
Resumo 

 

O presente trabalho tem como principal objectivo o desenvolvimento de uma 

metodologia de dimensionamento de elementos laminares de betão armado aplicando 

modelos de escoras e tirantes e utilizando uma ferramenta computacional – programa 

“CAST”(Computer Aided Strut-and-Tie). 

A insuficiência do conceito de distribuição linear das extensões ao longo das secções 

transversais em peças que apresentam singularidades quer na geometria, quer no 

carregamento tornam desadequados as metodologias de dimensionamento 

correntemente usadas em peças lineares como, por exemplo, vigas e pilares. O método 

de escoras e tirantes surge assim como uma ferramenta prática e racional que permite 

identificar o esqueleto resistente da estrutura, quantificar as forças internas ao longo 

das zonas mais esforçadas, dimensionar e identificar o traçado mais adequado das 

armaduras. 

No capítulo 1 é feita uma abordagem histórica ao método de escoras e tirantes e da sua 

aplicação aos elementos laminares de betão. Após considerações iniciais o método de 

escoras e tirantes é descrito em pormenor assim como a sua aplicação na obtenção e 

na optimização de modelos. Também é feita a caracterização do dimensionamento de 

elementos laminares de acordo com o Eurocódigo2 (EC2). 

No capítulo 2 é feita a descrição da ferramenta informática utilizada neste trabalho, o 

programa “CAST”, que permite a análise dos esforços em modelos de escoras e 

tirantes e faz a verificação da segurança da solução de dimensionamento adoptada. 

Apresenta-se ainda a adaptação das regras preconizadas no EC2 a este programa 

informático, através da visualização de um exemplo prático de uma viga-parede. 

No capítulo 3 propõe-se a metodologia de dimensionamento que foi desenvolvida com 

base na aplicação do programa “CAST” e nas regras definidas no EC2. De maneira a 

ser possível avaliar as potencialidades e a aplicabilidade desta metodologia ao 

dimensionamento de elementos laminares típicos de betão armado, apresenta-se a 

resolução de três elementos estruturais: viga-parede, viga-parede com abertura e dupla 

consola. 

Finalmente, no capítulo 4, apresentam-se as conclusões principais sobre a utilidade 



desta ferramenta no dimensionamento de elementos laminares, assim como, algumas 

propostas para o seu desenvolvimento futuro. 
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Abstract 

 

The main objective of this work is to develop a methodology for the design of reinforced 

concrete laminar elements applying the strut-and-tie and using a graphical design tool - 

CAST programme (Computer Aided Strut-and-Tie). 

The inadequacy of the concept of distribution of linear extensions along the cross-

sections in elements that have singularities either in geometry or in loading make 

inappropriate the sizing of the methodologies commonly used in linear pieces, such as, 

beams and column. The strut-and-tie method is an efficient and practical tool for 

identifying the skeleton structure resistant, to quantify internal forces along the areas of 

more effort, to design and to identify the most appropriate route of reinforcement. 

Chapter one initiates with a brief historic approach to the strut-and-tie method and its 

applications to the concrete laminar elements. Upon initial considerations, the strut-and-

tie method is described in detail as well as its applications, obtaining and optimization 

models. It is also present a characterization of the laminar sizing elements according to 

Eurocode 2 (EC2) In chapter 2 we describe the CAST programme used in this work, an 

informatic design tool that allows the analysis of efforts to strut-and-tie models and verify 

the safety of the design solution adopted. The adapted EC2 recommended rules to this 

software are presented through the practical example of a deep beam. 

In chapter 3 it is proposed a sequence methodology to use in the design of strut and tie 

models, using both CAST programme and the EC2 rules. In order to assess the 

potential and applicability of this methodology to the design of laminar items typical of 

reinforced concrete, structural items we feature three examples: deep beams, deep 

beams with opening and double corbel. 

Finally, in the chapter 4, are presented the main conclusions about the utility of this 



graphic tool in the design of laminar elements as well as a few future proposals for the 

development of this informatics tool. 
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