
Resumo 

 

O presente trabalho pretende contribuir para um melhor conhecimento do 

comportamento de estruturas de betão armado, sujeitas a análise com base na não 

linearidade material. O objectivo do trabalho é verificar a possibilidade de serem 

utilizados rigorosos métodos não lineares no dia-a-dia do engenheiro projectista. Para 

tal, é adoptado um modelo de segurança baseado no Eurocódigo 2. 

É utilizado um programa de cálculo automático, denominado FEMIX 4.0, baseado no 

método de elementos finitos. São efectuadas análises de diversas estruturas de betão 

armado sujeitas a estados planos de tensão. 

É adoptado um modelo de análise não linear do betão, previamente desenvolvido por 

outro autor. O modelo, designado elasto-plastic multi-fixed smeared crack model, 

permite comportamento elasto-plástico do betão à compressão. É também adoptado o 

multi-fixed smeared crack concept para controlar o mecanismo de formação de fendas. 

São simuladas vigas simplesmente apoiadas e um nó de pórtico, com suporte 

experimental. É efectuada uma comparação de resultados para aferir a precisão e 

comportamento do modelo escolhido. 

São dimensionados pórticos com diferentes materiais, relações de vãos e 

carregamentos. O dimensionamento orgânico é efectuado com base no Eurocódigo 2. 

Após o dimensionamento dos pórticos, estes são simulados utilizando o modelo e o 

programa de cálculo automático referidos. É efectuada uma análise pormenorizada em 

Estado Limite Último e, por fim, alguns parâmetros são comparados em Estado Limite 

de Utilização. É verificado se são cumpridos os limites regulamentares e são analisados 

os erros obtidos na comparação entre o dimensionamento orgânico e a análise não 

linear material das estruturas. 

 

Palavras-chave: análise não linear material, método de elementos finitos, modelo de 

segurança, Eurocódigo, pórticos. 

 

 

 



Abstract 

 

This work is a contribution to a better understanding of the nonlinear material analysis of 

reinforced concrete structures. The main objective of the present work is the 

assessment of the feasibility of the utilization of nonlinear analysis methods in everyday 

design practice. In this context a security model based on Eurocode 2 is used. 

All the analyses are performed with FEMIX 4.0, which is a computer code based on the 

finite element method. Several reinforced concrete structures are analyzed assuming 

plane stress states. FEMIX 4.0 uses a nonlinear model for concrete which was 

previously developed by other authors. This model is an elasto-plastic multi-fixed 

smeared crack model, allowing for the simulation of the elasto-plastic behavior of 

concrete under compressive loading. Concrete under tensile loading may be subjected 

to cracking, being this phenomenon simulated with a multi-fixed smeared crack model. 

Some simply supported beams and a beam-column joint are simulated and compared 

with available experimental results. The objective of this comparison is the assessment 

of the precision and performance of the adopted numerical model. 

Several reinforced concrete frames are designed with different materials, span relations 

and loads. 

This design is based on Eurocode 2. After the sizing of all the beams, columns and 

respective reinforcement, a nonlinear incremental analysis is performed using the 

abovementioned numerical tools. A detailed analysis up to an Ultimate Limit State is 

performed, and some parameters are compared in terms of Serviceability Limit States. 

This study allows for a detailed comparison between the characteristics of structures 

designed by classical procedures and the results of the corresponding numerical 

simulations. 
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