methodology defines a possible procedure and allows the correct use of 

this method with the program. 



There are still many doubts about this subject since it is very recent. It’s obvious that 

there is still no consensus about this matter because of the significant differences 

among the existing codes. One can even notice that some of them are rather incomplete 

and don’t give precise instructions on how on proceed. 
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