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RESUMO 
 

 Nesta dissertação é estudado o comportamento de vigas de betão armado 

sujeito à torção pura. 

 É desenvolvido um modelo teórico com vista a prever o comportamento global 

à torção pura de vigas de betão armado de alta resistência com secção rectângular 

oca. 

 Ao longo desta dissertação é também desenvolvida uma folha de cálculo, para 

prever de uma forma gráfica o comportamento teórico de uma viga sujeita à torção 

pura. É realçada toda a programação da folha de cálculo utilizado e ao mesmo tempo 

descrita de forma pormenorizada o seu desenvolvimento. 

 São analisadas e comparadas várias teorias base para o estudo de secções de 

betão armado sujeitas à torção.  

Numa última fase, são analisados e discutidos os vários resultados obtidos. 

 
 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 

In this dissertation, the behaviour of structural concrete beams, under torsion is 

studied. 

 A theorical procedure is developed to predict the general behaviour of High 

Strenght concrete hollow beams under torsion. 

 A computation procedme is also developed to calculate the behaviour graphs of 

the beams under torsion. The programation procedure and its development is carefully 

described. 

 Diferent theorical models for the study of sections of concrete beams under 

torsion are analysed and compared. 

 Finally, the different results are analysed and discussed. 
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