
Resumo 

A importância da elaboração de um bom projecto de estabilidade é crucial para todo o 
processo construtivo. Com efeito, e apesar da importância que este tem, o tempo e os meios 
para a elaboração de um projecto são normalmente escassos. Esta situação obviamente 
acarreta o seu peso na qualidade dos projectos, com consequência directa na qualidade dos 
edifícios, sendo a concepção inicial do projecto um factor extremamente condicionante para 
obtenção dessa qualidade e acção na qual o engenheiro projectista tem influência decisiva. 

Numa primeira parte deste documento, foi elaborado um projecto de estabilidade de um 
edifício com dez pisos, localizado na periferia de Coimbra, fazendo parte de um complexo 
de edifícios. Na elaboração do mesmo foram especificadas as condições exigenciais a 
respeitar, efectuada a modelização da estrutura para o cálculo automático, com a 
caracterização e definição das principais acções, efectuado o cálculo da estrutura e 
elaboradas peças desenhadas do projecto de estabilidade. 

Com o objectivo de melhorar o desempenho dos elementos não estruturais exteriores, 
evitando o aparecimento de avarias, no presente caso as caixilharias exteriores, procurou-se 
compreender a necessidade de uma avaliação do peso da deformação da estrutura nas 
eventuais anomalias que ocorrem em caixilharias exteriores. 

Assim, numa segunda parte, o presente documento contém uma avaliação da influência da 
deformabilidade de caixilharias exteriores na concepção estrutural do edifício. Essa 
avaliação foi efectuada através da definição dos modelos matemáticos de análise de 
deformação destes elementos não estruturais e do cálculo da estrutura para o piso tipo do 
edifício com a ajuda de um programa baseado no método dos elementos finitos, com 
especial ênfase na verificação de estados limite de deformação que afectam o desempenho 
de caixilharias exteriores. 

 

Abstract 

The importance of preparing a good stability plan is crucial to the whole constructive process. 
Despite the importance that this has, time and resources to the development of a project are 
usually limited. This situation obviously carries its weight in the project’s quality, with direct 
consequence on the buildings quality, with the initial design of the project a major constraint 
to achieving this very quality, whose engineer and designer influence is decisive. 

Initially this document has drawn up a draft stability of a building with ten floors, located in the 
outskirts of Coimbra, as part of a complex of buildings. In drawing up the mandatory 
conditions were specified, the modelling of the structure for the automatic calculation was 
created, with the characterization and definition of key actions, the calculation of the structure 
and drawings of the draft stability were made. 

In order to improve the performance of non-structural exterior elements, by avoiding the 
appearance of pathologies, in this case the exterior frames, it was tried to understand the 
need for an assessment of the influence of structure deformation in any anomalies that occur 
in exterior frames. 



Thus, in a second part, this document contains an evaluation of the influence of the 
deformability of exterior frames in the structural design of the building. This evaluation was 
made by defining the analysis of mathematical models of deformation of these non-structural 
elements and the calculation of the structure to the floor of the building in a type of finite 
element program, with special emphasis on verification of states limit of deformation which 
would affect the performance of exterior frames. 


