
Resumo 

Os edifícios concebidos actualmente com determinado porte em altura incluem núcleos de betão 

armado. Estes núcleos, nos casos mais correntes, são concebidos pela execução, em betão armado, 

de determinados elementos estruturais como, por exemplo, paredes quer actuando isoladamente, 

quer pertencentes a caixas de escadas ou de elevadores.  

De entre as várias acções que solicitam uma estrutura, as acções horizontais são as que provocam 

efeitos que mais fortemente dependem tanto do posicionamento como também da inércia dos vários 

elementos resistentes.  

Nesse sentido, estamos perante dois dos objectivos desta dissertação: estudar, por um lado, a 

importância dos núcleos de betão armado no comportamento global da estrutura e, por outro, a 

modelação que melhor traduz esse mesmo comportamento.  

Com o objectivo de verificar o comportamento do núcleo de betão como peça única, constituída por 

elementos com características diferentes resultantes, nomeadamente, da existência de vazios no 

interior da secção e aberturas nas faces, decidiu-se desenvolver um programa existente, Fdesva, de 

cálculo automático à flexão composta desviada. O grande desenvolvimento realizado neste programa 

permitiu ampliar o cálculo automático a outros tipos de secções de betão armado à flexão composta 

desviada, permitindo a verificação de secções rectangulares, rectangulares ocas e rectangulares ocas 

com abertura numa ou mais faces contemplando-se, assim, secções com a geometria do tipo caixa 

de escadas e de elevadores, em "L", em "T" e em “I”.  

Paralelamente a este trabalho de programação, que permitiu testar o programa Fdesva em situações 

concretas de cálculo, procedeu-se a um estudo envolvendo uma determinada tipologia de edifícios 

com o objectivo de analisar os efeitos da acção horizontal Sísmica analisados por distintas 

metodologias de cálculo: modelo Plano e modelo Três Graus de Liberdade por Piso. A partir de uma 

estrutura base procedeu-se a variações graduais em altura, pelo incremento do número de pisos, e 

em planta, a variações graduais do centro de rigidez através de sucessivos afastamentos do núcleo 

de betão armado.  

Constitui, igualmente, objectivo do trabalho a contribuição para a definição da modelação mais 

adequada para o estudo de núcleos de paredes de betão armado adaptando-se, para o efeito, cinco 

diferentes vias para a sua modelação.  

Abstract 

Nowadays the buildings are constructed with a certain development in height that includes nucleus of 

armed concrete. These nucleus, in the most usual cases, are conceived by the execution, in armed 



concrete, of structural elements like, for example, walls, whether acting separately, or belonging to 

boxes of stairs or elevators.  

Among the various actions that solicit a structure, the horizontal actions are the ones that provoke the 

strongest effects, depending whether the position or the inertion of the different resistent elements.  

In this way, we are in the presence of two aims of theses dissertation: to study, on one hand, the 

importance of the armed concrete nucleus in the global behaviour of the structure and, on the other 

hand, the modelation that better translates this behaviour.  

With the aim of verifying the behaviour of the armed nucleus as a unic piece, made by elements with 

different features resulting, denominating, from the existence of emptinesses in the interior of the 

section and openings in the faces, it was decided to develop an existent program, Fdesva, of 

automatic calculation in what concerns the diverged and composed flexure.  

The main development made in this program allowed to amplify the automatic calculation to other 

kinds of armed concrete sections concerning the diverged and composed flexure, making possible the 

verifying of rectangular sections, hollow rectangular and hollow rectangular with an opening in one or 

more faces, contemplating, this way, sections with the geometry of a kind of a stair box and elevator 

box in "L", in "T" and in "I”.  

In simultaneous with this work of programation, that contributed to test the program Fdesva in 

concrete calculation situations, we developed a study, involving a certain tipology of buildings with the 

aim of analysing the effects of the seismic horizontal action analysed by different methodologies of 

calculation. The model Plane and the model Three degrees of freedom per floor.  

Starting with a base structure we made gradual variations in height, using the increase of the number 

of floors and in plan with gradual variations in the center of the stiffness by succeeding removals from 

the armed concrete nucleus.  

It is also an aim of this work to contribute for the definition of the more appropriate modelation for the 

study of nucleus of armed concrete, adapting, in this case, five different ways for this modelation.  


