
Resumo 

 

O presente trabalho tem como objectivo principal a determinação de armaduras em 

paredes carregadas no seu próprio plano, tendo como dados de partida os resultados 

obtidos na análise linear elástica efectuada com o programa de elementos finitos, 

SAP2000. 

Tendo em conta este objectivo, efectuou-se inicialmente um estudo referente à 

utilização do SAP2000 na análise de estruturas de betão armado, admitindo o 

comportamento linear elástico. 

Esta análise com base no método de elementos finitos (MEF) conduz-nos a tensões 

que variam de ponto para ponto, sendo então necessário um procedimento especial 

para dimensionar as armaduras. No anexo F da versão de 2004 do EC2, é referido este 

procedimento, de grande utilidade para o projecto corrente. Assim, adoptou-se esta 

recente metodologia para o dimensionamento dos elementos de parede. Este método 

permite calcular a quantidade de armadura, disposta ortogonalmente, em estruturas de 

betão carregadas no próprio plano. 

Esta formulação foi implementada num programa de cálculo automático, designado por 

DIM MEMBRANE. Além das propriedades dos materiais intervenientes, fazem também 

parte dos dados desta ferramenta as tensões obtidas da análise linear elástica com o 

programa SAP2000. Este último foi também utilizado para pos-processamento dos 

resultados obtidos com o DIM MEMBRANE. A validação desta metodologia e do 

programa aqui apresentado, é efectuada comparando os resultados obtidos por 

anteriores investigadores na análise de diversos exemplos. Destes exemplos constam 

elementos de parede submetidos a socitações de membrana, de diferentes geometrias, 

com ou sem aberturas. 

O presente trabalho termina com a apresentação das conclusões extraídas da 

investigação desenvolvida, e com recomendações para futuras investigações. 
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Abstract 

 

The objective of this paper is the reinforcement design of walls subjected to in-plane 

loading, using the results of linear elastic finite-element analysis made with the finite-

elements program, SAP2000. 

Given this objective, was made initially a study based on the use of SAP2000 in the 

analysis of reinforced concrete structures, assuming the linear elastic behavior. 

This analysis based on the finite element method (FEM) leads us to stress that vary from 

point to point, being then require a special procedure to reinforcement design. Annex F 

of the 2004 version of EC2, show this procedure, that is a very useful in current projects. 

This formulation was implemented in a program of automatic calculation, called DIM 

MEMBRANE. In addition to the properties of the materials involved, are also part of the 

data of this tool, the stresses obtained from the linear elastic analysis with the SAP2000 

program. The design program DIM MEMBRANE makes use of SAP2000 finite element 

program as a provider of the structural elastic analysis results and as a post-processor 

for the presentation of the reinforcement results. 

The validation of this methodology and of the program presented here, was done by 

comparing the results obtained by previous researchers in the analysis of several 

examples. 

In the conclusion are summarized the discussions and the conclusions of the present 

work and the recommendations for future researches. 
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