
Resumo 

O dimensionamento actual de estruturas porticadas de betão armado tendo em conta o 

comportamento não linear geométrico, associado à não linearidade do material, é baseado em 

métodos simplificados que conduzem por vezes a soluções muito grosseiras. Neste trabalho 

apresenta-se uma metodologia simplificada, que se pretende mais correcta, para contabilização 

daqueles comportamentos.  

O estado do conhecimento na regulamentação actual relativamente ao estado limite último de 

encurvadura é analisado de uma forma crítica.  

Na verificação de segurança geralmente adoptada em regimes não lineares os procedimentos a 

seguir são muitas vezes pouco claros e de complexa utilização. Assim, propõe-se uma metodologia, 

envolvendo a avaliação da segurança em regimes não lineares, mais coerente que as propostas na 

actual regulamentação. Esta é baseada na definição de um coeficiente global de segurança para a 

estrutura e permite não só a verificação da segurança de uma estrutura já dimensionada mas 

também, pela transformação dos valores dos esforços obtidos da análise não linear em valores de 

cálculo, proceder a um dimensionamento corrente das secções.  

Apesar do comportamento não linear geométrico em regime linear elástico poder ser traduzido no 

cálculo tradicional com rigor e de uma forma relativamente simples, a consideração do 

comportamento inelástico do material é ainda um processo moroso e complexo. No entanto, pode 

considerar-se simplificadamente que este comportamento resulta numa redução, embora progressiva, 

da rigidez inicial. Assim, é proposto um método em que se tem em conta, com rigor, os efeitos 

geometricamente não lineares e se incluem factores de redução de rigidez para simular o 

comportamento não linear do material. São apresentados ábacos que permitem obter estes factores 

sendo clarificada a sua determinação.  

Apresentam-se exemplos que permitem ilustrar a aplicação do método proposto e compará-lo, com 

base em resultados de análises não lineares, com outras soluções obtidas por aplicação de diferentes 

métodos indicados pela regulamentação actual.  

Abstract 

The design of reinforced concrete frame structures, taking in account the geometric and material 

nonlinear behaviour, is, at present, based on simplified methods that may lead to crude solutions. In 

order to take in account that behaviour a simplified but more accurate method is presented in this 

work.  

The state of the art of the present codes, in what refers to the ultimate limit states by buckling, is 

reviewed and analysed.  



In the safety analysis usually adopted in nonlinear regimes, the procedures that have to be followed 

are very often not clear and complex. Therefore a methodology involving safety evaluation for 

nonlinear regimes, more coherent then those proposed in the present codes, is presented. It is based 

on the definition of a global safety factor for the structure and permits, not only the safety verification of 

a previously designed structure, but also the current section design, by converting the internal force 

values obtained by a linear elastic analysis into design values.  

Despite the fact that geometric nonlinear behaviour in an elastic regime may be dealt with in a rigorous 

and simple manner, the consideration of the inelastic material behaviour is still a lengthy and complex 

procedure. However, one may assume that, generally, it results in a progressive reduction of the initial 

stiffness. Therefore a new method is proposed, in which the geometric nonlinear effects are taken in 

account rigorously and stiffness reduction factors are included to simulate the material nonlinear 

behaviour. The evaluation of these factors is described and some tables for their determination, in 

some current situations, are presented.  

In order to illustrate the applicability of the method and to assess it against other methods proposed in 

the actual codes, several examples are presented and discussed.  


