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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. 

PALAVRAS-CHAVE: Projecto, Edifício, Estrutura, Dimensionamento, Caixilharias Exteriores. 
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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. 

PALAVRAS-CHAVE: Stability Plan, Building, Structure, Dimensioning, Exterior Frames. 
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1
INTRODUÇÃO 

1.1. GENERALIDADES

A utilização do betão armado para concepção estrutural na construção teve o seu início na Europa em 
meados do século XIX, tendo sido utilizado na construção de tubos, lajes e pontes. No inicio do século 
XX foram publicadas as primeiras normas para o cálculo em betão armado, tendo o conceito de 
projecto de estruturas ganho desde então uma importância relevante. 

Um projecto de estruturas deve tornar a estrutura resistente e estável e reger-se por princípios 
elementares como a avaliação da sua exequibilidade e a análise dos processos construtivos. Deve ter 
em conta os processos construtivos a desenvolver em obra, a durabilidade e a funcionalidade da 
construção. Deve também ser capaz de representar graficamente a estrutura, os seus elementos e peças 
que a compõem, além de fornecer informações sobre as características do betão e do aço relativos à 
construção da mesma. 

O bom funcionamento de um edifício é algo que o utilizador comum pretende, logo deve ser o 
objectivo principal dos diversos intervenientes no processo construtivo desde a iniciação do processo 
até à conclusão dos trabalhos em obra e a consequente entrega ao utilizador. Para tal é necessário uma 
concertação de esforços e correcta interligação entre os diversos intervenientes nas distintas fases do 
processo, pois a qualidade final do produto resulta da soma da qualidade de todos os sectores da 
actividade. É do conhecimento geral o elevado peso que a existência de um projecto com deficiências 
acarreta ao longo do processo construtivo, manutenção e utilização dos edifícios. 

A qualidade de um projecto de estruturas deve-se em grande parte à concepção estrutural na fase do 
projecto. O projectista tem a responsabilidade de seleccionar, mediante diversas alternativas, o melhor 
sistema estrutural de acordo com as características da edificação em estudo, que possibilite a máxima 
resistência da estrutura com o mínimo de custos. A escolha correcta de um sistema estrutural é de 
extrema importância para os custos finais e funcionalidade pretendida. [1]

A procura da qualidade subentende uma adequada preparação técnica, a utilização de mais meios e 
tempo para a realização dos projectos e, forçosamente, custos adicionais. A qualidade das construções 
encontra-se naturalmente relacionada com a capacidade técnica e experiência dos projectistas, pelos 
métodos de cálculo adoptados e pelo controlo do projecto. [1] 

Na realidade a indústria da construção civil sofre de muitos vícios que ao longo dos anos se têm 
vindo a agravar de forma alarmante. Ainda existe um sentimento instalado no meio, no qual a 
importância do projecto e a execução do mesmo não é vista como indispensável para a realização 
de uma obra com qualidade. Se por exemplo, for analisado o custo final de um edifício e este for 
distribuído pelas diferentes fases (ver figura 1.1), verifica-se que a parcela correspondente à 
concepção, projecto e construção apenas representa um custo de 15% a 20%, sendo os restantes 
80% a 85% distribuídos por custos de utilização e manutenção. Da parcela correspondente ao 
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processo construtivo apenas 10% a 20% é utilizada para concepção, projecto e fiscalização, sendo 
o restante para a fase da construção. Conclui-se então que do custo final de um edifício, a parcela 
correspondente à concepção, projecto e fiscalização corresponde apenas 2% a 5% do custo final, 
apesar da qualidade de um projecto ser fundamental para a redução dos custos ao longo da vida 
útil do edifício. 

Fig.1.1 – Custos totais envolvidos pela construção e exploração de um edifício, [2] 

Recentemente tem existido uma procura para a melhoria na qualidade na fase de execução através da 
introdução de métodos de controlo e certificação. Relativamente à fase de projecto, em Portugal, tal 
ainda não se verifica, apesar de ser notório a importância que este tem, passando naturalmente essa 
busca de qualidade numa primeira fase pelo projecto em si. Olhando para as análises realizadas em 
países onde o controlo na fase de projecto é mais rigoroso, chega-se à conclusão que 40% a 50% dos 
custos necessários em reabilitação das novas construções que, por uma razão ou por outra, 
apresentavam anomalias, estas se deviam a erros ou omissões na fase de elaboração de projecto e não 
a erros na fase de execução como é comum se responsabilizar. 

Fig.1.2 – Principais causas de encargos de reabilitação de construções 

Um dimensionamento incorrecto de uma estrutura pode levar a graves consequências, como o de por 
em risco vidas humanas ou a nível económico relacionados com a reparação de anomalias estruturais. 
Um bom projecto estrutural visa também uma facilidade de execução em obra, de modo a minimizar 
possíveis erros de execução que acarretem graves consequências no futuro. [1] 

As opções iniciais tomadas na fase de projecto irão influenciar fortemente o custo final do edifício. 
Torna-se necessária uma mudança de atitude por parte de muitos projectistas e Donos de Obra que 
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procuram minimizar os custos e prazos dos projectos, consciencializando-os de que grande parte dos 
problemas devem ser resolvidos em fase de projecto e não em fase de execução. [1] 

A solução arquitectónica também é um factor muito condicionante na concepção estrutural. No 
entanto, em edifícios altos torna-se complexo uma adequada conjugação dos elementos estruturais 
com as diversas imposições arquitectónicas, logo, à medida que o edifício aumenta em altura 
deverá ser a solução arquitectónica a ser condicionada pela concepção estrutural. Esta inversão 
deve ter como base o conhecimento e experiência do projectista, baseando-se nos critérios já 
mencionados de economia e deve apresentar-se como resultado de um bom comportamento 
estrutural do edifício. 

Ficarão, assim, definidas as condições que permitem um bom ou um deficiente comportamento 
estrutural, o qual, nesta segunda hipótese, poderá originar problemas de fendilhação, durabilidade e 
manutenção. Uma deficiente idealização da estrutura conduz a um conjunto de maus resultados (em 
termos de segurança e economia), mesmo que se adoptem meios sofisticados de cálculo e se cumpram 
todas as especificações regulamentares. É nesta fase do projecto que o Engenheiro tem um papel 
preponderante, não sendo substituível por qualquer programa, independentemente do seu grau de 
sofisticação. [1] 

1.2. FUNDAMENTOS DE UM PROJECTO DE ESTRUTURAS

Um projecto estrutural compreende várias fases, em que inicialmente é elaborada a concepção 
estrutural, atendendendo a várias condicionantes, tais como a funcionalidade do edifício (habitação, 
comércio, escolar, escritórios, etc.), as imposições arquitectónicas, a geografia do edifício, as 
condicionantes económicas impostas pelo dono de obra e a exequibilidade da obra. Cabe ao 
engenheiro a escolha da solução estrutural que permita conciliar a resolução dos problemas funcionais 
e arquitectónicos com a necessidade de garantir resistência à estrutura actuada pelas acções a que irá 
estar sujeita. É nesta fase em que se opta pelas diversas soluções estruturais que caracterizam a 
estrutura do edifício. 

Após a concepção estrutural é necessária uma quantificação de todas as acções actuantes no edifício de 
modo a determinar a capacidade de resistência que o mesmo terá que possuir para lhes fazer face. 
Estas acções são as cargas verticais, nomeadamente o peso da estrutura e as sobrecargas resultantes da 
utilização do edifício, e as cargas não verticais, particularmente a acção sísmica, o vento e o impulso 
de terras.   

Após a quantificação das acções procede-se a um pré-dimensionamento dos elementos estruturais do 
edifício recorrendo a métodos expeditos de forma a obter soluções viáveis para inserir no programa de 
cálculo. O cálculo estrutural é efectuado através de programas de cálculo automático que são, na sua 
maioria, baseados no comportamento elástico dos materiais, tornando-se necessária a introdução das 
secções transversais dos elementos. Um correcto pré dimensionamento evita algum transtorno em 
posteriores alterações das secções o que levaria a uma nova análise dimensional. 

Deve ter-se sempre presente os riscos inerentes na utilização de programas de cálculo, tais como 
enganos na introdução dos dados, desconhecimento das hipóteses admitidas pelos programadores e da 
sua validade e eventuais erros de programação. A maioria dos programas de cálculo podem ser 
considerados bons, desde que correctamente utilizados e conhecidas as suas bases e limites de 
validade. 
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Com a análise estrutural, cabe ao projectista escolher as soluções estruturais que pela sua experiência 
se afigurem como adequadas, possibilitando, da melhor forma possível, uma fácil exequibilidade em 
obra.  

1.3. ELEMENTOS NÃO ESTRUTURAIS

Vigas e lajes deformam-se naturalmente sob a acção das diversas cargas actuantes no edifício, como o 
peso próprio e as restantes cargas permanentes, as sobrecargas, a acção do vento e do sismo, e mesmo 
sob o efeito da retracção e da deformação lenta do betão. As flechas geradas por essa deformação 
muitas vezes são incompatíveis com a capacidade de deformação dos elementos não estruturais que, 
apesar de não fazerem parte da estrutura, estão a ela ligados, podendo ocasionar o seu mau 
funcionamento.  

A regulamentação em vigor permite controlar a deformação definindo alturas mínimas de lajes e de 
vigas; no entanto o projectista deve analisar, em cada caso, e mediante o tipo de elementos não 
estruturais existentes no edifícios, quais as verificações que são necessárias para controlar as 
deformações das estruturas em serviço normal de modo a evitar o aparecimento de anomalias nesses 
elementos não estruturais. Os elementos não estruturais de um edifício são, paredes de alvenaria 
exteriores e interiores, materiais cerâmicos, rebocos, caixilharias, revestimentos, pinturas, etc. 

Fig.1.3 – Exemplos de patologias em elementos não estruturais, [3] 

1.4. OBJECTIVOS

Este trabalho compreende duas partes. A primeira parte consiste na elaboração de um projecto de 
estabilidade de um edifício de dez pisos, inserido num complexo de edifícios situado na periferia da 
cidade de Coimbra. Este projecto irá contemplar várias etapas, designadamente, a especificação das 
condições exigenciais a atender na elaboração de um projecto deste tipo, a modelização da estrutura 
com vista ao cálculo automático, com a caracterização e definição das acções, o cálculo da estrutura e 
elaboração das peças escritas e desenhadas do projecto de estabilidade.  

A segunda parte do trabalho visa avaliar a influência da deformabilidade do edifício no bom 
funcionamento de caixilharias exteriores, o que será efectuado através da definição de exigências de 
deformação máxima do suporte destes elementos não estruturais e do cálculo da estrutura para o piso 
tipo do edifício com o auxílio de um programa baseado no método dos elementos finitos, com especial 
ênfase na verificação de estados limite de deformação que afectem o desempenho de caixilharias 
exteriores. 
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2
DESCRICÃO DO EDIFÍCIO E 
CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

2.1. DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO

O presente trabalho tem como base de aplicação prática um dos blocos de um complexo de edifícios 
de carácter predominantemente habitacional, inserido na periferia da cidade de Coimbra. O complexo 
de edifícios é constituído por cinco corpos separados por juntas de dilatação.  

O bloco sobre o qual recai o âmbito deste trabalho é o bloco A situado mais a nascente como se pode 
observar na figura 2.1: 

Fig.2.1 – Complexo de edifícios 
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Como a arquitectura não impôs um critério para a designação dos pisos foi arbitrada a convenção 
indicada nas figuras 2.2, 2.3 e 2.4. É de referir que o edifício não possui nenhum corte, daí serem 
apresentados apenas alçados, e o corte B3 que não intersecta o edifício em questão e que está indicado 
na figura 2.1.  

Fig.2.2 e fig. 2.3 – Alçado Norte e Alçado Nascente, respectivamente 

Fig.2.4 – Corte B3 

Todo o complexo de edifícios possui um parque de estacionamento comum de quatro pisos cuja 
entrada se situa no alçado sudoeste e tem continuidade para os subsequentes pisos através de rampas 
interiores. Podem-se observar no corte B3 (figura 2.4) os quatro pisos de parque de estacionamento. 

O primeiro piso é constituído apenas por um acesso para o parque de estacionamento.  

O segundo piso é constituído por um compartimento de arrumos, um compartimento destinado a uma 
área técnica e um estabelecimento comercial. De referir que o compartimento para área técnica e o 
estabelecimento comercial estão a uma cota inferior de um metro em relação ao nível do piso base e a 
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ligação entre os pisos é efectuada através de um patamar de escadas. O estabelecimento comercial 
prolonga-se cerca de três metros para o exterior do edifício. Por razões estruturais optou-se pela 
colocação de uma junta de dilatação logo após os pilares que limitam a zona e considerou-se essa parte 
do estabelecimento comercial como um bloco separado que não irá ser objecto de estudo. 

 O terceiro piso é composto por uma área destinada ao comércio, uma sala de condóminos e um 
compartimento destinado a uma área técnica. Existe também um terraço comum com o bloco vizinho 
que corresponde à laje de cobertura do estabelecimento comercial do piso dois. 

O quarto piso é constituído por um T1 e uma vasta área com doze compartimentos de arrumos. O T1 é 
formado por uma cozinha, a qual dá acesso a um estendal e a uma pequena área de arrumos, por uma 
casa de banho, um quarto e uma sala. 

Do quinto piso até ao último piso, o décimo, a arquitectura é análoga, sendo denominado por “piso 
tipo” a planta correspondente aos respectivos pisos. Este piso é composto por dois apartamentos de 
tipologia T3. Cada um destes apartamentos possui uma cozinha, com acesso a um estendal, duas casas 
de banho, três quartos e uma varanda. De notar que a varanda do apartamento da esquerda abrange 
uma área consideravelmente superior que a do apartamento da direita. 

2.2. ESTRUTURA DO EDIFÍCIO

A estrutura do edifício consiste numa estrutura porticada de betão armado, mais concretamente, uma 
estrutura constituída por uma malha de pilares, paredes, muros de suporte e vigas de bordadura que 
dão apoio a uma laje fungiforme maciça, em betão armado.  

2.2.1. LAJES FUNGIFORMES

A escolha de lajes fungiformes é adequada, em geral, para edifícios com pouca regularidade nas 
malhas de pilares e/ou a edifícios cujos vãos são relativamente grandes, entre 6 a 8metros, pelas 
vantagens relacionadas com uma maior liberdade da gestão dos espaços. Outras vantagens deste tipo 
de lajes são a facilidade de instalação de condutas devido aos tectos planos, facilidade de colocação de 
divisórias, simplicidade de execução, menor espessura, e vantagens também de cariz económico, [4], 
[5].  

O tipo de laje fungiforme deve ser escolhida em função das características arquitectónicas do edifício. 
Neste trabalho a tipologia do edifício muda em altura logo, por razões arquitectónicas optou-se por 
lajes fungiformes maciças uma vez que uma laje com vigas aparentes iria certamente chocar com a 
arquitectura.  

Fig.2.5 – Exemplo de laje fungiforme maciça, [5] 
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2.2.2. VIGAS DE BORDADURA

Estão previstas vigas na envolvente exterior do edifício de modo a obter uma rigidez na fachada 
compatível com a existência de paredes exteriores, para evitar uma grande deformação destas. 

2.2.3. PILARES

De modo a obter uma solução estrutural que conduza a um bom trajecto das cargas até às fundações, é 
necessário efectuar uma inserção de pilares em planta atendendo a alguns aspectos, tais como:  

� Devem-se colocar pilares na proximidade de todos os vértices dos contornos das lajes; 
� Deve-se dar preferência à inserção dos pilares em paredes de alvenaria ou em zonas já 

antevistas na arquitectura,  
� Por razões estéticas, evitar a colocação de pilares em determinados espaços, tais como, 

espaços amplos, circulações, vãos de fachada. 
� Sempre que possível, tentar com que os pilares não fiquem salientes nas paredes de 

alvenaria; 
� Na colocação de um pilar devem ser analisados todos os pisos do edifício, pois pode ser 

viável a inserção deste num piso e noutro não; 
� Tentar não exceder 6 a 7 metros de vãos intermédios de laje em ambas as direcções e 6 a 

7metros nas vigas de bordadura; 
� Por razões económicas, devem-se dar preferência a vãos de grandeza intermédia, em vez 

de vãos grandes intercalados com vãos pequenos; 
� Deve ser inserida uma malha de pilares com a maior regularidade possível para o piso 

tipo, atendendo a todos os aspectos referidos nos pontos anteriores, [4]. 

Os pilares adoptados para o edifício, tendo em conta os critérios mencionados, são os indicados na 
figura 2.6. 

Fig.2.6 – Localização dos pilares adoptados 
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2.2.4. PAREDES – ESTRUTURAS DE CONTRAVENTAMENTO

Deve ser prevista a inserção de elementos de contraventamento, que assegurem um procedimento 
apropriado à torção. Estes elementos podem ser caixas de escadas ou de elevadores e devem ser 
colocados de forma equilibrada, isto é, o mais centrados possíveis. Neste trabalho o elemento de 
travamento é a caixa de elevadores, [4], (ver figura 2.6). 

2.2.5. MUROS DE SUPORTE

Existe um conjunto de muros de suporte periféricos com a finalidade de estabelecer as diferenças de 
cotas necessárias à arquitectura. Nas figuras 2.7 e 2.8 pode visualizar-se a localização dos seis muros 
de suporte existentes no edifício e os respectivos cortes verticais.

Fig.2.7 – Localização dos muros de suporte em planta 
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Fig.2.8 – Cortes dos muros de suporte 

2.3. MATERIAIS

Os materiais previstos para os elementos estruturais são:  

� Betão da classe C25/30 (classe de exposição ambiental XC1; máxima dimensão do inerte: 
25mm); 

� Aço da classe A500. 

2.4. REGULAMENTAÇÃO

O dimensionamento dos elementos estruturais foi efectuado de acordo com os regulamentos RSA 
(Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes), REBAP (Regulamento 
de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado) e EC2 (Eurocódigo 2). 
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3
CRITÉRIOS GERAIS DA VERIFICAÇÃO 
DE SEGURANÇA E CARACTERIZAÇÃO 
DAS ACÇÕES

3.1. INTRODUÇÃO

As estruturas devem ser projectadas para uma adequada utilização, durabilidade e resistência estrutural 
durante um determinado tempo de vida útil, isto é, um período em se prevê que uma dada estrutura 
possa ser utilizada correctamente nas funções para as quais foi destinada, sem necessidade de grandes 
reparações. Para um edifício corrente, geralmente o tempo de vida útil é de 50 anos, [6]. 

Uma estrutura deve ser dimensionada de forma a garantir a sua segurança e durabilidade, o que é feito 
através de estados limites. Estado limite pode ser definido como um estado a partir do qual a estrutura 
fica total ou parcialmente afectada na sua capacidade de desempenhar as funções que lhe foram 
destinadas. Existem dois tipos de estados limites a considerar na verificação da segurança:  

� Estados limites últimos – de cuja ocorrência resultam danos muito severos; 
� Estados limites de utilização – de cuja ocorrência resultam danos pouco graves. 

3.1.1. ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS

 Os estados limites últimos correspondem a uma situação limite, independentemente da sua duração. A 
sua ocorrência acarreta prejuízos muito elevados que põem em risco a capacidade de suporte da 
estrutura, [7]. O REBAP define três tipos de estados limites últimos:  

� Estados limites últimos de resistência – rotura ou deformação excessiva em secções dos 
elementos da estrutura, rotura por fadiga; 

� Estados limites últimos de encurvadura – instabilidade de toda a estrutura ou apenas de 
alguns elementos; 

� Estados limites de equilíbrio – perda de equilíbrio da estrutura ou apenas de parte desta, 
[8]. 
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Fig.3.1 – Alguns casos de estados limites últimos, [9] 

3.1.2. ESTADOS LIMITES DE UTILIZAÇÃO

 Os estados limites de utilização estão geralmente relacionados com uma certa permanência na 
estrutura e podem afectar, em condições normais de utilização, o funcionamento da estrutura e/ou dos 
seus elementos estruturais, o conforto dos utilizadores e o aspecto da construção. O REBAP define 
dois tipos de estados limites de utilização:  

� Estados limites de fendilhação – levam à fendilhação do betão que pode originar falta de 
estanquidade, corrosão das armaduras, vibrações inconvenientes e problemas estéticos na 
construção 

� Estados limites de deformação – levam à ocorrência de deformações que prejudicam o 
correcto desempenho da estrutura, [7], [8]. 

Fig.3.2 – Exemplo do estado limite de utilização [10] 

3.2. ACÇÕES

Para o dimensionamento de um edifício tem de se ter em conta a existência de uma variedade de 
acções simultâneas a actuar sobre este, algumas actuam permanentemente no edifício, outras que 
podem variar no espaço e no tempo, e ainda outras com diferentes modos de actuação. Surge então 
uma necessidade de qualificar e quantificar estas acções para um correcto dimensionamento das 
estruturas. 

3.2.1. CLASSIFICAÇÃO DAS ACÇÕES

O RSA classifica as acções tomando em consideração o modo de variação das acções no tempo. As 
acções são então classificadas em acções permanentes, acções variáveis e acções de acidente. 
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Acções permanentes são as acções cujo valor é constante ao longo de toda ou praticamente toda a vida 
da estrutura. Nestas acções incluem-se os pesos próprios dos elementos estruturais e não estruturais da 
construção, os pesos dos equipamentos fixos, os impulsos de terras, certos casos de pressões 
hidrostáticas, os pré-esforços e os efeitos da retracção do betão e dos assentamentos de apoio. 

Acções variáveis são as acções cujo valor varia ao longo da vida da estrutura. Inserem-se neste grupo 
as sobrecargas, as acções do vento e dos sismos, as acções resultantes das variações de temperatura, 
acções da neve, dos atritos em aparelhos de apoio e, em casos gerais, as pressões hidrostáticas e 
hidrodinâmicas. 

Acções de acidente são acções com muito pouca probabilidade de ocorrerem e nem sempre com 
impactos significativos sobre a estrutura do edifício. Em geral, a sua quantificação somente poderá ser 
efectuada através de valores nominais estrategicamente escolhidos. Explosões, choques de veículos e 
incêndios são exemplos de acções acidentais. [11] 

No RSA são definidos os critérios gerais a respeitar na verificação da segurança das estruturas de uma 
forma independente dos seus materiais fazendo uma classificação e quantificação dos diferentes tipos 
de acções que importam ao dimensionamento e das regras de combinação das acções. 

3.2.2. CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DAS ACÇÕES

Geralmente, as acções são quantificadas através de valores característicos e, no caso das acções 
variáveis, também por valores reduzidos.  

Os valores característicos das acções podem ser traduzidos das seguintes formas:  

� Para as acções em que a sua variabilidade pode ser caracterizada através de distribuições 
de probabilidade, os valores característicos são os correspondentes ao quantilho de 0,95 
dessas distribuições nas situações em que as acções possuam efeitos desfavoráveis e os 
correspondentes ao quantilho de 0,05 quando as acções sejam favoráveis. Em acções nas 
quais os quantilhos a considerar sejam muito próximos dos valores médios, para valores 
característicos podem ser adoptados os correspondentes valores médios. 

� Para acções nas quais os seus valores sejam variáveis no tempo, as distribuições a adoptar 
são as dos valores extremos relativos a intervalos de tempo de 50 anos; 

� No caso de acções cujos valores não sejam variáveis ao longo do tempo, as distribuições 
a considerar são as que representam a sua variabilidade num conjunto de estruturas 
semelhantes; 

� Em acções cuja variabilidade não pode ser representada através de distribuições de 
probabilidade, os valores característicos são estabelecidos através de valores nominais 
escolhidos adequadamente. 

Os valores reduzidos das acções têm como propósito quantificar as acções tendo em conta a sua 
combinação e o estado limite em questão. Estes valores consideram uma determinada probabilidade de 
ocorrência em simultâneo com diferentes acções, como por exemplo, um sismo ocorrer em simultâneo 
com um vendaval. Estes valores são obtidos através da multiplicação dos valores característicos por 
coeficientes, �, que definem valores representativos das acções variáveis. Em geral, são considerados 
os seguintes valores reduzidos:  

� �oFk – valor de combinação; 
� �1Fk – valor frequente; 
� �2Fk – valor quase permanente, [11]. 
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Em habitações, os valores dos coeficientes � têm os seguintes valores:  

� �o – 0,4; 
� �1 – 0,3; 
� �2 – 0,2, [1]. 

3.2.3. CRITÉRIOS DE COMBINAÇÃO DAS ACÇÕES

Devem-se verificar os estados limites para diferentes casos de carga considerando as combinações 
mais plausíveis de produzir os efeitos mais desfavoráveis na estrutura. Para tal, devem-se verificar os 
limites para diferentes casos de carga. As acções permanentes devem estar presentes em todas 
combinações enquanto que as acções variáveis apenas no caso de serem desfavoráveis (ver figura 3.3), 
[6], [11]. 

Fig.3.3 – Acção do peso com efeito desfavorável (esquerda) e com efeito favorável (direita) [6]

Na verificação de segurança em relação aos estados limites últimos devem ser consideradas 
combinações de acções em que intervenham as acções permanentes e as variáveis. 

Na verificação de segurança em relação aos estados limites de utilização, são três as combinações a 
empregar que dependerão da duração do estado limite em causa:  

� Combinações raras, para estados limites de muito curta duração. São combinações de 
acções que apenas solicitarão a estrutura algumas horas do seu período de vida; 

� Combinações frequentes, para estados limites de curta duração. Solicitarão a estrutura em 
cerca de 5% do seu período de vida; 

� Combinações quase permanentes para estados limites de longa duração. São acções que 
actuarão na estrutura durante metade do seu período de vida, [11], [12].  

3.3. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA

A verificação da segurança é feita, em termos de estados limites, através da comparação de parâmetros 
que definem esses estados com os valores obtidos através das combinações de acções. Em termos de 
acções, esta é efectuada comparando os valores das acções aplicadas com os valores quem levam à 
ocorrência dos estados limites. Relativamente a grandezas relacionáveis com as acções, a verificação 
da segurança efectua-se através da comparação de valores de esforços ou tensões admissíveis que 
definem os estados limites com os obtidos através das acções, [6], [11]. 

3.3.1 ESTADOS LIMITES DE UTILIZAÇÃO

A verificação da segurança em relação aos estados limites de utilização consiste em garantir que os 
parâmetros que definem os estados limites são iguais ou superiores aos que se obtém através das 
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combinações de acções. Os valores para as combinações de acções são determinados pelas seguintes 
expressões, [12]: 

Combinação rara: 

��
>

⋅+++
1

,,01,, )(
i

ikikjk QQPG ψ (3.1.) 

Combinação frequente: 

��
>

⋅+⋅++
1

,,21,1,1, )(
i

ikikjk QQPG ψψ (3.2.) 

Combinação quase permanente: 

��
≥

⋅++
1

,,2, )(
i

ikijk QPG ψ (3.3.) 

Relativamente à fendilhação, o REBAP estabelece que o controlo da fendilhação pode ser efectuado 
limitando o espaçamento máximo dos valores da armadura longitudinal de tracção na zona dos 
momentos flectores máximos. Relativamente à deformação, O REBAP permite controlar a 
deformação definindo alturas mínimas de lajes e de vigas. Neste trabalho, foram garantidas estas 
condições de forma a ser dispensada a verificação dos estados limites de fendilhação e dos estados 
limites de deformação.   

3.3.2. ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS

A verificação da segurança em relação aos estados limites últimos é feita através do cumprimento da 
relação:  

dd RS ≤ (3.4.) 

Em que: 

dS - Valor de cálculo do esforço actuante; 

dR  - Valor de cálculo do esforço resistente. 

Em casos em que a verificação de segurança seja feita em termos de outras grandezas de comparação, 
deverá utilizar-se a mesma relação, mas substituindo os esforços pela grandeza de comparação 
pretendida, [11]. 

Os valores de cálculo dos esforços actuantes devem ser calculados de acordo com as regras de 
combinação. Para combinações fundamentais a expressão a utilizar, em geral, é a seguinte: 

�
�

�
�
�

�
⋅++⋅= ��

==

n

j

QjkjkQqGik

m

i

gid SSSS
2

01
1

ψγγ (3.5.) 

No caso de a acção variável de base ser a acção sísmica a expressão a utilizar é: 

��
==

⋅+⋅+=
n

j

QjkjEkq

m

i

Gikd SSSS
2

2
1

ψγ (3.6.) 

Para combinações acidentais:
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Em que: 

GikS   - Esforço característico resultante de uma acção permanente;  

kQS 1  - Esforço característico resultante da acção variável considerada como acção de base da 

combinação. No caso da acção sísmica é EkS ; 

QjkS   - Esforço característico resultante de uma acção variável diferente da acção de base;  

FaS  - Esforço nominal resultando de uma acção de acidente; 

giγ   - Coeficiente de segurança relativo às acções permanentes; 

qγ   - Coeficiente de segurança relativo às acções variáveis; 

jj 20 ,ψψ  - Coeficientes ψ  correspondentes à acção variável de ordem j. 

Os coeficientes de segurança devem tomar os seguintes valores: 

qγ =1,5, para as acções variáveis; 

gγ =1,5, para as acções permanentes cujo efeito seja desfavorável; 

gγ =1,0, para as acções permanentes cujo efeito seja favorável. [11] 

3.4. QUANTIFICAÇÃO DAS ACÇÕES

3.4.1. ACÇÕES PERMANENTES

As acções permanentes contabilizadas no presente trabalho são os pesos próprios dos elementos 
estruturais e não estruturais da construção e os impulsos de terras. 

3.4.1.1. Acções permanentes verticais

As acções verticais permanentes consideradas sobre a estrutura de betão armado foram o peso próprio 
dos elementos estruturais, os revestimentos, as paredes exteriores e as paredes divisórias. Os pesos 
próprios dos elementos estruturais são determinados através do peso volúmico do betão armado que 
está estimado ser 25kN/m3. As restantes acções neste trabalho assumem os seguintes valores: 

Quadro 3.1 – Restantes acções permanentes 

Cobertura Revestimentos 4 kN/m2 de laje (b.h) 

Revestimentos e divisórias 3,5 kN/m2 de laje (b.h) Piso tipo de habitação e zonas de 

comércio Paredes exteriores 4,0 kN/m2 de parede 

A acção correspondente às paredes exteriores foi considerada como uma carga linear.  
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3.4.1.2. Impulsos de terras

Estes impulsos foram caracterizados recorrendo à teoria de Rankine tendo-se utilizado os seguintes 
valores de características do terreno:

�
o35=φ ; 

�
3/20 mkN=γ ; 

� 43,0)35(1 =−= o

o senk ; 

Em que: 

� – Coeficiente de atrito; 

γ  - Peso do terreno; 

ko – Coeficiente de impulso em repouso. 

Para o cálculo dos valores relativos ao impulso de terras, também entra o valor das sobrecargas que 
estão sobre o terreno:   

� Laje de habitação – 2 kN/m2; 
� Passeio – 5 kN/m2. 

Irá ser exemplificado o cálculo das acções do impulso de terras sobre o muro de suporte 1, os outros 
foram calculados de forma semelhante. A fachada Norte do edifício, que é a fachada onde se encontra 
o muro de suporte 1, apresenta cotas não uniformes para a altura das terras, pelo que foi determinada 
uma altura média de terra para o cálculo das acções. Na figura 3.4 está esquematizado o muro de 
suporte e o correspondente impulso de terras.  

Fig.3.4 – Muro de suporte 1 

Cálculo de p: 

� mkNp /15,2543,01 =×= ; 

� mkNp /89,99,02043,015,22 =××+= ; 

� mkNp /59,485,42043,089,93 =××+= . 
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Os valores dos impulsos de terras obtidos em todos os muros de suporte são apresentados no quadro 
3.2: 

Quadro 3.2 – Impulso de terras 

  Muro 1 Muro 2 Muro 3 Muro 4 Muro 5 Muro 6 

p1 (KN/m) 2,15 2,15 0,86 0,86 0,86 0,86 

p2 (KN/m) 9,89 40,85 26,66 26,66 26,66 30,96 

p3 (KN/m) 48,59 - 56,76 56,76 56,76 - 

3.4.2. ACÇÃO DO VENTO

A interacção entre o ar em movimento e os edifícios, causa pressões e sucções nas superfícies do 
edifício, de forma contínua ou intermitente, o que pode provocar efeitos indesejáveis. A acção do 
vento é quantificada através da definição do perfil de velocidades existentes no local de construção do 
edifício. Considera-se que, em geral, o vento actua na horizontal e que pode tomar qualquer direcção. 

Fig.3.5 – Acção do vento num edifício, [13]

3.4.2.1. Zonamento do território 

A acção do vento varia consoante a zona em que se insere o edifício. O RSA divide Portugal em duas 
zonas distintas de intensidade do vento. Esta divisão foi efectuada através de uma análise de registos 
meteorológicos diferentes.  

� Zona A: generalidade do território; 
� Zona B: regiões do continente situadas numa faixa costeira com 5 km de largura ou 

altitudes superiores a 600 metros e arquipélagos da Madeira e dos Açores, [7], [11].  

3.4.2.2. Rugosidade aerodinâmica do solo

A disposição dos obstáculos e suas dimensões ao escoamento do ar tem influência na variação do 
perfil de velocidades daí ser importante uma classificação dos solos relativamente à rugosidade do 
local. O RSA considera dois tipos de solos para avaliar a variação da acção do vento com a altura 
acima do solo:   

� Rugosidade do tipo I: locais localizados no interior de zonas urbanas em que predominem 
edifícios de médio e grande porte; 

� Rugosidade do tipo II: restantes locais, ou seja, zonas rurais e periferia de zonas urbanas, 
[7], [11].  
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3.4.2.3. Quantificação e determinação dos efeitos da acção do vento

Para os casos correntes, o RSA admite que os esforços relativos ao vento podem ser determinados 
admitindo que são aplicadas forças estáticas às superfícies que originam da multiplicação da pressão 
dinâmica do vento por coeficientes de pressão ajustados ao edifício em questão. Salienta-se que, para 
estruturas com frequências próprias de vibração muito baixas, inferiores a 0,5 Hz, esta simplificação 
não é correcta, pois conduz a resultados insatisfatórios.  

Os valores característicos da pressão dinâmica do vento, wk, são apresentados na figura 3.6, em função 
da altura acima do solo, h, e do tipo de rugosidade. A figura tem em conta a zona A, caso a zona seja a 
B, deve ser consultada a mesma figura, no entanto os valores característicos da pressão dinâmica 
devem ser multiplicados por 1,2 [7], [11].  

Fig.3.6 – Valores característicos da pressão dinâmica do vento em função da altura acima do solo, [11]

Em edifícios, as pressões resultantes do vento resultam, usualmente, de pressões exteriores e de 
pressões interiores. As pressões interiores devem-se à existência de aberturas na envolvente do 
edifício. O coeficiente de pressão, �p, resulta então de um coeficiente de pressão exterior, �pe, que tem 
em conta a forma da construção e o sentido e direcção da acção do vento e de um coeficiente de 
pressão interior, �pi, que tem em conta, para além dos parâmetros já mencionados, a importância e 
distribuição das aberturas na envolvente da construção. Os coeficientes têm sinal negativo ou positivo 
conforme se trate de pressões ou de sucções exercidas na face do elemento em questão. A acção 
resultante é obtida através da soma vectorial das pressões que se exercem nas suas faces, [7], [11].  

Os valores de �pe são obtidos a partir da consulta do Quadro I-I do Anexo I do RSA (figura 3.7). Os 
sinais negativos correspondem a sucções e os sinais positivos a pressões. 

Relativamente aos coeficientes de pressão interior, �pi, o RSA refere que estes são contabilizados em 
situações de edifícios que não contenham compartimentação interior ou, caso exista, não impeçam a 
circulação do ar. Dada a compartimentação interior resultante de se tratar de um edifício de habitação, 
que impede a franca circulação do ar, não foi considerado o coeficiente �pi. O coeficiente de pressão é 
então igual ao coeficiente de pressão exterior. 
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Fig.3.7 – Coeficientes de pressão �pe para paredes, [11] 

Em que: 

h – altura do edifício em relação ao solo; 

b – menor dimensão da planta do edifício; 

a – maior dimensão da planta do edifício. 

Pelas razões anteriormente expostas, a resultante F das pressões do vento sobre o edifício é será 
determinada através da expressão: 

AwF pe ⋅⋅= δ (3.8.) 

em que A corresponde a uma área de referência, relacionada com a superfície exposta.   

3.4.2.4. Determinação da acção do vento  

O edifício em estudo está situado na periferia de Coimbra, logo, pertence à Zona A e o seu solo possui 
uma rugosidade do tipo II.  

Para consultar a figura x, é ainda necessário definir a altura do edifício acima do solo, e a altura de 
cada piso, relativamente ao solo. Neste projecto, o solo não é regular, apresentando-se com cotas 
diferentes na envolvente do edifício. Foi considerada a altura mais desfavorável, isto é, a que expõe 
uma maior superfície do edifício à acção do vento, que é na fachada Nascente (figura 3.8). 
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Fig.3.8 – Altura do edifício em relação ao solo 

Consultando a figura 3.6 poderemos então obter os valores da pressão dinâmica do vento, wk: 

Quadro 3.3 – Valores da pressão dinâmica do vento 

Piso Pé direito (m) h (m) wk (kN/m2)

3 4 4 0,9 

4 3 7 0,9 

5 3 10 1,04 

6 3 13 1,04 

7 3 16 1,12 

8 3 19 1,12 

9 3 22 1,19 

10 3 25 1,25 

A planta considerada para o cálculo dos coeficientes de pressão exterior foi a mais desfavorável, que 
se apresenta como sendo a do piso tipo. A planta do piso tipo não é exactamente quadrada logo, pelo 
lado da segurança, foi considerado um rectângulo definido pela envolvente do edifício. Na figura 3.9 
pode-se visualizar a planta, a secção rectangular utilizada, assim como o centro de gravidade. 



Influência do Comportamento de Caixilharias Metálicas de Fachada na Concepção Estrutural de um Edifício

22 

Fig.3.9 – Planta do edifício 

Analisando a figura 3.9 podem ser retiradas as características geométricas e as relações necessárias à 
utilização do quadro de coeficientes de pressão exterior para paredes (figura 3.7) 

Quadro 3.4 – Dados para o cálculo de �pe

a (m) 19,11 

b (m) 15 

h/b 1,67 

a/b 1,27 

Com as relações h/b e a/b obtêm-se os seguintes resultados: 

Fig.3.10 – Coeficientes de pressão exteriores em cada face 

Somando os coeficientes de pressão exterior na direcção x e y, obtemos os seguintes valores:  

� 05,125,08,0, =+=xpeδ ; 
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� 05,125,08,0, =+=ypeδ . 

A resultante das forças da acção do vento é:

AwF pe ⋅⋅= δ

Em que A corresponde a uma área de referência, relacionada com a superfície exposta. É calculada 
pelo produto entre a altura, h, de cada piso (metade do pé-direito de cada andar adjacente) e pela 
distância a ou b, conforme seja a acção do vento y ou x respectivamente.  

Quadro 3.5 – Cálculo da acção do vento 

Pisos h (m) wk (kN/m2) Ax (m2) Fx (kN) Ay (m2) Fy (kN) 

3 3,5 0,9 52,5 49,61 66,89 63,21 

4 3 0,9 45 42,53 57,33 54,18 

5 3 1,04 45 49,14 57,33 62,60 

6 3 1,04 45 49,14 57,33 62,60 

7 3 1,12 45 52,92 57,33 67,42 

8 3 1,12 45 52,92 57,33 67,42 

9 3 1,19 45 56,23 57,33 71,63 

10 3 1,25 45 59,06 57,33 75,25 

3.4.3. ACÇÃO DOS SISMOS

3.4.3.1. Zonamento do território 

O RSA divide Portugal em quatro zonas consoante a sua sismicidade, como se pode ver na figura 3.11. 
As ilhas do arquipélago dos Açores pertencem à zona A excepto as ilhas das Flores e do Corvo que 
pertencem à zona D, tal como as ilhas do arquipélago da Madeira. 

Fig.3.11 – Zonas sísmicas, [14]
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3.4.3.2. Quantificação da acção dos sismos 

Um sismo é um fenómeno natural de vibração brusca e passageira da superfície da Terra que resulta 
de uma rotura mais ou menos violenta no interior da crosta terrestre, correspondendo à libertação 
rápida de uma grande quantidade de energia, sob a forma de ondas sísmicas, provocando vibrações 
que se transmitem a uma extensa área envolvente. Estas vibrações do solo são transmitidas à estrutura 
que está fundada nesse mesmo terreno, [11], [15], [16].  

Os valores característicos da acção dos sismos são então quantificados em função da sismicidade da 
zona em que o edifício se encontra inserido e da natureza do terreno. A sismicidade é representada 
pelo coeficiente de sismicidade, �, que varia consoante a zona sísmica.  

Quadro 3.6 – Valores do coeficiente de sismicidade, [11] 

Zona sísmica �

A 1,0 

B 0,7 

C 0,5 

D 0,3 

Relativamente à natureza do terreno, o RSA classifica-os em três tipos:  

� Tipo I – solos coerentes rijos e rochas; 
� Tipo II – solos coerentes muito duros, duros e de consistência média e solos incoerentes 

compactos; 
� Tipo III – solos coerentes moles e muito moles e solos incoerentes soltos, [11]. 

Considera-se, para efeitos de cálculo, a acção sísmica actuar no plano horizontal. Só se contabiliza a 
direcção vertical em estruturas particularmente sensíveis a vibrações nessa direcção.  

Os valores reduzidos da acção sísmica são nulos. 

3.4.3.3. Determinação dos efeitos da acção dos sismos 

A determinação dos efeitos da acção dos sismos será efectuada no capítulo 5 do presente trabalho, 
onde serão definidos quais os parâmetros a inserir no programa de cálculo, MGE, para a 
contabilização da acção sísmica. 

3.4.4. ACÇÕES ESPECÍFICAS DE EDIFÍCIOS – SOBRECARGAS

As acções variáveis que se apresentam como as devidas à utilização dos edifícios são as sobrecargas. 
As acções a considerar variam com o tipo de utilização do edifício: se este é habitacional, de 
comércio, de locais onde as pessoas se possam reunir (escolas, cafés, restaurantes) e com o elemento a 
considerar: pavimentos, coberturas, varandas, passeios. 

3.4.4.1. Sobrecargas em coberturas 

O valor característico da sobrecarga em coberturas depende do tipo de coberturas em questão. São 
consideradas três tipos de coberturas, coberturas ordinárias, terraços não acessíveis e terraços 
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acessíveis. A cobertura neste projecto é uma cobertura não acessível, pelo que o valor de sobrecarga 
tem o valor de 1,0kN/m2, [11]. 

3.4.4.2. Sobrecargas em pavimentos 

Os valores característicos das sobrecargas nos pavimentos são função do tipo de utilização previsto. 
Os valores utilizados neste trabalho foram os seguintes:  

� Habitações: 2,0kN/m2; 
� Comércio: 4,0kN/m2. [11]  

3.4.4.3. Sobrecargas em varandas 

O valor característico da sobrecarga nas varandas é de 5,0kN/m2. Este valor é alusivo a uma faixa de 
um metro de largura adjacente ao parapeito, [11]. 

3.4.4.4. Sobrecargas em acessos 

Os valores característicos das sobrecargas nos acessos são os seguintes:   

� Em locais públicos: 3,0kN/m2; 
� Em locais privados: 5,0kN/m2. [11]  

3.4.5. ACÇÃO DA TEMPERATURA

Existem dois tipos de variações de temperatura que são consideradas para a representação da acção das 
variações da temperatura sobre as estruturas, que são, variações uniformes e variações diferenciais.  

As variações uniformes equivalem às variações anuais da temperatura ambiente que levam a estados 
térmicos que se podem considerar uniformes em todos os elementos da estrutura, por se processarem 
lentamente. 

As variações diferenciais equivalem às variações diárias da temperatura, que são variações mais 
bruscas causando gradientes térmicos na estrutura. 

De acordo com o artigo 31º do REBAP, a consideração dos efeitos das variações uniformes de 
temperatura nas estruturas reticuladas pode ser dispensada quando a maior dimensão em planta ou 
espaçamento entre juntas de dilatação não seja superior a 30 metros. Como esta condição é cumprida, 
não foi considerada a variação de temperatura. 
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4
PRÉ-DIMENSIONAMENTO

4.1. INTRODUÇÃO

O pré-dimensionamento dos elementos estruturais constitui uma etapa fundamental no 
dimensionamento estrutural. Hoje em dia o cálculo estrutural é feito através de programas de cálculo 
que, em grande parte, são baseados no comportamento elástico dos materiais. Assim é necessário 
introduzir as secções transversais dos elementos, que são desconhecidos à partida. Um correcto pré 
dimensionamento evita algum transtorno em posteriores alterações das secções o que levaria a uma 
nova análise dimensional. Dependendo do elemento estrutural, existem várias formas de estimar uma 
secção. 

4.2. LAJES

O pré-dimensionamento da laje foi efectuado de acordo com o Artigo 102º do REBAP através da 
expressão: 

η30≤
h

li (4.1.) 

Onde,  

h – altura da laje; 

li =�.l – vão equivalente da laje, em que l corresponde ao vão teórico e � a um coeficiente apresentado 
no quadro XV do REBAP que tem em conta as condições de apoio da laje. 

� – Coeficiente que tem em conta o tipo de aço utilizado. (Artigo 89.º do REBAP)   

No presente trabalho foi decidido que todas as lajes teriam a mesma espessura, logo o pré 
dimensionamento será elaborado tendo em conta o vão mais desfavorável.  

Aplicando a fórmula:  

��=0,8 (A500) 

� =0,8 (considera-se que a laje é apoiada num bordo e encastrada no outro, pelo lado da segurança) 

l =6,75 m 

mhhh 23,0225,0
8,030

8,075,6
=�≥⇔

×

×
≥
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4.3. VARANDAS

O pré-dimensionamento das varandas foi efectuado, tal como nas lajes, de acordo com o Artigo 102º 
do REBAP em que: 

� �=0,8 (A500); 
� �=2,4 (consola). 

mhhh 15,0148,0
8,030

4,2475,1
=�≥⇔

×

×
≥

4.4. VIGAS

O pré-dimensionamento das vigas de bordadura foi efectuado de forma a que todas possuíssem as 
mesmas dimensões. Foram então calculadas as dimensões necessárias para a viga mais esforçada, isto 
é, aquela com maior vão e maior área de influência (ver figura 4.1) considerando um momento 
reduzido económico de 0,25. A expressão que relaciona o momento reduzido com as dimensões da 
viga é a seguinte: 

fcddb

M sd

⋅⋅
=

2
µ (4.2.) 

Em que,  

µ  – Momento reduzido do valor de cálculo do momento flector resistente; 

sdM  – Valor de cálculo do momento flector actuante; 

b  – Largura da secção; 

d  – Altura útil da secção; 

cdf  – Valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão. 

Fig.4.1 – Indicação da viga mais condicionante
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4.4.1. ACÇÕES NA VIGA

As acções a considerar para o pré-dimensionamento da viga são o peso próprio desta, os esforços 
provenientes da laje que descarrega na viga e o peso das paredes exteriores.  

Foi admitido um peso próprio da viga de 3,5 kN/m dado que as dimensões ainda são desconhecidas. 

Para o cálculo da contribuição da laje é necessário quantificar as acções actuantes sobre esta, fazer a 
respectiva combinação para o estado limite último e definir a largura de influência que descarrega na 
viga. Deverá ser efectuado o mesmo para a varanda. Por simplificação de cálculos, e como está do 
lado da segurança, foi considerado que a varanda existe em todo o comprimento da viga. 

Acções permanentes na laje:  

� Peso próprio. Este valor é igual ao produto do peso volúmico do betão armado, que é 25 
kN/m3, pela espessura da laje: 

2/75,52523,0 mkNg =×=

� Peso de revestimentos e divisórias. 

2/5,3 mkNg =

� Peso total: 
2/25,95,375,5 mkNg =+=

Acções permanentes na varanda:  

� Peso próprio: 
2/75,32515,0 mkNg =×=

Acções variáveis na laje:  

� Sobrecarga:  
2/0,2 mkNq =

Acções variáveis na varanda:  

� Sobrecarga:  
2/0,5 mkNq =

A largura de influência, isto é, a largura de laje que irá descarregar nesta viga, é 4,030 m. A largura da 
varanda é de 1,475 m. 

O peso das paredes exteriores é de 4kN/m2. Adoptou-se para as paredes uma altura média destas de 1,8 
m de forma a ter em conta o desconto das vigas, portas e janelas. 

A carga na viga, sdp , fica definida da seguinte forma: 

[ ] [ ] mkNpsd /41,103475,10,503,40,25,18,145,3475,175,303,425,95,1 =×+××+×++×+××=
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O momento flector na viga toma o seguinte valor: 

mkN
lp

M sd ⋅=
⋅

=
⋅

= 99,483
11

175,741,103

11

22

Para um momento reduzido, µ , de 0,25 e para um b de aproximadamente 0,4d, obteve-se: 

md
dfcddb

M sd 636,0
167004,0

99,483
25,0

32
≅�

⋅⋅
=⇔

⋅⋅
=µ

As dimensões adoptadas para as vigas foram portanto b=0,25metros e h=0,65metros. 

4.5. PILARES

As dimensões dos pilares são determinadas através do valor do esforço axial, apesar da existência de 
momentos nos pilares em certos casos poder originar um aumento de área. As expressões a utilizar são 
então baseadas na comparação entre os esforços actuantes, Nsd, e os esforços resistentes, Nrd, em que:
Nsd � Nrd.

Os pilares foram pré-dimensionados de forma a possuírem uma percentagem de armadura na ordem 
dos 1 a 2% quê são os valores considerados mais económicos. Os pilares exteriores foram pré-
dimensionados para 1% de armadura na sua secção transversal e os interiores para 2% de modo a 
poder respeitar mais facilmente a planta de arquitectura existente, pois as paredes interiores têm 
geralmente uma espessura mais reduzida que as paredes exteriores. As expressões utilizadas foram as 
seguintes:  

� Pilares exteriores: 

sydcd

sd

c
ff

N
A

⋅+⋅
=

01,0α
(4.3.) 

� Pilares interiores: 

sydcd

sd

c
ff

N
A

⋅+⋅
=

02,0α
(4.4.) 

Em que,  

cA   – Área da secção do pilar; 

sdN  – Valor de cálculo do esforço normal actuante; 

α     – Coeficiente de segurança; 

cdf   – Valor de cálculo da tensão de rotura de do betão à compressão; 

sydf   – Valor de cálculo da tensão de cedência ou da tensão limite convencional de proporcionalidade 

a 0,2% à tracção do aço das armaduras ordinárias. 

O cálculo do esforço normal actuante é efectuado de forma diferente para os pilares exteriores e 
interiores. Nos pilares exteriores o Nsd é calculado através da carga que as vigas de bordadura 
adjacentes descarregam neste e nos pilares interiores, através da carga proveniente das lajes 
fungiformes. A área de laje a descarregar em cada pilar é definida através de áreas de influência (ver 
figura 4.2). O valor do esforço axial a utilizar no pré-dimensionamento corresponde ao existente na 
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base do pilar. Irá ser apresentado o pré-dimensionamento de um pilar exterior e interior a título 
exemplificativo. Os restantes pilares foram pré-dimensionados de forma análoga. 

Fig.4.2 – Planta do piso tipo com indicação das áreas de influência. 

4.5.1. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DO PILAR 4

As acções a considerar para o pré-dimensionamento deste pilar exterior são: as cargas provenientes da 
viga 3 e da viga 4, ao longo de todos os pisos, e o peso próprio deste. Como as secções não são ainda 
conhecidas, foi admitido um peso próprio do pilar, por cada metro, de 5kN (já majorado), possuindo o 
pilar uma altura é de 28metros. De referir que não foram contabilizados para os cálculos a parte do 
pilar que se encontra embutido no muro de suporte, pois este, por ter uma rigidez muito superior, irá 
suportar as cargas referentes a esses pisos. Como as extremidades das vigas estão ambas apoiadas em 
pilares, cada pilar recebe metade da carga da viga, isto é, o valor do esforço axial provocado por cada 
viga será igual à carga uniformemente distribuída desta multiplicada por metade do seu comprimento. 
Apresenta-se em baixo um quadro que esquematiza a quantificação das cargas das vigas. 

  Quadro 4.1 – Determinação do esforço axial no pilar 4 

Piso Vigas lviga (m) 
Carga na viga (kN/m) 

(permantentes + 

sobrecarga) 

Esforço axial no 

pilar (kN) 

Viga 3 6,45 40,34 130,11 

Viga 4 5,90 40,34 119,01 Cobertura 

TOTAL   249,12 

Viga 3 6,45 40,79 131,56 Piso 3, Piso 4 e Piso 

tipo 
Viga 4 5,90 40,79 120,34 
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   x 8 pisos 

TOTAL    2015,21 

O esforço axial do pilar, sdN , toma então o seguinte valor: 

kNN sd 495,3536285)12,24921,2015(5,1 =×++×=

Com: 

α =0,85 

cdf =16,7MPa 

sydf =435MPa 

2191,0
43500001,01670085,0

495,3536
mAc =

⋅+⋅
=

Fixando a dimensão y do pilar em 0,3metros (para respeitar a arquitectura) a dimensão y adoptada foi 
de 0,65metros.  

4.5.2. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DO PILAR 17 

As acções a considerar para o pré-dimensionamento deste pilar interior são as cargas provenientes da 
laje da área de influência que lhe corresponde, ao longo de todos os pisos, e o peso próprio deste. A 
altura deste pilar é de 25metros. O esforço axial proveniente da laje é calculado pelo produto entre a 
carga da laje pela respectiva área de influência, que para este pilar é de 20,33m2 (ver figura 4.2). No 
quadro 4.2 está esquematizada a quantificação das cargas das lajes. 

  Quadro 4.2 – Determinação do esforço axial no pilar 17 

Piso Área de influência 
Carga na laje (kN/m2) 

(permantentes + 

sobrecarga) 

Esforço axial no pilar 

(kN) 

Cobertura 
20,3344 10,75 218,59 

20,3344 11,25 228,76 

  x 8 
Restantes 8 pisos 

  1830,10 

O esforço axial na base do pilar toma o seguinte valor: 

kNN sd 035,3198255)59,21810,1830(5,1 =×++×=

Com: 
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α =0,85 

cdf =16,7MPa 

sydf =435MPa 

2172,0
43500002,01670085,0

035,3198
mAc =

⋅+⋅
=

Este pilar está dentro de uma parede interior de 20 cm; no entanto, para que ficasse embutido nesta 
teria que ter uma dimensão y muito pequena, fazendo com que a dimensão x ficasse muito superior ao 
dobro da dimensão y, o que poderia acarretar problemas relativamente ao punçoamento. Assim foi 
definida uma secção do pilar de dimensão x igual a 0,5metros e de dimensão y igual a 0,25metros.  

4.5.3. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE TODOS OS PILARES

As dimensões obtidas para os pilares encontram-se apresentadas na figura 4.3. É importante salientar 
que, por motivos arquitectónicos, o pilar 11 e 12 têm uma dimensão imposta de dimensão x igual a 
0,25 m e de dimensão y igual a 0,90 m. 

Fig.4.3 – Dimensões dos pilares obtidas no pré-dimensionamento 

4.6. MUROS DE SUPORTE

Os muros de suporte foram calculados considerando que se comportariam como uma laje armada só 
numa direcção, tomando o apoio ao nível das lajes do pavimento e submetida à acção dos impulsos de 
terras. Irá ser exemplificado o cálculo do pré-dimensionamento do muro 1, através das acções já 
determinadas no capítulo 3 (figura 4.4). 
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Fig.4.4 – Muro de suporte 1 

Para o cálculo do momento para efeitos de pré-dimensionamento do muro de suporte, como o impulso 
de terra corresponde a uma carga trapezoidal, foi utilizado um valor de carga p médio do piso inferior, 
de modo a tornar esta carga numa uniformemente distribuída:

2/24,29
2

59,4889,9
mkNpmédio =

+
=

O momento flector, M, é dado por: 

10

2lp
M

⋅
= (4.5.) 

Substituindo na fórmula: 

mkNM ⋅=
×

= 21,59
10

5,424,29 2

O momento flector de cálculo é igual ao momento flector multiplicado pelo respectivo coeficiente de 
segurança: 

mkNM sd ⋅=×= 82,8821,595,1

O muro de suporte foi pré-dimensionado para um valor de momento reduzido, µ, económico de valor 
0,15. O momento reduzido toma o seguinte valor: 

mhmd
d

25,019,0
167000,1

82,88
15,0

2
=�≥⇔

⋅⋅
=

Os resultados do cálculo do pré-dimensionamento de todos os muros de suporte encontram-se 
apresentados no quadro 4.3. 
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Quadro 4.3 – Pré-dimensionamento da espessura dos muros de suporte 

Muro 1 Muro 2 Muro 3 Muro 4 Muro 5 Muro 6 

Pmed (kN/m2) 29,24 21,50 41,71 41,71 15,91 15,48 

M (kN.m/m) 59,21 26,34 51,09 51,09 19,49 18,96 

Msd (kN.m/m) 88,82 39,51 76,64 76,64 29,23 28,44 

d (m) 0,19 0,13 0,17 0,17 0,11 0,11 

h (m) 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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5 
MGE 

5.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PROGRAMA

O MGE é um programa de cálculo que se destina à análise e dimensionamento de estruturas de 
edifícios sujeitos às acções regulamentares. A modelação da estrutura tridimensional do edifício é 
efectuada através da divisão em pórticos planos, constituídos por vigas, pilares e paredes. Este tipo de 
modelação espacial tem como vantagem uma melhor aproximação da realidade, contudo, tem como 
desvantagem uma maior dificuldade nos cálculos expeditos de verificação. Os resultados obtidos neste 
programa têm um formato tradicional o que possibilita uma fácil interpretação. Para as vigas, o 
programa apresenta os deslocamentos dos nós e esforços devidos às distintas acções e combinações de 
acções. Para além disso, fornece uma quantidade considerável de resultados que facilita, no cálculo 
das armaduras longitudinal e transversal, uma fácil verificação. Para os pilares, o programa apresenta 
os valores dos parâmetros requeridos no estudo da encurvadura, nomeadamente a classificação da 
estrutura, comprimentos efectivos de encurvadura e esbeltezas nas direcções x e y e esforços devidos 
às cargas quase permanentes, em conformidade com o estabelecido no REBAP. Para as diversas 
combinações de acções, são calculados os esforços elásticos, as excentricidades adicionais obtidas, os 
esforços de dimensionamento e também as suas quantidades de armadura necessária. Desta forma, é 
possível para o projectista averiguar qual a combinação condicionante e a sua importância relativa, 
possibilitando um maior controlo sobre o que está a ser efectuado. Não são calculados os valores 
referentes ao dimensionamento das armaduras transversais. O MGE não calcula as reacções nos apoios 
e não procede ao dimensionamento das fundações, o que dificulta a verificação global de equilíbrio. 
Outra desvantagem do programa é a nível do interface gráfico com o utilizador. O MGE tem como 
base de trabalho o sistema operativo MS-DOS que apenas apresenta como output gráfico de dados os 
esquemas dos pórticos introduzidos, um esquema da planta e as suas deformações, [1], [17]. 

O MGE é constituído por um sistema encadeado de menus que possibilitam a realização das distintas 
tarefas envolvidas e possibilitam a ligação entre as distintas fases de cálculo. O menu principal, menu 
0 possibilita aceder aos diferentes menus como se pode ver na figura 5.1. 
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Fig.5.1 – Menu 0 do MGE 

De seguida, irá ser apresentado uma síntese de cada menu, que serão explicados de forma mais 
aprofundada nos restantes subcapítulos. 

O menu 1 destina-se à preparação dos dados para a formação das matrizes de rigidez de todas as 
pórticos intervenientes. Neste menu são definidas as características geométricas e mecânicas dos 
pórticos podendo proceder-se ao cálculo das correspondentes matrizes de rigidez locais destinadas à 
análise das acções horizontais.  

O menu 2 destina-se à preparação dos dados para a formação das matrizes de rigidez de torção dos 
núcleos no caso de existirem núcleos cuja rigidez própria à torção não seja desprezável. 

O menu 3 destina-se à definição da localização e da orientação dos elementos estruturais em planta, 
possibilitando a elaboração da matriz de rigidez global da estrutura para a análise das acções 
horizontais. 

O menu 4 destina-se à análise das acções horizontais estáticas. Neste menu inserem-se os dados que 
definem as forças estáticas globais que actuam na horizontal nos diferentes pisos do edifício e 
calculam-se os deslocamentos horizontais dos pisos e as forças actuantes ao nível dos pisos nas 
diversas estruturas elementares. 

O menu 5 destina-se à análise das acções horizontais dinâmicas dos sismos através de uma análise 
dinâmica linear combinada com coeficientes de comportamento que tomam em consideração o 
comportamento não linear do material. A estrutura é concebida através de pórticos planos constituindo 
um modelo tridimensional de três graus de liberdade por piso. A resposta é calculada através de 
análise modal espectral, permitindo a obtenção dos esforços máximos em cada pórtico. O MGE 
considera também a componente rotacional, [1]. No submenu 5-A, são calculadas as características 
dinâmicas do edifício tais como os valores das frequências próprias e as configurações dos modos de 
vibração. O submenu 5-B permite o cálculo da resposta sísmica, isto é, da resposta global da estrutura 
relativamente às acções dos sismos tipo1 e tipo2. O submenu 5-C possibilita o cálculo dos esforços 
sísmicos nos diversos pórticos considerados para posterior combinação de esforços. No sub menu 5D 
são calculados os esforços sísmicos máximos absolutos. 

O menu 6 destina-se à caracterização das acções não horizontais que actuam sobre cada estrutura 
elementar e ao cálculo dos respectivos esforços, através de combinações de acções em que intervém 
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também os esforços resultantes das acções horizontais calculados nos menus anteriores. Este menu 
também possibilita o cálculo da envolvente de armaduras em vigas e lajes. 

O menu 7 destina-se à representação gráfica das plantas dos pisos definidas no menu 3 e possibilita 
também visualizar as deformadas desses pisos para as acções estáticas e/ou para as configurações dos 
modos de vibração. 

O menu 8 destina-se ao cálculo de pilares. Numa primeira fase, são determinados os esforços globais 
que actuam nos pilares. Numa segunda fase, este menu calcula a armadura necessária nos pilares em 
flexão composta desviada em que os esforços são acrescidos das excentricidades adicionais 
regulamentares. 

O menu 9 destina-se ao cálculo de armaduras em peças isoladas de secções rectangulares, [17] 

5.2. MENU 1-FORMAÇÃO DA MATRIZ DE RIGIDEZ-ESTRUTURAS TICOIDAIS

A estrutura do edifício é calculada como um conjunto de pórticos reticulados planos resistentes a 
esforços horizontais no seu plano ligados entre si pelos pavimentos que actuam como diafragmas 
indeformáveis formando assim uma estrutura tridimensional. Um pórtico (estrutura ticoidal) 
corresponde a uma associação de elementos horizontais (vigas e lajes) e verticais (pilares, paredes, 
muros de suporte) com continuidade entre si e que resistam quer a acções horizontais e verticais. 

É necessário proceder à caracterização dos pórticos. Estes devem conter todos os pilares e vigas 
fundamentais ao cálculo da estrutura. 

Fig.5.2 – Pórticos considerados (planta do piso tipo) 

Foram ainda considerados dois pórticos que não constam do piso tipo, que são dois muros de suporte, 
o muro 2 e o muro 6, que correspondem respectivamente ao pórtico EL e EM.

A modelação das paredes e muros de suporte no MGE foi realizada através da consideração de pilares 
de grande rigidez ligados a vigas com troços rígidos. 
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Para a definição de cada pórtico, o programa necessita da introdução das características relativamente 
à disposição das barras, às condições de apoio, as características das barras e os níveis de 
compatibilização. 

O número de barras tipo indica a quantidade de barras existentes no pórtico que possuem 
características diferentes relativamente à sua secção. Para cada barra tipo introduz-se a sua secção, 
sendo a caracterização das barras efectuada através da correspondência do número da barra tipo 
definida anteriormente a cada uma das barras. A secção de uma barra é definida por “b” e “h”, em que 
“b” corresponde à dimensão da secção da barra perpendicular ao pórtico que está a ser caracterizado e 
“h” à dimensão paralela.  

O número de apoios indica quantos nós estão ligados rigidamente ao exterior. A caracterização destes 
apoios é feita através da indicação dos movimentos a que estão impedidos (vertical, horizontal e 
rotação). Por exemplo, um encastramento é caracterizado impedindo os três movimentos. É necessário 
indicar ao programa quais os nós que têm apoios. 

O número de níveis a compatibilizar indica a quantidade de pisos existentes acima das fundações, que 
se encontram directamente ligados ao pórtico e relativamente aos quais se deseja impor a 
compatibilização dos deslocamentos horizontais, de acordo com a hipótese dos pavimentos 
funcionarem como membranas indeformáveis no próprio plano. Se um piso estiver impedido de se 
deslocar horizontalmente, esse piso não é considerado como nível a compatibilizar. Também o piso 
das fundações não deve ser contabilizado, pois já é compatibilizado por natureza. É importante 
predefinir o número total de níveis a compatibilizar na totalidade do edifício, visto poderem existir 
pórticos que não possuam todos os pisos. Esta é a forma de ligar correctamente os vários pórticos. 
Para a definição dos níveis a compatibilizar num dado pórtico o programa requer a introdução do 
número a que cada nível indicado corresponde na numeração definida relativamente à totalidade dos 
níveis de compatibilização do edifício e o número de um nó representativo desse nível, ou seja, um nó 
que esteja situado no piso correspondente a esse nível, [17]. 

Neste programa, os nós e as barras têm uma numeração pré-estabelecida. Os nós são numerados da 
esquerda para a direita e de baixo para cima. As barras começam a ser numeradas a partir das barras 
horizontais, da esquerda para a direita e de baixo para cima, seguindo-se das barras verticais, as quais 
são numeradas de baixo para cima e da esquerda para a direita, [17]. Apresenta-se, a título de 
exemplo, a estrutura A na figura 5.3, os restantes pórticos encontram-se no anexo 2.  

Também é necessário indicar qual o tipo de regularidade do pórtico a caracterizar. O grau de 
regularidade da estrutura é definido no programa da seguinte maneira:  

� 1 – Regularidade perfeita, pórtico corrente; 
� 2 – Regularidade média, pórtico que está inserido numa malha rectangular, mas em que 

faltam algumas barras; 
� 0 – Irregular (com barras inclinadas), [17]. 
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Fig.5.3 – Estrutura A 

5.3. MENU 2-FORMAÇÃO DA MATRIZ DE RIGIDEZ – TORÇÃO DOS NÚCLEOS

Pelo lado da segurança, este menu não foi utilizado, porque os núcleos de rigidez em betão armado 
(caixas de escadas, caixas de elevadores), ao fendilharem por torção, vêem a sua rigidez muito 
diminuída, sendo assim difícil avaliar a sua real capacidade resistente. Apenas deve ser utilizado este 
menu quando os núcleos forem formados por estruturas metálicas contraventadas. 

5.4. MENU 3-CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL

O menu 3 destina-se à definição da localização e da orientação dos elementos estruturais em planta, 
possibilitando a elaboração da matriz de rigidez global da estrutura para a análise das acções 
horizontais. É necessário introduzir no programa o número de pórticos considerados para a modelação 
da estrutura e definir as suas posições e orientações em planta, [17].  

Para a análise das estruturas ticoidais, é fundamental definir um ponto em que vai ser a origem das 
coordenadas (OXYZ), no qual o eixo Z é vertical e ascendente. O ponto escolhido é indicado na figura 
5.4. As estruturas ticoidais são as definidas no primeiro menu como estruturas reticuladas planas. É 
então necessário fornecer ao programa as coordenadas do ponto inicial de cada pórtico, que 
corresponde ao ponto mais à esquerda deste, e a respectiva orientação relativamente à horizontal. As 
coordenadas x e y de cada estrutura considerada e as respectivas orientações são apresentadas no 
quadro 5.1. 

Quadro 5.1 – Localização dos pórticos relativamente à origem das coordenadas 

Estrutura 

ticoidal 

Coordenada X 

(m) 

Coordenada Y 

(m) 

Orientação 

(º) 

EA -8,72 8,89 - 
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EB -8,72 3,44 - 

EC -8,72 -3,74 - 

ED -3,83 -5,76 - 

EE -8,72 -5,31 90 

EF -3,83 -5,76 90 

EG -1,69 -5,76 90 

EH - - - 

EI 1,69 -5,76 90 

EJ 5,13 -5,76 90 

EK 10,16 -5,31 90 

EL 4,93 -5,16 - 

EM -0,52 -6,11 70 

Fig.5.4 – Indicação do centro que será a origem das coordenadas 

5.5. MENU 4-ANÁLISE ESTÁTICA DE ACÇÕES HORIZONTAIS

O menu 4 destina-se à análise das acções horizontais estáticas. Numa primeira fase, no sub menu 4A, 
inserem-se os dados que definem as forças estáticas globais que actuam na horizontal nos diferentes 
pisos do edifício e numa segunda, no sub menu 4B, calculam-se os deslocamentos horizontais dos 
pisos e as forças actuantes ao nível dos pisos nas diversas estruturas elementares.  

Na preparação dos dados, começa-se por definir o número de acções horizontais estáticas e o número 
de níveis a compatibilizar. Uma acção horizontal estática é uma acção que actua horizontalmente ao 
nível dos pisos. Foram três as acções estáticas consideradas para o trabalho: vento x, vento y e impulso 
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de terras. O número total de níveis a compatibilizar representa o número global de pisos do edifício 
que estão acima das fundações, onde se atribui a compatibilização dos deslocamentos horizontais de 
acordo com a suposição dos pavimentos funcionarem como membranas indeformáveis no próprio 
plano, [17].  

Após definido o número de acções e o número de níveis a compatibilizar é necessário introduzir, para 
cada acção, as componentes Fx e Fy e o respectivo momento. O sentido positivo dos eixos a 
considerar é apresentado na figura 5.5. 

Fig.5.5 – Sentido positivos dos eixos, [17] 

Os resultados que se podem obter neste sub menu são, para cada acção horizontal estática, os 
deslocamentos horizontais dos pisos considerados como níveis de compatibilização e as forças 
horizontais globais que actuam nesses níveis distribuídos pelos pórticos. 

Relativamente à acção do vento, já foram calculadas as componentes x e y no capítulo 3, no entanto, 
essas forças são aplicadas no centro do rectângulo fictício, sendo necessário calcular os momentos que 
essas forças provocam relativamente ao centro considerado no programa (figura 5.6). 

Fig.5.6 – Distância entre o centro geométrico e o centro do rectângulo fictício 

Os valores obtidos para as componentes x e y das forças actuantes na estrutura devido ao vento e os 
respectivos momentos flectores são apresentados no quadro 5.2.  
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Quadro 5.2 – Acção do vento 

Vento X Vento Y 

Nível Fx (kN) dy (m) M (kN/m) Fy (kN) dx (m) M (kN/m) 

3 49,61 1,387 -68,81 63,21 0,695 43,93 

4 42,53 1,387 -58,98 54,18 0,695 37,65 

5 49,14 1,387 -68,16 62,60 0,695 43,51 

6 49,14 1,387 -68,16 62,60 0,695 43,51 

7 52,92 1,387 -73,40 67,42 0,695 46,86 

8 52,92 1,387 -73,40 67,42 0,695 46,86 

9 56,23 1,387 -77,99 71,63 0,695 49,79 

10 59,06 1,387 -81,92 75,25 0,695 52,30 

Relativamente à acção do impulso de terras, foram determinadas no capítulo 3 as acções do terreno ao 
longo dos muros de suporte. No entanto é necessário definir essas acções a nível de cada piso para 
introduzir os valores no MGE. Para tal, cada muro de suporte foi introduzido no menu 1 tendo-lhes 
sido introduzidas as cargas trapezoidais relativas ao valor do impulso das terras no menu 6, onde 
também foram determinadas as reacções a nível de cada piso. Irá ser exemplificado a determinação 
das acções a introduzir no programa para o muro de suporte 1, os restantes foram calculados de forma 
análoga. 

O pórtico equivalente ao muro de suporte 1 introduzido no menu 1 do programa as respectivas cargas 
aplicadas que serão definidas no menu 6 são apresentadas na figura 5.7. 

Fig.5.7 – Muro de suporte 1 e as acções nele actuantes 

As reacções obtidas no Menu 6 do programa, de cujo funcionamento é explicado no subcapítulo 5.7 
estão apresentadas na figura 5.8. 
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Fig.5.8 – Reacções da estrutura ao impulso de terras actuante 

Estas reacções correspondem às forças aplicadas ao nível de cada piso e ao longo de toda a largura do 
muro, como se pode ver na (figura 5.9). A reacção negativa, no primeiro apoio, não é contabilizada 
pelo lado da segurança. A contabilização destas acções no programa é efectuada através da força total, 
F, que é obtida através da multiplicação das forças já calculadas pela largura, L, do muro e pelo 
momento flector que estas provocam relativamente ao centro do edifício.  

Fig.5.9 – Impulso de terras aplicado ao nível de cada piso

Os resultados obtidos para cada nível estão apresentados no quadro 5.3. 
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Quadro 5.3 – Acção do impulso de terras no muro de suporte 1 

L Fx (kN/m) Fx (kN) dy (m) Mx (kN.m) 

Nível 2 13,93 -70,79 -985,75 2,48 -175,56 

Nível 3 13,93 -79,84 -1111,77 2,48 -198,00 

No anexo 3.1 encontram-se os valores relativos aos restantes muros de suporte, estando os valores 
finais a colocar no menu 4 apresentados no quadro 5.4. 

Quadro 5.4 – Acção do impulso de terras 

Nível Fx (KN) Fy (KN) Mtotal (kN.) 

1 -79,35 613,48 -245,00 

2 -1035,90 941,09 -3642,15 

3 -1111,77 355,53 -2011,21 

Após caracterizadas as acções e calculados os resultados no submenu 4-A é necessário ir ao submenu 
4-B para proceder ao cálculo dos esforços nas extremidades das barras dos pórticos. O programa 
requer a introdução do número de acção estática a considerar, devendo-se seleccionar as acções para 
as quais se deseja obter os esforços, isto é, as acções que são mais desfavoráveis para a estrutura em 
questão. Considera-se para as estruturas orientadas segundo x a acção do vento x e para as estruturas 
orientadas segundo y a acção do vento y. O número de cada acção é o correspondente à ordem 
indicada no anterior sub menu 4-B, [17].  

5.6. MENU 5-ANÁLISE DINÂNICA

5.6.1. FREQUÊNCIAS PRÓPRIAS E MODOS DE VIBRAÇÃO 

É no submenu 5-A que são calculadas as características dinâmicas do edifício, sendo estas os valores 
das frequências próprias e as configurações dos modos de vibração. As frequências próprias e as 
configurações dos modos de vibração são calculadas através do método de Jacobi Generalizado. Este 
método recorre a um processo iterativo convergente que termina quando numa iteração a diferença 
entre os valores próprios calculados e os respectivos valores próprios calculados na iteração anterior 
for menor que a tolerância de convergência definida pelo utilizador ou quando o número máximo de 
iterações fixada for ultrapassado, [17].

No menu inicial são definidos os dados para a determinação dos modos de vibração, nomeadamente, o 
número total de níveis a compatibilizar, a tolerância de convergência para valores próprios, o número 
máximo de iterações para os valores próprios, o número de modos de cujas características se pretende 
listagem e se é pretendido ou não um controle que permita o acompanhamento das iterações. Este 
controle permite que o programa mostre como os valores próprios evoluem durante o processo 
iterativo. O MGE assume determinados valores por defeito que estão em parênteses rectos caso os 
espaços sejam deixados em branco, neste caso para os espaços relativos à inserção da tolerância de 
convergência e do número máximo de iterações, [17].  
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Neste trabalho foram utilizados os valores definidos pelo MGE para a tolerância de convergência e do 
número máximo de iterações. O número total de níveis a compatibilizar é 10. Foi requerido o controle 
que permite o acompanhamento das iterações e 6 modos de vibração de cujas características se 
pretenda listagem. Este número foi escolhido tendo em conta que geralmente só os modos de vibração 
mais baixos interferem de maneira significativa na resposta da estrutura, logo não é necessário obter 
uma listagem de todos os modos de vibração. Estes modos são mostrados por ordem crescente das 
suas frequências próprias. 

Após a introdução dos dados no menu inicial vem a definição a matriz de massa. Esta é constituída 
com base em submatrizes de massa dos pisos ou níveis de compatibilização sendo necessário definir a 
massa total (M) do piso expressa em toneladas, as coordenadas do centro de massa dos pisos em 
relação ao referencial já definido para a construção da matriz de rigidez global no menu 3 e o 
momento polar de inércia (Ip). 

As acções que vão influenciar no cálculo da massa dos pisos são as acções permanentes e variáveis da 
laje, o peso das paredes exteriores e o peso das paredes de betão. 

As acções na laje são combinadas através da combinação para acções sísmicas (art. 9º do RSA): 

QGp ⋅+⋅= 20,1 ψ (5.1.) 

Em que: 

p – peso uniformemente distribuído na laje resultante da combinação de acção sísmica [kN/m2];  

G – peso uniformemente distribuído das acções permanentes na laje; 

Q – peso uniformemente distribuído das acções variáveis da laje; 

�2 – coeficiente de redução (�2=0,2).  

As acções G e Q já foram calculadas no capítulo 4. Apresenta-se em baixo um quadro resumo com o 
cálculo da massa de cada piso: 

Quadro 5.5 – Cálculo da massa de cada piso 

Pisos 
p  

(kN/m2)

Área 

(m2) 

Peso laje 

(kN) 

Perímetro 

(m) 

Peso par. 

ext. (kN) 

Larg. par. 

Betão (m)

P.par. 

Bet.(kN)

Peso total 

(kN) 
Massa 

(t) 

Cobertura 9,75 285,92 2787,7395 72,62 - - - 2787,7395 278,774

Piso tipo 9,65 284,06 2741,21 72,62 522,86 - - 3264,07 326,41 

Piso 3 9,65 269,09 2596,72 69,97 503,78 12,45 1400,63 3112,96 311,30 

Piso 2 9,65 267,13 2577,80 67,93 487,23 24,43 1831,88 3089,46 308,95 

Piso 1 9,65 174,67 1685,53 67,93 - 31,50 2362,50 1717,03 171,70 

O momento polar de inércia é determinado através da expressão: 

A

M
III yxp ⋅+= )( (5.2.) 

Em que: 

Ip – Momento polar de inércia [t/m2]; 
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Ix – Momento de inércia em relação ao eixo x; 

Iy – Momento de inércia em relação ao eixo y; 

M – Massa do piso; 

A – Área do piso. 

Com o auxílio do programa AUTOCAD pode-se determinar a área dos pisos e os momentos de inércia 
em relação ao centro de gravidade (IxG e IyG), sendo necessário o cálculo dos momentos de inércia em 
relação á origem das coordenadas através do Teorema de Steiner: 

2dAII G ⋅+= (5.3.) 

Em que: 

d – distância entre o eixo x ou y do centro de gravidade ao respectivo eixo x ou y do centro das 
coordenadas. 

O cálculo do momento polar de inércia está apresentado no quadro 5.6. 

Quadro 5.6 – Cálculo do momento polar de inércia de cada piso 

Piso IxG (m4) IyG (m4) dx (m) dy (m) Área (m2) Ix (m4) Iy (m4) Massa (t) Ip (t/m2) 

Cobertura 5021,24 9225,47 1,015 1,518 285,92 5680,10 9520,04 278,77 14820,13

Piso tipo 4960,18 9078,60 0,983 1,553 284,06 5645,29 9353,09 326,41 17234,12

Piso 3 4543,02 7903,48 0,524 1,821 269,09 5435,34 7977,37 311,30 15516,40

Piso 2 4426,30 7906,36 0,845 1,877 267,13 5367,43 8097,10 308,95 15572,26

Piso 1 3119,63 2112,63 3,012 1,756 174,67 3658,22 3697,22 171,70 7230,64 

Pode então ser definida a matriz de massa que vai ser inserida no MGE para cada piso definido por 
níveis de compatibilização:

Quadro 5.7 – Matriz de massa

Centro de massa 
Nível Massa (t)

xg (m) yg (m) 

Momento Polar 

(t.m2) 

1 171,70 3,012 1,756 7230,64 

2 308,95 0,845 1,877 15572,26 

3 311,30 0,524 1,821 15516,40 

4 326,41 0,983 1,553 17234,12 

5 326,41 0,983 1,553 17234,12 

6 326,41 0,983 1,553 17234,12 

7 326,41 0,983 1,553 17234,12 

8 326,41 0,983 1,553 17234,12 
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9 326,41 0,983 1,553 17234,12 

10 278,77 1,015 1,518 14820,13 

Os resultados obtidos neste submenu 5-A são os elementos que caracterizam o comportamento 
dinâmico do edifício que são as frequências próprias, as configurações normalizadas dos modos de 
vibração e os factores de participação modal. 

5.6.2. CÁLCULO DA RESPOSTA SÍSMICA

É no submenu 5-B que é calculada a resposta sísmica, ou seja, a resposta global da estrutura 
relativamente às acções dos sismos tipo1 e tipo2. Acção sísmica tipo1 representa um sismo de 
moderada magnitude e de pequena distância focal. A acção sísmica tipo2 representa um sismo de 
elevada magnitude e de grande distância focal, [17]. 

No ecran inicial inserem-se os dados gerais: a zona sísmica, o tipo de terreno, o coeficiente de 
comportamento, o número de modos de vibração a considerar, a velocidade de propagação e se é ou 
não pretendido que um cálculo automático dos valores espectrais. O coeficiente de comportamento 
depende do tipo de estrutura e das suas características de ductilidade. Este valor é indicado no artigo 
33º do REBAP. O MGE quantifica a acção sísmica através dos espectros de resposta médios e define 
funções que descrevem aproximadamente as curvas propostas no anexo III do RSA. O programa 
emprega essas curvas caso o utilizador solicite o cálculo automático dos valores espectrais, caso 
contrário, o utilizador terá que introduzir os valores dos espectros achados através das curvas do RSA, 
[17]. Os dados fornecidos foram os seguintes: 

� Coimbra pertence à zona sísmica C; 
� O terreno é um terreno mole, logo é do tipo III; 
� O coeficiente de comportamento é 2 (estrutura mista pórtico-parede e ductilidade 

normal); 
� O número de modos de vibração a utilizar é de 6; 
� A velocidade de propagação será a admitida no programa: 1500 m/s 
� Foi pretendido o cálculo automático dos valores espectrais. 

No segundo ecran do submenu 5B é solicitado o coeficiente de amortecimento para cada modo de 
vibração pedido. Os coeficientes de amortecimento dependem do tipo da estrutura e das suas 
características de ductilidade e normalmente tomam valores entre 2% e 10%. Em estruturas de betão 
armado de edifícios correntes é habitual usar-se 5%. 

O último ecran permite optar pelos resultados que se pretende obter. Os resultados solicitados para o 
presente trabalho foram: deslocamentos horizontais máximos dos pisos segundo o referencial 
empregado; reacções globais máximas; deslocamentos horizontais máximos das estruturas ticoidais; 
envolventes de corte entre pisos das estruturas ticoidais e envolventes de momentos derrubadores das 
estruturas ticoidais. 

Os resultados são determinados para as duas acções sísmicas, tipo1 e tipo2. Para cada tipo de resposta 
é considerada a acção sísmica que leve a resultados mais prejudiciais, [17].  

O nível para o qual foram obtidas das reacções do edifício foi o nível zero, pois é nesse nível que se 
obtêm os valores máximos. Analisando os resultados calculados pelo programa para esse nível, 
podemos verificar que é a acção sísmica do tipo2 que é a mais preponderante nas duas direcções.  
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Fig.5.10 – Reacções globais máximas no nível 0 

As componentes das reacções globais máximas fornecidas pelo programa têm o seguinte significado: 

� Hx – reacção horizontal da acção sísmica na direcção x; 
� Hy – reacção horizontal da acção sísmica na direcção y; 
� Mx – momento de reacção do edifício em torno do eixo x; 
� My – momento de reacção do edifício em torno do eixo y; 
� Mz – momento de reacção do edifício em torno do eixo z. 

5.6.3. CÁLCULO DE ESFORÇOS MÁXIMOS PARA COMBINAÇÃO 

O submenu 5-C calcula os esforços máximos nas extremidades das barras das estruturas ticoidais. 
Estes esforços são autoequilibrados e providos de sinais e destinam-se a serem combinados com outras 
acções. É necessário calcular os esforços para cada estrutura ticoidal e para a acção sísmica mais 
desfavorável na direcção da mesma. Neste trabalho, tanto para a direcção x como para a direcção y a 
acção mais desfavorável é a acção sísmica do tipo2.

5.7. MENU 6-COMBINAÇÃO COM OUTRAS ACÇÕES

Neste menu são caracterizadas as acções não horizontais que actuam sobre cada estrutura ticoidal 
calculando-se os respectivos esforços, através de combinações de acções em que intervém também os 
esforços resultantes das acções horizontais calculados nos menus anteriores. Este menu também 
possibilita o cálculo da envolvente de armaduras em flexão simples e de esforço transverso em vigas e 
lajes e as armaduras. 

Para a preparação de dados, o programa requer a introdução do número total de acções, do número de 
acções horizontais estáticas, do número de acções sísmicas dinâmicas, do número de combinações de 
acções e do coeficiente de dilatação térmica linear. O coeficiente de dilatação térmica só é necessário 
definir caso estejam aplicadas à estrutura variações de temperatura, o que não acontece neste trabalho. 

O número total de acções é cinco, sendo estas a acção permanente (acção 1); a sobrecarga (acção 2); o 
vento x ou y, conforme a orientação da estrutura ticoidal for x ou y, respectivamente (acção 3); o 
impulso de terras (acção 4) e a acção sísmica (acção 5) do tipo 2 (para todas as estruturas ticoidais). 

O número de combinações de acções é 6: duas combinações cuja acção base é a sobrecarga, duas cuja 
acção base é o vento e duas cuja acção base é o sismo. Deve-se ter em conta que o vento e o sismo 
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podem actuar tanto no sentido positivo como no negativo, logo, são consideradas duas combinações de 
acção para cada acção base de forma a ter esse aspecto em conta. Deveriam ter sido feitas 
combinações com alternância de sobrecargas, mas, para simplificação de cálculos, no 
dimensionamento das lajes e das vigas, os valores dos momentos positivos serão acrescidos de mais 
20% para ter isso em conta.   

Após a preparação de dados o programa solicita a indicação do número das barras que correspondem a 
vigas e lajes paras as quais seja pretendido que o programa calcule a envolvente da armadura em 
flexão simples. 

De seguida é necessário introduzir quais as cargas aplicadas nas barras para as quais se solicitou a sua 
segmentação no ecran anterior. As acções não horizontais aplicadas nas barras podem ser de vários 
tipos:  

� Cargas aplicadas nos nós; 
� Cargas uniformemente distribuídas nas barras; 
� Cargas concentradas nas barras; 
� Cargas trapezoidais nas barras; 
� Outras cargas aplicadas nas barras; 
� Variações de temperatura; 
� Assentamentos de apoio. 

As cargas nas barras para cada estrutura estão apresentadas no anexo 3.2.  

Após definidas todas as cargas nas barras, o programa solicita a matriz de coeficientes de combinações 
de acções. Estes coeficientes são retirados do RSA.  

Quadro 5.8 – Coeficientes de combinação das acções 

Acções 
Combinações

1 2 3 4 5 

1 1,5 1,5 0,6 1,5 - Acção Base 

sobrecarga 2 1,5 1,5 -0,6 1,5 - 

3 1,5 0,6 1,5 1,5 - Acção Base 

Vento 4 1,5 0,6 -1,5 1,5 - 

5 1,0 0,2 - 1,0 1,5 Acção Base 

Sismo 6 1,0 0,2 - 1,0 -1,5 

O programa calcula os esforços por combinação de acordo com a seguinte convenção de sinais: 

Fig.5.11 – Convenção de sinais, [17] 
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Escolhendo a opção “Cálculo de armaduras em vigas” do menu 6 o programa calcula a envolvente das 
armaduras de flexão simples e de esforços transversos, através da envolvente de momentos flectores e 
da envolvente de esforços transversos. A envolvente de momentos flectores apresenta o seguinte 
aspecto: 

Fig.5.12 – Envolvente de momentos flectores, [17] 

Em que, Z1, Z2, Z3 e Z4 são os zeros da envolvente, XM corresponde à distância entre o ponto inicial da 
barra e o ponto de maior momento flector positivo máximo e Xm à localização do momento máximo 
negativo no interior do vão (este valor não está representado na figura 5.12). 

A envolvente de esforços transversos é caracterizada no programa por X, Vsd eτ  que são, 
respectivamente, localização e valor de cálculo do esforço transverso de maior valor absoluto e 
correspondente tensão. 

Relativamente à armadura longitudinal, o programa fornece as áreas necessárias para a armadura de 
tracção. Quando a armadura ultrapassa o limite máximo definido no regulamento o programa 
menciona a ocorrência. O programa também indica qual o valor mínimo de armadura regulamentar. 

Relativamente à armadura de esforço transverso, que constituem estribos normais ao eixo das barras, o 
programa fornece o valor de: 

s

Asw (5.4.) 

Em que: 

Asw – área total da secção transversal, [cm2] 

s     – espaçamento dos estribos, [cm]. 

O MGE também faculta os valores do espaçamento máximo regulamentar dos estribos, da relação 
Asw/s mínima regulamentar e os valores Re e Rd que indicam quais as zonas da viga que devem estar 
armadas com Asw/s superior à armadura mínima (ver figura 5.13) 

Fig.5.13 – Envolvente de esforço transverso, [17] 
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5.8. MENU 7-DESENHO DE PLANTAS ESTRUTURAIS

No menu 7 é possível proceder-se à representação gráfica das plantas dos pisos definidas no menu 3 e 
também a visualização das deformadas desses pisos para as acções estáticas e/ou para as configurações 
dos modos de vibração. 

Na representação gráfica, o programa faculta a implantação gráfica de todos os pórticos, mostrando o 
seu posicionamento e orientação. É assim possível um melhor controlo sobre a introdução de dados 
efectuada, [17].  

Fig.5.14 – Representação gráfica dos pórticos em planta 

5.9. MENU 8-CÁLCULO DE PILARES RECTANGULARES

Este menu destina-se ao cálculo de pilares rectangulares, em que, numa primeira fase, são 
determinados os esforços globais que actuam nos pilares e numa segunda fase, é calculada a armadura 
necessária em flexão composta desviada. O programa cumpre o disposto no REBAP relativamente à 
encurvadura e a estrutura considerada é de nós fixos. 

A opção “A” destina-se à preparação de dados. Para a caracterização de um pilar, é necessário indicar 
quais as estruturas ticoidais a que este pertence (pode pertencer a uma ou a duas) e quais as barras 
correspondentes ao pilar em questão dentro de cada pórtico. No caso de um pilar pertencer a dois 
pórticos, o programa considera que esses pórticos são perpendiculares entre si estando orientados 
segundo a direcção dos lados da sua secção rectangular. 

O número de pisos representa a quantidade de pisos em que o pilar se encontra acima da sua base. Para 
os pilares inseridos nos muros de suporte, considerou-se que o piso da base era o piso em que o muro 
de suporte terminava. 

O número total de combinações de acções a considerar depende do facto do pilar estar inserido em 
uma ou em duas estruturas ticoidais. Se o pilar estiver inserido apenas num pórtico, deverão ser 
consideradas as mesmas acções definidas para o menu 6 para essa estrutura. Caso o pilar pertença a 
dois pórticos, tem de se ter em conta as acções definidas para cada um deles e também que as acções 
horizontais, normalmente, não actuam com a máxima intensidade nas duas direcções simultaneamente, 
[17]. Foram então consideradas doze combinações de acções, para cada estrutura, em que a matriz dos 
coeficientes de combinação de acções é a indicada no quadro 5.8 para as estruturas orientadas na 
direcção x e no quadro 5.9 para as estruturas orientadas na direcção y. 
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Quadro 5.9 – Coeficientes de combinação das acções em pórticos com direcção X 

Estrutura (x) Comb.Perm. Sobrecarga Vento X Imp.Terras Sismo X 

Combinações 1 2 3 4 5 

1 1,5 1,5 0,6 1,5 - AB sob 

Vx 2 1,5 1,5 -0,6 1,5 - 

3 1,5 1,5 - 1,5 - AB sob 

Vy 4 1,5 1,5 - 1,5 - 

5 1,5 0,6 1,5 1,5 - AB Vento 

x 6 1,5 0,6 -1,5 1,5 - 

7 1,5 0,6 - 1,5 - AB Vento 

y 8 1,5 0,6 - 1,5 - 

9 1,0 0,2 - 1,0 1,5 AB Sismo 

x 10 1,0 0,2 - 1,0 -1,5 

11 1,0 0,2 - 1,0 - AB Sismo 

y 12 1,0 0,2 - 1,0 - 

Quadro 5.10 – Coeficientes de combinação das acções em pórticos com direcção Y 

Estrutura (y) Comb.Perm. Sobrecarga Vento y Imp.Terras Sismo X 

Combinações 1 2 3 4 5 

1 1,5 1,5 - 1,5 - AB sob 

Vx 2 1,5 1,5 - 1,5 - 

3 1,5 1,5 0,6 1,5 - AB sob 

Vy 4 1,5 1,5 -0,6 1,5 - 

5 1,5 0,6 - 1,5 - AB Vento 

x 6 1,5 0,6 - 1,5 - 

7 1,5 0,6 1,5 1,5 - AB Vento 

y 8 1,5 0,6 -1,5 1,5 - 

9 1,0 0,2 - 1,0 - AB Sismo 

x 10 1,0 0,2 - 1,0 - 

11 1,0 0,2 - 1,0 1,5 AB Sismo 

y 12 1,0 0,2 - 1,0 -1,5 
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A inserção do peso volúmico do material no programa destina-se à inclusão automática do peso 
próprio do pilar. Caso não seja pretendido contabilizar o peso próprio deve-se deixar em branco esse 
espaço. Ao optar por contabiliza-lo, o programa vai solicitar a inserção dos coeficientes de 
combinação do peso próprio do pilar para cada uma das combinações já definidas. 

Quadro 5.11 – Coeficientes de combinações de acções para o peso próprio do pilar 

Combinações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Coeficientes 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0

Para efeitos de cálculo da excentricidade e de fluência na verificação da segurança ao estado limite 
último de encurvadura, a acção do peso próprio do pilar é encarada como uma acção permanente. 

Existe uma opção na preparação dos dados destinada a Edifícios com lajes fungiformes com o intuito 
de permitir ao programa o cálculo dos esforços axiais através do método dos Pórticos Equivalentes 
que é exposto nos artigos 118º e 119º do REBAP. De acordo com este método ocorre uma duplicação 
das cargas nos dois pórticos a que o pilar pertence logo, não é certo somar os esforços axiais 
transmitidos por esses pórticos. Pode-se então tomar uma das três opções:  

� Opção 1 – para cada combinação, toma-se o maior dos esforços axiais; 
� Opção 2 – toma-se o valor médio dos esforços axiais; 
� Opção 3 – para cada combinação, toma-se o menor dos esforços axiais. 

A opção escolhida neste trabalho foi a opção 1, que toma o maior dos esforços axiais provenientes dos 
dois pórticos, para cada combinação de acções. Em pilares que não pertençam a dois pórticos deve ser 
escolhida a opção zero, tal como para pórticos em que não se pretenda utilizar o método dos Pórticos 
Equivalentes. 

Após a caracterização dos pilares na opção “A” procede-se ao cálculo dos esforços globais na opção 
“C”. Dentro desta opção é possível visualizar todos os esforços, o que é útil para um controle dos 
resultados e permite também ir buscar os valores na base para o cálculo das fundações, que não é 
efectuado pelo programa e também o cálculo das armaduras nos pilares. Relativamente ao cálculo da 
armadura nos pilares, o programa solicita, para cada piso o recobrimento pretendido e o número de 
varões em cada face, com um mínimo de 2 varões.  

A convenção de esforços empregada pelo programa para o cálculo dos pilares é a seguinte: 

� Esforço axial Nsd – positivo se for de compressão; 
� Momento flector Msd,x – positivo se provocar compressões no lado positivo do eixo y; 
� Momento flector Msd,y – positivo se provocar compressões no lado positivo do eixo x, 

[17]. 
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6
DIMENSIONAMENTO 

Após efectuada a análise estrutural no programa de cálculo, procede-se ao dimensionamento da 
estrutura, com a exposição dos critérios que foram utilizados no que respeita a disposições 
construtivas. É de referir que o dimensionamento das vigas e lajes só foi realizado para o piso tipo, que 
corresponde, no presente edifício, aos pisos 4 a 9.  

6.1. DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS A ARMADURAS

Nas estruturas de betão armado devem dispor-se, além das armaduras principais dimensionadas de 
acordo com as regras estabelecidas no REBAP, armaduras secundárias que garantam a eficiência do 
funcionamento daquelas armaduras, assegurem a ligação entre partes dos elementos que tenham 
tendência a destacar-se e limitem o alargamento da fendilhação localizada.

A distância livre entre armaduras deve ser suficiente para garantir um bom envolvimento destas pelo 
betão e as necessárias condições de aderência. Em armaduras ordinárias, a distância livre entre varões 
não deve ser inferior ao maior dos varões nem inferior a dois centímetros. 

O recobrimento das armaduras deve possibilitar a execução de uma betonagem em boas condições e 
assegurar a protecção necessária relativamente à corrosão e uma eficaz transmissão das forças entre as 
armaduras e o betão. Os recebimentos mínimos a adoptar em secções de betão de classe inferior a B30 
e com armaduras ordinárias são as indicadas no quadro 6.1. 

Quadro 6.1 – Recobrimentos mínimos 

Ambientes pouco agressivos 2,0 cm

Ambientes moderadamente agressivos 3,0 cm 

Ambientes muito agressivos 4,0 cm 

As extremidades dos varões das armaduras ordinárias devem ser fixadas ao betão através de 
amarrações. Estas amarrações, dependendo das condições de aderência do betão, podem ser efectuadas 
através de um prolongamento recto ou curvo dos varões, por laços ou por dispositivos mecânicos 
especiais (figura 6.1). 

Fig.6.1 – Tipos de amarrações das armaduras, [8] 
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 Os comprimentos de amarração, netbl , , são dados pela seguinte expressão: 

1
,

,
, α⋅⋅=

efs

cals

bnetb
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A
ll (6.1.) 

De onde: 
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b
f

f
l ⋅=

4

φ
(6.2.) 

Em que: 

As, cal – secção da armadura requerida pelo cálculo; 

As, ef  –  secção da armadura efectivamente adoptada; 

�1 – coeficiente cujo valor é 0,7 para amarrações curvas em tracção e 1,0 para as situações restantes; 

� – diâmetro do varão; 

fsyd – valor de cálculo da tensão de cedência ou da tensão limite convencional de proporcionalidade a       
0,2% do aço; 

fbd – valor de cálculo da tensão de rotura de aderência, [8]. 

Os valores de netbl ,  são referidos num quadro do REBAP, apresentado na figura 6.2:   

Fig.6.2 – Valores do comprimento de amarração, [8] 

“A armadura longitudinal de tracção das vigas só pode ser interrompida desde que garanta a 

absorção das forças de tracção correspondentes a um diagrama obtido por translação, paralela ao 
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eixo da viga, do diagrama de Msd/z, em que Msd é o valor de cálculo do momento actuante numa dada 

secção e z é o braço binário das forças interiores na mesma secção”, [8], (figura 6.3). O braço 
binário, z, admite-se ser constante. 

Fig.6.3 – Determinação da distância al, [8] 

Em casos de estribos verticais al=d em que d é a altura útil da secção (vigas). Quando o elemento 
estrutural não possui estribos verticais, al=1,5d. 

6.2. LAJES FUNGIFORMES

Antes de iniciar o dimensionamento das lajes, é necessário verificar se estas cumprem o predisposto 
no REBAP relativamente a armaduras máximas e se não apresentam momentos reduzidos exagerados. 
Se em alguma faixa de laje não for cumprida a condição de armadura máxima terá que ser adoptada 
uma nova secção e requerer ao programa um novo cálculo das armaduras. Na análise dos resultados 
obtidos no presente trabalho através do MGE, concluiu-se que a espessura da laje adoptada no pré-
dimensionamento foi uma boa solução.   

6.2.1. ARMADURA LONGITUDINAL

O dimensionamento das lajes foi efectuado pelo método dos Pórticos Equivalentes definido no 
REBAP. Este método é um processo simplificado para a determinação dos esforços actuantes nas lajes 
fungiformes, podendo-se considerar o efeito das acções horizontais e verticais. Os momentos flectores 
foram determinados no menu 6 do MGE, e foram distribuídos, nas suas faixas central e lateral, de 
acordo com as regras estipuladas no Regulamento (ver figura 6.4).  
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Fig.6.4 – Distribuição dos momentos flectores nas lajes fungiformes em percentagem do momento total 

No presente trabalho, o edifício possui vigas de bordadura, logo as travessas dos pórticos extremos 
não são calculadas de acordo com a figura 6.4, tendo-se considerado um prolongamento da faixa 
lateral do pórtico adjacente até à viga de bordadura. Estas vigas foram dimensionadas para a totalidade 
da carga aplicada no pórtico correspondente. 

A armadura principal mínima a adoptar é fornecida pelo programa, no entanto, apesar de ter sido 
cumprido o disposto no REBAP relativamente à distância máxima entre varões para controle da 
fendilhação, foi adoptada para armadura mínima nas lajes a armadura mínima de retracção para um 
melhor controle desta. Esta armadura é calculada pela seguinte expressão: 

c

yk

ctm

ret A
f

f
A ××= 8,0 (6.3.) 

Em que: 
Aret – armadura de retracção; 
fctm – valor médio da tensão de rotura do betão à tracção simples aos 28 dias de idade; 
fsyk – valor característico da tensão de cedência à tracção do aço e das armaduras ordinárias; 
Ac – área da secção do betão. 

Os valores de fctm e de fsyk foram retirados do EC2. A armadura de retracção é então calculada da 
seguinte forma: 

mfacecmcmAret 20,0//12/784,4568,923100
500

6,2
8,0 22 φ�==×××=

O espaçamento máximo dos varões da armadura principal não deve exceder 1,5 vezes a espessura da 
laje nem 35 cm. Para o controle da fendilhação, estes varões também não devem exceder o dobro dos 
valores indicados para as vigas (ver figura 6.12). 
O critério adoptado para a escolha das armaduras superiores foi o seguinte: 
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� Para cada direcção, x e y, estender a armadura mínima ao longo de toda a laje e reforçá-la 
nas zonas de maior momento, ou seja, nas bandas dos pilares. 

Após definidas as armaduras negativas, foi calculada a distância ao apoio na qual se pode dispensar 
parte da armadura adoptada para este. Foi efectuada uma simplificação, de modo a calcular a abcissa, 
X, do diagrama de momentos flectores correspondente ao ponto em que a armadura a manter garante a 
resistência ao momento flector da envolvente, que consiste em considerar o diagrama de momentos 
negativos com um desenvolvimento linear (figura 6.6) em vez do desenvolvimento real, parabólico 
(figura 6.5).  

Fig.6.5 – Diagrama de momentos flectores negativos real 

Em que: 

As, calc – armadura de tracção negativa necessária, calculada pelo programa; 

Z1 e Z2 – zeros da envolvente de armaduras, calculados pelo programa. 

L – comprimento da laje. 

Fig.6.6 – Simplificação adoptada 

Em que As,corr corresponde à área de armadura que não foi dispensada, ou seja, a armadura que é 
corrida ao longo da laje. A distância X pode ser determinada através das seguintes relações 
geométricas: 
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calcs

corrscalcs

esq
A

AA
ZX

,

,,
2

−
×= (6.4.) 

 E, 

calcs

corrscalcs

dir
A

AA
ZLX

,

,,
3 )(

−
×−= (6.5.) 

Para efectuar as dispensas, soma-se à distância X os valores de al e de lbnet, que, para lajes tomam os 
valores de 1,5.d e de 60�, em que d corresponde à altura útil da secção e � corresponde ao diâmetro 
dos varões a dispensar. A escolha de lbnet teve em consideração que as condições de aderência na 
zona das armaduras negativas são más (ver figura 6.2). 

Os critérios adoptados para a escolha das armaduras positivas foram os seguintes: 

� Da análise dos diagramas envolventes dos momentos flectores concluiu-se não ser 
rentável proceder a dispensas da armadura inferior, uma vez que frequentemente, devido 
à consideração de esforços horizontais, o momento máximo positivo aparece tanto no 
apoio como no meio vão; 

� Os momentos positivos no meio vão foram acrescentados de mais 20% para ter em 
consideração a possível alternância de sobrecargas que não foi contabilizada nas 
combinações de acções. 

6.2.2. PUNÇOAMENTO

As zonas das lajes situadas junto aos pilares obrigam a uma maior atenção, não só pela existência de 
momentos flectores elevados, mas também pela possível presença de esforços relevantes de 
punçoamento. Torna-se importante a verificação da segurança relativamente ao estado limite último de 
punçoamento. 

O punçoamento é um tipo de rotura característico de lajes sujeitas a forças distribuídas em pequenas 
áreas.  

Fig.6.7 – Mecanismo de rotura de punçoamento, [18]

Os mecanismos de rotura de punçoamento são: 

� Mecanismo de colapso local associado a uma rotura frágil. Esta rotura é principalmente 
condicionada pela resistência à compressão e pela resistência à tracção do betão; 

� Pode gerar uma rotura progressiva da estrutura, porque, a ocorrência de rotura junto a um 
pilar origina um incremento da carga nos pilares vizinhos; 

� As acções sísmicas, em sistemas estruturais com lajes fungiformes, aumentam a 
excentricidade da carga a transmitir ao pilar agravando as características resistentes por 
punçoamento, [18]. 
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A figura 6.8 e 6.9 exemplificam os mecanismos de resistência ao punçoamento:  

Fig.6.8 – Mecanismos de resistência ao punçoamento, [18]

Fig.6.9 – Mecanismos de resistência ao punçoamento, [18]

As forças que equilibram a força de punçoamento são:  

� Componente vertical da compressão radial; 
� Componente vertical da força de atrito entre os inertes na fenda; 
� Componente vertical da força do efeito de ferrolho.

A verificação de segurança ao punçoamento, de acordo com o REBAP, consiste na verificação do 
seguinte ponto:  

� É necessário adoptar armaduras específicas para resistir ao punçoamento ou um capitel, 
caso o valor de cálculo do esforço resistente de punçoamento, VRd, seja inferior ou igual 
ao esforço actuante de punçoamento por unidade de comprimento do contorno crítico, VSd 

ao longo do perímetro considerado. 

No caso de não existirem armaduras específicas para resistir ao punçoamento, o valor de cálculo do 
esforço resistente, VRd, a este esforço é dado por:  

uvV RdRd ⋅= (6.6.) 

Onde: 

dvRd ⋅⋅= 1τη (6.7.) 

Em que: 

vRd – valor de cálculo do esforço resistente de punçoamento por unidade de comprimento do contorno 
crítico de punçoamento; 

d – altura útil da laje; 

u – perímetro do contorno crítico de punçoamento, definido por uma linha fechada envolvendo a área 
carregada a uma distância não inferior a d/2 e cujo perímetro é mínimo; 
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� – coeficiente cujo valor é dado por 1,6-d, com de expresso em metros, e que não deve ser tomado 
inferior à unidade; 

1τ - tensão cujo valor é indicado no quadro VI do REBAP, [8]. 

O esforço actuante de punçoamento na laje corresponde à diferença, para cada combinação de acções, 
entre o esforço axial do pilar no troço superior e no troço inferior. 

6.2.3. DIMENSIONAMENTO DAS ARMADURAS

O menu 6 do MGE permite obter os valores dos momentos flectores nas barras correspondentes às 
lajes, para cada pórtico. Para cada barra, foram analisados os momentos flectores de cada piso, sendo 
estabelecida a envolvente das armaduras com o maior valor dos seis pisos. Após a definição da 
envolvente dos momentos flectores estes foram distribuídos nas bandas central e lateral de acordo com 
o estipulado no REBAP (ver figura 6.4), excepto para os momentos positivos, que foi decidido não 
efectuar dispensas. 

Irá ser exemplificado o dimensionamento das armaduras superiores negativas na direcção x. O cálculo 
da armadura superior adoptada para as faixas centrais está apresentado nos quadros 6.2 e 6.3 para a 
Estrutura B e C respectivamente:  

Quadro 6.2 – Armadura superior nos apoios da Estrutura B 

Estrutura B 

M -

(kN.m)

L 

(m) 

Coef. 

(%) 

M.Coef /L 

(kN.m/m)

b   

(m) 

d   

(m) 

As,calc 

(cm2/m)
Solução 

As,ef

(cm2/m)

1º apoio 295,04 1,69 75 131,13 1,00 0,20 18,03 �12//0,20+�20//0,20 17,94 

2º apoio 194,06 1,69 75 86,25 1,00 0,20 11,19 �12//0,20+�16//0,20 13,96 

3º apoio 200,98 1,69 75 89,32 1,00 0,20 11,64 �12//0,20+�16//0,20 13,96 

4º apoio 292,23 1,69 75 129,88 1,00 0,20 17,83 �12//0,20+�20//0,20 17,94 

Quadro 6.3 – Armadura superior nos apoios da Estrutura C 

Estrutura C 

M -

(kN.m)

L 

(m) 

Coef. 

(%) 

M.Coef /L 

(kN.m/m) 

b 

(m) 

d 

(m) 

As,calc

(cm2/m)
Solução 

As,ef

(cm2/m)

2º apoio 73,78 1,49 75 37,26 1,00 0,20 4,52 �12//0,20 5,65 

3º apoio 114,69 1,49 75 57,92 1,00 0,20 7,24 �12//0,20+�10//0,20 9,58 

4º apoio 131,65 1,49 75 66,49 1,00 0,20 8,40 �12//0,20+�10//0,20 9,58 

5º apoio 93,24 1,49 75 47,09 1,00 0,20 5,79 �12//0,20 5,24 

A armadura negativa adoptada para as faixas laterais foi a armadura mínima, uma vez que com que 
com a área de armadura obtida considerando 25% do momento flector esta deu inferior à armadura 
mínima. 
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Após definidas as armaduras negativas, é necessário calcular a distância ao apoio em que se pode 
dispensar parte da armadura adoptada. Este cálculo será efectuado pela simplificação acima referida, 
sendo a distância ao apoio, Ltot, a soma da distância X com os valores de al e de lbnet que, para lajes, 
tomam os valores de 1,5. d e de 60�, respectivamente, em que d é a altura útil da secção e � o 
diâmetro dos varões a dispensar. A escolha de lbnet tem em consideração que na zona das armaduras 
negativas as condições de aderência são más (ver figura 6.2). Esta distância é arredondada à centésima 
por excesso para múltiplos de 5. Os cálculos estão apresentados nos quadros x e y.  

Quadro 6.4 – Dispensas de armaduras efectuadas na estrutura B 

Estrutura B 

1º Vão 
Zero 

(m) 

Ascálculo 

(cm2) 

Asefectiva 

(cm2) 

Ascorrer 

(cm2) 

X 

(m) 

lb,net 

(m) 

Al 

(m) 

Ltot 

(m) 

Esquerda 2,28 18,03 21,35 5,65 1,57 1,20 0,30 2,75 

Direita 4,92 11,19 15,70 5,65 0,91 0,96 0,30 1,85 

2º Vão 
Zero 

(m) 

Ascálculo 

(cm2) 

Asefectiva 

(cm2) 

Ascorrer 

(cm2) 

X 

(m) 

lb,net 

(m) 

Al 

(m) 

Ltot 

(m) 

Esquerda 1,97 11,19 15,70 5,65 0,98 0,96 0,30 1,90 

Direita 3,30 11,64 15,70 5,65 1,03 0,96 0,30 1,95 

3º Vão 
Zero 

(m) 

Ascálculo 

(cm2) 

Asefectiva 

(cm2) 

Ascorrer 

(cm2) 

X 

(m) 

lb,net 

(m) 

Al 

(m) 

Ltot 

(m) 

Esquerda 1,82 11,64 15,70 5,65 0,94 0,96 0,30 1,85 

Direita 4,53 17,83 21,35 5,65 1,53 1,20 0,30 2,75 

Quadro 6.5 – Dispensas de armaduras efectuadas na estrutura C 

Estrutura C 

1º Vão 
Zero 

(m) 

Ascálculo 

(cm2) 

Asefectiva 

(cm2) 

Ascorrer 

(cm2) 

X 

(m) 

lb,net 

(m) 

Al 

(m) 

Ltot 

(m) 

Direita 1,02 7,24 9,58 3,93 0,61 0,48 0,30 1,19 

2º Vão 
Zero 

(m) 

Ascálculo 

(cm2) 

Asefectiva 

(cm2) 

Ascorrer 

(cm2) 

X 

(m) 

lb,net 

(m) 

Al 

(m) 

Ltot 

(m) 

Esquerda 1,50 7,24 9,58 3,93 0,69 0,60 0,30 1,34 

Direita 2,67 8,40 9,58 3,93 0,84 0,60 0,30 1,50 

3º Vão 
Zero 

(m) 

Ascálculo 

(cm2) 

Asefectiva 

(cm2) 

Ascorrer 

(cm2) 

X 

(m) 

lb,net 

(m) 

Al 

(m) 

Ltot 

(m) 

Esquerda 1,55 8,40 9,58 3,93 0,83 0,60 0,30 1,48 
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6.2.4. DIMENSIONAMENTO DE VIGAS EMBEBIDAS DE SUPORTE ÀS ESCADAS E RESPECTIVAS ALVENARIAS

Foram dimensionadas vigas embebidas de suporte às escadas e respectivas alvenarias (ver figura 
6.10). As dimensões adoptadas foram de b=0,6m e h=0,23m (altura da viga igual à altura da laje).

Fig.6.10 – Planta com representação das vigas embebidas 

A viga mais desfavorável é a viga VE1 pelo que será dimensionada essa e adoptada a mesma 
armadura para a VE2.  

Foi admitido que a carga actuante nas escadas seria igual à das lajes (psd=9,25 kN/m2 de laje). Assim, a 
carga actuante na viga é: 

mkNpSd /88,16
2

65,3
25,9 =×=

O momento flector máximo para efeito de dimensionamento toma o valor: 

mkN
lp

M Sd ⋅=
⋅

=
⋅

= 85,25
8

5,388,16

8

22

Sendo então a armadura necessária: 

)04,8(16416,3 22 cmcmAs φ�=

6.2.5. DIMENSIONAMENTO DAS VARANDAS

As varandas foram dimensionadas como consolas sujeitas às cargas verticais. Neste trabalho, todas as 
varandas têm a mesma largura, pelo que foi dimensionada apenas uma, ficando as restantes com a 
mesma armadura. 

Fig.6.11 – Varanda 
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Em que: QGpsd ⋅+⋅= 5,15,1

Onde: mkNhlG betão /75,315,00,125 =××=⋅⋅= γ

mkNlasobrecQ /0,50,15arg =×=⋅=

mkNpsd /125,130,55,175,35,1 =⋅+⋅=

O momento flector no apoio é dado por: 

mkN
lp

M sd
sd .278,14

2

475,1125,13

2

22

=
⋅

=
⋅

=

A área necessária da armadura é calculada através da seguinte expressão: 

syd

cd

os
f

f
dbwA ⋅⋅⋅=

Em que wo representa a percentagem mecânica de armadura, e que para valores de momentos 
reduzidos baixos pode ser determinada através da expressão: 

30,0;)1( 00 <+⋅= ww µµ

Sendo ��o momento reduzido: 

cd

sd

fdb

M

⋅⋅
=

2
µ (6.8.) 

Substituindo os valores: 

0594,0
1670012,00,1

278,14
2

=
⋅⋅

=µ

0629,0)0594,01(0594,00 =+⋅=w

)65,5(20,0//12/9,210
435

7,16
12,00,10629,0 224 cmmcmAs φ�=××××= −

Apesar de só ser necessário 2,9 cm2 de armadura, optou-se por usar a mesma armadura da laje, de 
forma a esta poder ser contínua. 

A armadura de distribuição deve ser superior a 20% da armadura principal, o que corresponde a uma 
área de aço de 1 cm2, no entanto foi adoptada para a armadura de distribuição de �8//0,15 
(As=3,33cm2). 

6.2.5. VERIFICAÇÃO AO PUNÇOAMENTO

É necessária a verificação ao punçoamento das lajes para as zonas em que estão apenas apoiadas em 
pilares que, no presente trabalho, são correspondem aos pilares 15, 16, 17 e 18.  
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Quadro 6.6 – Verificação ao punçoamento 

Pilar x (m) y (m) d (m) u (m) � 1τ  (MPa) vRd (Mpa) VRd (kN) Vsd (kN) 

15 0,40 0,20 0,20 1,83 1,40 0,75 0,21 383,95 179,64

16 0,40 0,20 0,20 1,83 1,40 0,75 0,21 383,95 153,67

17 0,50 0,25 0,20 2,13 1,40 0,75 0,21 446,95 376,28

18 0,50 0,25 0,20 2,13 1,40 0,75 0,21 446,95 332,50

Analisando os resultados do quadro 1, verifica-se que é cumprida a segurança relativamente ao 
punçoamento para os contornos dos pilares interiores, pois VRd�VSd. 

6.3. VIGAS

6.3.1. ARMADURA LONGITUDINAL

De modo a verificar a fendilhação, o REBAP estabelece espaçamentos máximos dos varões de 
armadura longitudinal de tracção na zona dos momentos flectores máximos. Como o ambiente é pouco 
agressivo, o espaçamento máximo entre varões é de 10 centímetros (figura 6.12). 

Fig.6.12 – Espaçamento máximo dos varões de armadura longitudinal de vigas, [8]. 

O programa define a envolvente dos momentos flectores e das armaduras de tracção e qual a área 
mínima de armadura em cada face. Para a escolha das armaduras, procurou-se seguir alguns critérios, 
dependendo de se tratar da armadura positiva ou da negativa.  

Para a escolha da armadura superior das vigas, teve-se em conta determinados pontos, tais como: 

� Escolha de uma armadura corrida mínima e reforçá-la nos apoios, tomando em 
consideração o disposto relativo ao espaçamento máximo dos varões para a verificação da 
fendilhação; 

� Sempre que possível, evitar a formação de duas camadas de varões, para manter a altura 
útil; 

� Tal como nas lajes, a distância ao apoio a que se interrompe a armadura adoptada para 
este é igual à soma da distância X, com al e com lbnet. 

Para a escolha da armadura inferior os critérios adoptados foram os seguintes:  
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� Para a determinação da armadura positiva em vigas, os valores fornecidos pelo MGE 
foram acrescentados de mais 20 % para contabilizar a possível alternância de 
sobrecargas; 

� Por razão análoga à das lajes, não foram efectuadas dispensas da armadura inferior. 

6.3.2. ARMADURA DE ESFORÇO TRANSVERSO

As vigas devem ser armadas com estribos em de todo o vão abrangendo toda a sua altura. Estes devem 
envolver a armadura longitudinal de tracção. As extremidades dos estribos devem finalizar através de 
ganchos, ou cotovelos em de varões de alta aderência. 

A distância entre dois ramos consecutivos do mesmo estribo deve ser inferior ou igual à altura útil da 
viga com um máximo de 60 centímetros, [8]. 

O MGE define quais as relações de Asw/s necessárias para cada viga, os valores do espaçamento 
máximo regulamentar dos estribos, da relação Asw/s mínima regulamentar e os valores Re e Rd que 
indicam quais as zonas da viga que devem estar armadas com Asw/s superior à mínima. 

6.3.3. CÁLCULO DA ARMADURA NAS VIGAS

Antes de iniciar o dimensionamento das vigas, é necessário garantir que todas cumprem o predisposto 
no REBAP relativamente a armaduras máximas e se não apresentam momentos reduzidos exagerados. 
Se alguma viga não cumprir a condição de armadura máxima terá que ser adoptada uma nova secção e 
requerer ao programa um novo cálculo das armaduras. Neste trabalho, após análise dos resultados 
obtidos através do MGE, concluiu-se que a secção adoptada no pré-dimensionamento verifica todas as 
condições necessárias, mostrando-se uma boa solução.   

Irá ser exemplificado o cálculo das vigas 3, 4 e 5 pertencentes à estrutura A. As restantes vigas foram 
calculadas de forma análoga e os seus cálculos e resultados fornecidos pelo MGE encontram-se no 
anexo 3.4. 

Os resultados fornecidos pelo MGE estão apresentados no quadro 6.7 para as armaduras longitudinais 
e no quadro 6.8 para as armaduras de esforço transverso.

Quadro 6.7 – Resultados do MGE para armadura de esforço transverso 

Viga 3 Viga 4 Viga 5 

x (m) 
Msd 

(kN.m) 
µ 

As 

(cm2) 
x (m)

Msd 

(kN.m) 
µ 

As 

(cm2) 
x (m) 

Msd 

(kN.m) 
µ 

As 

(cm2)

0 78,64 0,051 3,1 0 156,97 0,101 6,36 0 79,61 0,051 3,13 

0 -303,91 0,196 13,27 0 -331,58 0,213 14,74 0 -330,05 0,212 14,66

6,45 99,63 0,064 3,95 5,9 117,67 0,076 4,7 6,47 88,82 0,057 3,51 

6,45 -312,86 0,201 13,74 5,9 -370,94 0,239 16,94 6,47 -291,43 0,188 12,63

5,21M 141,63 0,091 5,7 0,7M 161,63 0,104 6,56 3,25M 132,82 0,085 5,33 
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Quadro 6.8 – Resultados do MGE para armadura de esforço transverso 

Viga 3 Viga 4 Viga 5 

Asw/s 
(cm) 

smax 
(cm) 

Re 
(m) 

Asw/s 
(cm) 

smax 
(cm) 

Re 
(m) 

Asw/s 
(cm) 

smax 
(cm) 

Re 
(m) Esquerda

0,038 25 0,7 0,029 25 0,6 0,04 25 0,78 

Asw/s 
(cm) 

smax 
(cm) 

Rd 
(m) 

Asw/s 
(cm) 

smax 
(cm) 

Rd 
(m) 

Asw/s 
(cm) 

smax 
(cm) 

Rd 
(m) Direita 

0,036 25 0,64 0,035 25 0,96 0,035 25 0,58 

6.3.3.1. Armadura Longitudinal Superior 

A armadura nos apoios foi dimensionada para o valor máximo no apoio (figura 6.13), em que foram 
dispensados alguns varões de modo a cumprir as condições de armadura mínima nas vigas. 

Fig.6.13 – Área de armadura requerida máxima superior nos apoios. 

Tendo em conta os critérios já mencionados, as armaduras adoptadas foram as seguintes: 

Fig.6.14 – Armadura superior adoptada. 

Depois de definidas as armaduras negativas, é necessário calcular qual a distância ao apoio em que se 
pode dispensar parte da armadura adoptada no apoio. Esta distância foi calculada pela mesma 
simplificação adoptada no caso das lajes (ver figura 6.6). Para efectuar as dispensas, soma-se à 
distância X os valores de al e de lbnet, que, para vigas tomam os valores de d e de 60�, 
respectivamente, em que d é a altura útil da secção e �  o diâmetro dos varões a dispensar. A escolha 
de lbnet teve em consideração que as condições de aderência na zona das armaduras negativas são más 
(ver figura 6.2). No quadro 6.9 encontram-se os cálculos da distância total, Ltotal, da armadura a 
dispensar, desde o apoio até ao ponto em que os varões terminam. Esta distância é arredondada à 
centésima por excesso para múltiplos de 5. Os quadros relativos às dispensas de armadura nas 
restantes vigas também se encontram no anexo 3.4. 
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Quadro 6.9 – Dispensas de armaduras 

Viga 3 
Zero 

(m) 

Ascálculo 

(cm2) 

Asefectiva

(cm2) 

Ascorrer   

(cm2) 

X   

(m) 

lb,net 

(m) 

Al      

(m) 

Ltotal   

(m) 

Esquerda 2,15 13,27 13,84 9,82 0,56 0,96 0,61 1,45 

Direita 4,16 13,74 16,10 9,82 0,63 1,20 0,61 1,75 

Viga 4 
Zero 

(m) 

Ascálculo

(cm2) 

Asefectiva

(cm2) 

Ascorrer   

(cm2) 
X (m) 

lb,net 

(m) 

Al      

(m) 

Ltot   

(m) 

Esquerda 2,35 14,74 16,10 9,82 0,78 1,20 0,61 1,90 

Direita 3,48 16,94 19,64 9,82 1,02 1,50 0,61 2,40 

Viga 5 
Zero 

(m) 

Ascálculo

(cm2) 

Asefectiva

(cm2) 

Ascorrer   

(cm2) 

X    

(m) 

lb,net 

(m) 

Al      

(m) 
Ltot (m)

Esquerda 2,36 14,66 19,64 9,82 0,78 1,50 0,61 2,15 

Direita 4,34 12,63 12,96 9,82 0,46 1,20 0,61 1,40 

6.3.3.2. Armadura Longitudinal Inferior 

Da análise dos diagramas envolventes dos momentos flectores concluiu-se não ser rentável proceder a 
dispensas da armadura inferior, uma vez que frequentemente, devido à consideração de esforços 
horizontais, o momento máximo positivo aparece tanto no apoio como no meio vão. 

A armadura inferior das vigas será então dimensionada para o maior valor de armadura positiva 
correspondente ao maior momento acrescido de 20% no seu valor devido a não ter sido considerada a 
alternância de sobrecargas (ver figura 6.15). 

Fig.6.15 – Valor máximo para a área de armadura necessária 

Analisando a figura 6.15, conclui-se que a armadura superior da viga terá como área mínima de 
7,87cm2, de onde foi adoptada a armadura de 2�20+1�16 (As=8,29cm2). 

Relativamente ao já referido de não serem efectuadas dispensas de armaduras inferiores existe uma 
excepção para a estrutura K uma vez que a diferença relativa aos momentos flectores no vão da viga 6 
e no vão da viga 7 é significativa. 

6.3.3.3. Armadura de Esforço Transverso 

A armadura de esforço transverso será calculada de acordo com os valores apresentados na figura x. A 
armadura mínima adoptada foi de �8(2R)//0,25 (Asw/s=0,04cm). Será adoptada armadura superior à 
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mínima considerada para valores de Asw/s superiores a 0,04 cm, o que não acontece nas vigas deste 
pórtico.  

Na figura 6.16 podem ser visualizadas as armaduras longitudinais e transversais a colocar nas vigas da 
estrutura A.  

Fig.6.16 – Armadura nas vigas da Estrutura A 

6.4. PILARES

O dimensionamento dos pilares pode ser efectuado directamente através do programa de cálculo 
porque este dá soluções de armaduras, no entanto existem determinadas regras a respeitar, tais como 
espaçamento máximo e mínimo entre varões da armadura longitudinal, recobrimento, percentagem 
máxima e mínima de armaduras e alguns critérios de dimensionamento que foram adoptados. As 
disposições relativas a armaduras verticais nos pilares definidas no REBAP são as seguintes:  

� A área mínima de armadura longitudinal é de 0,6% da secção do pilar; 
� A área máxima de armadura longitudinal é de 4% da secção do pilar; 
� O espaçamento máximo dos varões da armadura longitudinal é de 30centímetros, no 

entanto, é permitido em faces de largura não superior a 40centímetros possuir varões 
apenas nos cantos; 

� É obrigatório, em pilares de secção rectangular, a existência de pelo menos um varão em 
cada canto.  

Os critérios para a escolha de armaduras adoptados foram os seguintes: 

� Os varões maiores ficam sempre nos cantos; 
� Na mesma secção do pilar foram colocados apenas varões de diâmetros adjacentes, por 

exemplo, varões de diâmetro igual a 16 milímetros foram combinados ou com varões de 
diâmetro de 20 ou 12 milímetros e não com de 25 ou 10. 

� O MGE atribui resultados considerando que os varões em cada face estão igualmente 
distribuídos, logo deve atender-se a esse aspecto nas dispensas de varões, garantindo que 
ao se dispensarem determinados varões, os restantes fiquem no mesmo sítio (ver figura 
6.17); 

� Sempre que possível, para uma dada área de aço, dar preferência a uma solução em que 
conste um menor número de varões de maior diâmetro em detrimento de outra cujos 
diâmetros sejam inferiores mas em número mais elevado, pois os custos da diferença de 
diâmetro não compensam os custos associados à montagem de mais um varão; 
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� Não aumentar a área de aço com a altura do pilar; 

� Apesar de a percentagem máxima de armadura ser 4%, tentar que esta ronde entre 1 a 2% 
pois conduz a pilares mais económicos; 

Fig.6.17 – Exemplo de uma dispensa de armaduras 

O pré-dimensionamento dos pilares foi efectuado visando apenas as acções verticais, logo, ao serem 
calculados os pilares no programa que têm em conta a totalidade das acções, verificou-se que alguns 
não cumpriam as condicionantes da armadura máxima estipulada no REBAP, sendo necessário um 
aumento das suas secções. Também o contrário se verificou, pilares que poderiam possuir uma secção 
menor. As dimensões finais dos pilares estão apresentadas na figura 6.18. 

Fig.6.18 – Dimensões finais dos pilares 

Os pilares devem dispor de uma armadura transversal, cintas, de modo a cintar o betão e impedir a 
encurvadura dos varões da armadura longitudinal. O espaçamento destes varões não deve ser superior 
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ao menor dos seguintes valores: 12 vezes o menor diâmetro dos varões da armadura longitudinal, a 
menor dimensão do pilar e 30 centímetros. As cintas adoptadas para os pilares foram as seguintes: 

� Varões de 25mm de diâmetro – �8//0,25m; 
� Varões de 20 ou de 16mm de diâmetro – �6//0,20m; 
� Varões de 12mm de diâmetro – �6//0,15m. 

6.5. PAREDES

No presente trabalho, as paredes existentes são as paredes da caixa de elevadores. A espessura 
adoptada para estas paredes foi de 20cm por razões arquitectónicas.   

As paredes em estudo são consideradas shear-walls pois são destinadas a resistir essencialmente a 
forças horizontais aplicadas no seu plano. Assim, estas paredes vão funcionar como vigas em consola 
encastradas ao nível da fundação e como tal submetidas a esforço axial, momentos flectores e esforços 
transversos, sendo estes dois últimos maiores junto à fundação, [8].  

6.5.1. ARMADURA VERTICAL

O processo de cálculo da armadura nas paredes é semelhante ao dos pilares, sendo que os esforços 
para o cálculo da armadura vertical nas paredes foram calculados através do menu 8 do MGE. As 
disposições relativas a armaduras verticais nas paredes definidas no REBAP são as seguintes:  

� A área total mínima de armadura vertical é de 0,3% da secção da parede; 
� A área total máxima de armadura vertical é de 4% da secção da parede; 
� Os varões da armadura vertical devem ser distribuídos pelas duas faces da parede com 

espaçamentos máximos iguais ao dobro da espessura desta, nunca excedendo 30 
centímetros. 

O processo de dimensionamento de armaduras verticais para as paredes foi efectuado segundo os 
seguintes pontos:  

� No menu 8 foram determinadas as áreas de armadura necessárias por piso; 
� Como o menu 8 é destinado a pilares foi calculada a armadura mínima da parede uma vez 

que esta não é igual à regulamentar para os pilares. 
� Foi disposta ao longo da parede apenas a armadura mínima, tendo-se colocado a restante 

armadura necessária nas extremidades, para que o afastamento ao eixo neutro seja o 
maior possível. 

Na figura 6.19 está esquematizado um corte das paredes com as suas dimensões e a numeração 
adoptada. 
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Fig.6.19 – Paredes da caixa de elevadores 

A armadura mínima necessária nas paredes 1 e 3 é de: 
23,12003,020205 cmAsmín =⋅⋅=

A armadura mínima necessária na parede 2 é de: 
23,21003,020355 cmAsmín =⋅⋅=

Os resultados obtidos no MGE foram os seguintes: 

� Até ao piso 3 as áreas de armadura necessárias para cada parede são: parede 1: 66cm2; 
parede 2: As,mín; parede 3: 21cm2; 

� A partir do 4º piso apenas é necessária a armadura mínima. 

Como a parede 1 e a parede 2 são simétricas foi adoptada a mesma armadura, cujo valor de As é o 
maior (66 cm2). Irá então proceder-se ao cálculo da armadura longitudinal necessária para a parede 1. 
Retirando 20 cm de cada canto, o comprimento onde se irá dispor a armadura mínima é de 1,65metros. 
Foi adoptada para armadura mínima �10//0,20 (As=3,95cm2/m) em cada face de forma a garantir 
algum controlo de fendilhação. A área de armadura ao longo dos 1,65 metros, nas duas faces, é de 
13,0 cm2. A armadura necessária a colocar nos cantos fica então: 

facecmAs /25625120,530,130,66 2 φφ ��=−=

O cálculo da armadura longitudinal para a parede 2 foi efectuado de forma análoga, tendo-se colocado 
�10//0,20 em cada face e calculado a armadura necessária nos cantos. Seriam precisos 4�16 em cada 
canto, mas como a armadura calculada nas outras paredes foi superior, adoptou-se essa solução. A 
solução final de armadura longitudinal nas paredes até ao terceiro piso pode visualizar-se na figura 
6.20. 
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Fig.6.20 – Solução adoptada para as paredes. 

Nos pisos superiores a armadura longitudinal a colocar é a mínima, sendo que é necessário verificar se 
os �10//0,20 são suficientes. 

� Parede1 e 3: 22 3,12195,1605,2295,3 cmcmAs ≤=××= ; 

� Parede 2: 22 3,21045,2855,3295,3 cmcmAs ≤=××= . 

A armadura adoptada para os pisos superiores é então �10//0,20 pois é superior que a mínima 
necessária. 

6.5.2. ARMADURA HORIZONTAL

As paredes devem conter armaduras horizontais colocadas nas suas duas faces, exteriormente à 
armadura vertical. O valor mínimo desta armadura é dado pela seguinte expressão:

abA mínhorizontal ⋅⋅= 0005,0, (6.9.) 

Em que: 

b – espessura da parede; 

a – altura da parede. 

A armadura horizontal mínima, por metro, para as paredes do edifício é então: 

)13,1(20,0//60,10,12,00005,0 22
, cmAcmA smínhorizontal =�=××= φ

6.5.3. ARMADURA DE CINTAGEM

Deve ser prevista armadura de cintagem nas paredes, quando a secção total da armadura vertical 
exceder 2% da secção da parede, o que não acontece nas paredes deste trabalho.

6.5.4. ARMADURA DE ESFORÇO TRANSVERSO

De acordo com o REBAP, o valor de cálculo do esforço transverso resistente, VRd, é calculado pela 
seguinte expressão: 
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wdcdRd VVV += (6.10.) 

Vcd é um termo corrector da teoria de Mörsch que toma a seguinte expressão: 

dbV wcd ⋅⋅= 1τ (6.11.) 

Em que �1 corresponde a uma tensão cujo valor para betão da classe C25/30 é de 0,75MPa. 

Vwd é o valor que traduz a resistência das armaduras de esforço transverso segundo a teoria de Mörsch, 
tomando o valor de: 

αα sin)cot1(9,0 ⋅+⋅⋅⋅⋅= gf
S

A
dV syd

sw
wd (6.12.) 

Onde: 

d – altura útil da secção; 

Asw – área da secção das armaduras de esforço transverso; 

S – espaçamento das armaduras de esforço transverso; 

fsyd – valor de cálculo da tensão de cedência ou da tensão limite convencional de proporcionalidade a 
0,2% do aço das armaduras de esforço transverso; 

� – ângulo formado pelas armaduras de esforço transverso com o eixo do elemento (45º���90º). 

O valor de cálculo do esforço transverso resistente, deve ainda satisfazer a seguinte condição limite:

dbV wRd ⋅⋅≤ 2τ (6.13.) 

Em que �2 corresponde a uma tensão cujo valor para betão da classe C25/30 é de 5,0MPa. 

A armadura necessária de esforço transverso é determinada através da relação: 

RdSd VV = (6.14.) 

Considerando um valor de �=90º, o cálculo da armadura de esforço transverso é efectuado através da 
expressão: 

syd

wdsw

fd

dbV

S

A

⋅⋅

⋅⋅−
=

9,0
1τ

(6.15.) 

O cálculo da armadura necessária de esforço transverso encontra-se no anexo 3.6, de onde se verifica 
que a armadura necessária é muito inferior à mínima, sendo então adoptada a armadura horizontal 
obtida no ponto anterior. 

6.6. MUROS DE SUPORTE

Tal como referido em outros capítulos, os muros de suporte foram calculados considerando que o seu 
comportamento é semelhante ao de uma laje armada só numa direcção, tomando o apoio ao nível das 
lajes do pavimento e submetida à acção dos impulsos de terras. Assim, as áreas necessárias de 
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armadura longitudinal nos muros de suporte foram determinadas através do menu 6 do MGE como se 
se tratasse de uma laje. Irá ser apresentado o dimensionamento do muro de suporte 1 como exemplo. 

6.6.1. ARMADURA LONGITUDINAL

Os resultados da armadura longitudinal necessária encontram-se apresentados na figura 6.2, em que 
nos locais onde não estão representados valores de armaduras apenas é necessária a armadura mínima. 

Fig.6.21 – Área de armadura necessária no muro de suporte 1 

Atendendo aos resultados obtidos, a armadura adoptada para o muro foi a seguinte: 

Fig.6.22 – Solução de armadura adoptada para o muro de suporte 1 

6.6.1. ARMADURA HORIZONTAL

A armadura horizontal adoptada para o muro de suporte foi a armadura mínima de retracção, que é 
calculada da seguinte forma: 

24
, 4,101025,00,1

500

6,2
8,08,0 cmA

f

f
A c

yk

ctm

rets =××××=××=

)65,5(20,0//122,5
2

4,10
/ 22

, cmcmfaceA rets φ�==

6.7. FUNDAÇÕES

De acordo com o relatório geotécnico existente, optou-se por projectar fundações indirectas através de 
estacas de betão armado, dimensionadas para uma tensão de segurança de 5000kPa (�Rd=7500kPa). 

O diâmetro das estacas é escolhido em função do esforço axial a que estas resistem. Irão ser utilizadas 
estacas com cinco diâmetros comerciais, sendo que o esforço axial, NR, a que cada estaca resiste é 
calculado através da seguinte expressão:
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5000
4

5000
2

×
⋅

=×=
φπ

cR AN (6.16.) 

Em que Ac corresponde à área da secção transversal da estaca e � ao diâmetro da mesma.

O esforço axial resistente de cálculo, NRd, é obtido através da multiplicação do esforço axial resistente 
pelo respectivo coeficiente de segurança: 

RRd NN ×= 5,1 (6.17.) 

Os resultados obtidos para as diferentes estacas estão apresentados no quadro 6.10.

Quadro 6.10 – Estacas utilizadas 

� (cm) Nr (kN) Nrd (kN) 
40 628 942 
50 982 1473 
60 1414 2121 
80 2513 3770 
100 3927 5890 

O diâmetro da estaca a adoptar para cada elemento vertical foi determinado comparando o esforço 
axial de cálculo actuante na base do elemento com o esforço axial resistente de cálculo de cada estaca, 
devendo este ser superior ao do elemento vertical. Caso o esforço axial na base de um dado elemento 
vertical seja superior ao da estaca de maior diâmetro que se admite estar disponível, deverá ser 
adoptado um maciço de duas estacas, apropriado a resistir a esse esforço axial. 

A transmissão das cargas do pilar às estacas faz-se através de um maciço de encabeçamento. As 
dimensões adoptadas para o maciço de encabeçamento de uma estaca encontram-se esquematizadas na 
figura 6.23. 

Fig.6.23 – Maciço de uma estaca 

Em que: 
� L – diâmetro da estaca acrescido de 15cm em cada extremidade; 
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� b = L; 
� h = L+10centímetros. 

As dimensões adoptadas para o maciço de encabeçamento de duas estacas encontram-se 
esquematizadas na figura 6.24. 

Fig.6.24 – Maciço de duas estacas 

Em que: 
� L – metade do diâmetro de cada estaca acrescido de 3 vezes o maior diâmetro entre elas e 

de 15cm em cada extremidade; 
� b – diâmetro da estaca acrescido de 15cm em cada extremidade; 

�

2

3
)º55tan(

φ
×=h . 

Os elementos verticais, para além do esforço axial também estão sujeitos às acções do momento 
flector x e y (ver figura 6.25). 

Fig.6.25 – Acções actuantes num elemento vertical 
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Para cada elemento deve ser previsto um lintel x e um lintel y capaz de absorver os momentos 
flectores y e x, respectivamente (ver figura 6.26).

Fig.6.26 – Esquema de lintéis 

Por razões arquitectónicas, os pilares não são todos fundados à mesma cota. Os pilares 3 e 6 são 
fundados a uma cota inferior devido ao facto de estarem na junta de dilatação, onde ocorre uma 
mudança de cota ao nível da arquitectura, tendo-se optado por fundar os pilares da junta da zona em 
questão ao nível da fundação dos pilares do corpo vizinho que são fundados a uma cota inferior.

Irão ser apresentados os cálculos relativamente a um maciço de encabeçamento (pilar 1) de uma estaca 
e a um maciço de encabeçamento de duas estacas (Pilar 7). Os restantes cálculos podem ser 
visualizados no anexo 3.5. 

Quadro 6.11 – Armaduras das estacas 

� (cm) As As,w 

40 7�12 �6//0,125

50 7�16 �6//0,15 

60 9�16 �6//0,15 

80 10�20 �6//0,20 

100 16�20 �6//0,20 

6.7.1. DIMENSIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DO PILAR 1 

O primeiro passo a efectuar é retirar os valores dos esforços actuantes na base do pilar, sendo estes o 
esforço axial, o momento flector na direcção x e o momento flector na direcção y. Os esforços 
actuantes na base do pilar 1 são os seguintes: 

� Nsd = 2775,69 kN; 
� Msd, x = 37,15 kN.m; 
� Msd, y = 185,46 kN.m. 
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A estaca foi dimensionada para o esforço axial e os lintéis para os momentos flectores actuantes e para 
um momento adicional que tem em conta uma possível excentricidade adicional de 0,1 m.  

Para ter em conta o efeito do peso próprio do maciço, o valor de cálculo do esforço axial para o 
dimensionamento da estaca foi multiplicado por mais 10% do valor fornecido pelo MGE. Para valores 
muito elevados de esforço axial, foi adoptado para o peso próprio apenas 5% do esforço axial. Assim o 
diâmetro da estaca corresponde a: 

3770kN)(8026,30531,169,2775 =�=×= Rdsd NkNN φ

Os valores de cálculo dos momentos flectores utilizados para o dimensionamento dos Lintéis x e y 
são: 

� Lintel x: mkNMNM ysdsd .79,49046,1851,069,27751,0 , =+×=+×= ; 

� Lintel y: mkNMNM xsdsd .97,70415,371,011,46101,0 , =+×=+×= . 

As dimensões dos lintéis foram adoptadas de forma a garantir um momento reduzido com valores na 
ordem de 0,15 a 0,20. No entanto, como os lintéis estão sempre ligados a dois pilares, a dimensão final 
é correspondente ao pilar mais gravoso. A dimensão do lintel x é condicionada pelos momentos deste 
pilar, tomando as dimensões de 0,4�0,75m (�����	
). A dimensão do lintel y é condicionada pelos 
momentos no pilar 2, tomando as dimensões de 0,4�0,85m (�=0,161 no pilar 2). Através dos valores 
dos momentos reduzidos obtém-se a área de aço necessária: 

� Lintel X: 25421,18 2 φ�= cmAs ; 

� Lintel Y: 25523,23 2 φ�= cmAs . 

Como a direcção em que actuam as acções horizontais é variável, a armadura obtida é colocada na 
parte superior e na inferior do lintel.

De acordo com a figura 6.23, as dimensões adoptadas para o maciço de encabeçamento foram as 
seguintes:  

� L=0,15+0,80+0,15=1,10m; 
� b=L=1,10m; 
� h=1,10+0,10=1,20m. 

Todos os maciços de encabeçamento têm a mesma armadura, �10//0,15, sendo esta uma armadura de 
pele uma vez que se considera que o esforço é transferido do pilar para a estaca através da 
sobreposição das respectivas armaduras que se dá no interior do maciço. 

6.7.2 DIMENSIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DO PILAR 7 

Este pilar está inserido num muro de suporte na direcção y, que absorve os momentos Msd, x. Assim, 
apenas será necessário dimensionar o lintel x de forma a absorver os momentos Msd, y. Os esforços 
actuantes na base do pilar 7 retirados do programa são os seguintes: 

� Nsd = 6066,51kN; 
� Msd, y = 63,14 kN.m. 

Como o esforço axial é muito elevado apenas será considerado para peso próprio 5% do esforço axial. 
As dimensões da estaca serão determinadas então para o valor: 

kNN Sd 28,636905,151,6066 =×=
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Para este valor de esforço axial foi adoptado um maciço de encabeçamento de duas estacas de 80 cm 
(NRd=3770+3770=7549kN). 

As dimensões do maciço de encabeçamento são determinadas de acordo com a figura 6.24, sendo que: 
� mL 50,380,032/80,0215,02 =×+×+×= ; 

� mb 10,180,015,02 =+×= ; 

� mh 45,1
2

80,03
)º55tan( ≅

×
×= ; 

� A distância entre os centros das estacas é de m4,28,03 =× . 

 A armadura do maciço de encabeçamento é de �10//0,15.  

O momento flector para o dimensionamento do lintel x toma o seguinte valor: 

mkNMNM ysdsd .79,66914,631,051,60661,0 , =+×=+×=

A dimensão adoptada para o lintel x foi de b=0,4 e de h=0,9 que conduz a um momento reduzido de 
�=0,17 e cuja área de armadura é de 20,95 cm2. Foi adoptado para armadura do lintel: 

255φ (As=24,55cm2). 

6.7.3. DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES DOS MUROS DE SUPORTE

As fundações dos muros de suporte foram dimensionadas colocando debaixo de cada pilar inserido no 
mesmo uma estaca dimensionada para resistir por si só à totalidade do esforço axial descarregado por 
esse pilar. Também foi dimensionada uma sapata, calculada como uma viga “ao baixo” solicitada no 
plano horizontal pela reacção inferior do muro de suporte que nela se apoia.  

Foi adoptada a mesma solução para a sapata de todos os muros de suporte, tendo sido dimensionada 
para o caso mais desfavorável, que é o Muro 1. O maior comprimento entre pilares pertencentes ao 
Muro 1 é de 7,175 m. A carga actuante na base do muro devido ao impulso de terras é de 70,79 kN/m. 
O momento flector toma o seguinte valor: 

mkN
lp

M sd .43,364
10

175,779,70

10

22

=
×

=
⋅

=

Esse lintel será dimensionado como uma viga invertida, cuja secção será determinada para um 
momento reduzido, �, de 0,25 e considerando b�0,4.d: 

mbmhmd
dfdb

M

cd

Rd 30,0;65,060,0
167004,0

43,364
25,0

32
==�≥⇔

⋅⋅
=�

⋅⋅
=µ

A armadura necessária foi calculada através do MGE, de onde se tirou os seguintes valores máximos:  

� Msd=436,62kN.m; 
� As=22,79cm2; 
� Vsd=362,83kN; 
� Asw/s=1,19cm. 

A sapata foi dimensionada para os valores máximos e a armadura superior sendo igual à inferior, pois 
a direcção em que actuam as forças horizontais é variável. A armadura adoptada foi a seguinte:  

� As, longitudinal=5�25 (24,55cm2); 
� Asw=�10(2R)//0,125. 
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7.4. DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES DA CAIXA DE ELEVADORES

As fundações das caixas de elevadores geralmente são dimensionadas colocando uma estaca sob todas 
as intersecções de paredes, sendo depois efectuada a verificação do esforço máximo instalado em cada 
estaca tomando em consideração o esforço axial e o momento flector instalados em cada uma das 
paredes, para cada uma das combinações. No entanto, uma vez que nestas condições não seriam 
cumpridas as condições de afastamento mínimo entre centros de estacas optou-se por colocar um 
maciço com 2 estacas de maior dimensão. 

As dimensões do maciço de encabeçamento serão as seguintes: 

� A distância entre os centros das estacas é de 3,40m (ver figura 6.27). 
� mL 70,440,32/0,1215,02 =+×+×= ; 

� mb 85,215,0255,2 =×+= ; 

� mh 45,2
2

40,3
)º55tan( ≅×= . 

Fig.6.27 – Solução para a caixa de escadas 

Os esforços actuantes na base das paredes da caixa de elevadores são os seguintes:  

� Parede 1: Nsd=4048,40 kN; Msd, x= -2758,53 kN.m; 
� Parede 2: Nsd=2745,67 kN; Msd, x= +2535,45 kN.m; 
� Parede 1: Nsd=4329,29 kN; Msd, x= +2245,12 kN.m. 

Como irá ser usado um maciço comum de modo a resistir à resultante das três paredes, será calculada 
a resultante no centro de gravidade do maciço de encabeçamento. 

A resultante dos esforços axiais toma o seguinte valor: 

kNN Sd 36,1112329,432967,274540,4048 =++=

Para este valor de esforço axial foi adoptado um maciço de encabeçamento de duas estacas de 100 cm 
(NRd=5890+5890=11780,00kN). 

Os momentos flectores no centro de gravidade devidos apenas ao esforço axial são os seguintes: 

� Parede 1: mkNM y .10,6700655,140,4048 −=×−=

� Parede 2: ;.16.3226175,167,2745 mkNM x +=×=

� Parede 3: mkNM y .98,7164655,129,4329 +=×=
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� TOTAL: ;.16.3226 mkNM x =

      mkNM y .873,464975,716410,6700 +=+−=

O esforço axial máximo em cada estaca é: 

!58904,5698
4,3

873,464

2

36,11123
okkNkNNmáx ≤=+=

É necessário dimensionar um lintel que resista ao momento flector na direcção x. O momento flector 
considerado foi: 

mkNM y .61,576145,253516,3226 =+=

A dimensão adoptada para o lintel y foi de b=0,5m e de h=2,20m que conduz a um momento reduzido 
de �=0,176 e cuja área de armadura é de 86,07 cm2. Foi adoptado para armadura do lintel: 

2518φ (As=88,38cm2). 
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 7
INFLUÊNCIA DO CONPORTAMENTO 
DE CAIXILHARIAS DE FACHADA NA 
CONCEPÇÃO ESTRUTURAL DO 
EDIFÍCIO 

7.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE CAIXILHARIAS EXTERIORES

Os edifícios têm como finalidade o abrigo dos seus ocupantes, tanto a nível habitacional, como de 
lazer ou profissional. É a envolvente dos edifícios que constitui a fronteira entre o meio exterior e o 
interior, proporcionando aos utilizadores segurança, habitabilidade e conforto. Esta envolvente é 
constituída pelas fachadas e pela cobertura, sendo a caixilharia exterior parte integrante, o que faz com 
que tenha, em conjunto com os restantes elementos da envolvente, um papel importante na limitação 
das acções exteriores, sem pôr em risco a segurança e bem estar dos ocupantes. As caixilharias são 
geralmente um dos elementos mais sofisticados de um edifício, podendo ser um dos mais 
dispendiosos, o que leva a que tenha uma função essencial no desempenho final da envolvente, tanto 
pela sua expressão, quer devido a serem habitualmente um dos elementos construtivos potenciadores 
da ocorrência de anomalias. As caixilharias exteriores possuem também outras finalidades, tais como:  

� Assegurar iluminação natural; 
� Permitir a ventilação dos espaços; 
� Permitir o contacto visual, através do elemento, com o exterior. 

Devido à necessidade de atender às várias funções a que são destinadas, as caixilharias devem cumprir 
uma série de requisitos de modo a garantir a integridade física dos ocupantes do edifício e o seu 
conforto. Os requisitos a que devem obedecer são:  

� Estanquidade à água; 
� Resistência mecânica; 
� Durabilidade; 
� Isolamento térmico e acústico do espaço interior; 
� Facilidade de manutenção e de limpeza; 
� Resistência aos agentes atmosféricos e à corrosão química; 
� Resistência contra a intrusão; 
� Bom comportamento relativamente ao fogo; 
� Resistência às solicitações higrotérmicas; 
� Serem funcional e estéticas, [19], [20]. 

Para que o desempenho projectado seja realmente alcançado, é necessário um conhecimento 
aprofundado não só dos elementos que as compõem, mas também das razões da sua existência, 
colaborando para uma escolha adequada de materiais, desenho e execução. Esta compreensão é 
extremamente importante e necessária especialmente para os arquitectos, que na fase de projecto 
devem estar cientes dessas particularidades.  
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7.1.1. TIPOS DE CAIXILHARIAS

Relativamente ao modo de abertura, existem dois tipos fundamentais de caixilharias, que são:  

� Caixilharias de correr; 
� Caixilharias de batente. 

7.1.1.1. Caixilharias de correr 

Este tipo de caixilharias é comum em edifícios de habitação, edifícios públicos, moradias e marquises 
e em caixilharias duplas. No caso de caixilharias duplas, as caixilharias de correr são muito eficazes, 
visto que os ganhos são evidentes e o retorno em conforto é substancial. Para além do já referido, estas 
caixilharias têm outras vantagens, tais como, serem praticamente impermeáveis às infiltrações de 
água, não retirar espaço à área disponível, correrem dentro do aro e de serem mais económicas por 
carecerem de pouca manutenção ao longo da sua vida útil. Este tipo de caixilharias tem como 
desvantagem ser permeável ao vento e ao ruído, sendo por isso desaconselhável a utilização em 
edifícios muito altos, junto a fontes de ruído intenso, tais como estradas, linhas de comboio, e em 
zonas demasiado expostas a vento intenso, [21]. 

Fig.7.1 – Caixilharia de correr, [22] 

7.1.1.2. Caixilharias de batente 

As principais vantagens das caixilharias de batente são o seu elevado isolamento sonoro e a sua 
adequação na remodelação de edifícios porque ajudam a preservar o aspecto visual original. No 
entanto, este tipo de caixilharias tem como desvantagens serem menos económicas, ocuparem mais 
espaço, sendo por vezes incompatíveis com cortinados e alguns móveis e serem permeáveis à água. 
Atendendo a estes aspectos, conclui-se que devem ser aplicadas caixilharias de batente em zonas de 
muito ruído, em zonas pouco expostas à chuva e na remodelação de edifícios, sendo desaconselhável a 
sua aplicação em divisões de dimensão reduzida, em edifícios públicos, em zonas expostas a chuvas 
intensas e quando se pretende a solução mais económica, [21]. 
�

Fig.7.2 – Caixilharia de batente, [22]
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7.1.2. MATERIAIS DOS CAIXILHOS

As caixilharias além de variarem relativamente ao modo de abertura, também apresentam diversos 
tipos de materiais para os seus caixilhos, apresentando cada um destes vantagens e desvantagens que 
devem ser levadas em conta na escolha do material, para que, consoante os condicionalismos do 
edifício, se proceder à escolha do material adequado. 

Os tipos de materiais mais utilizados para os caixilhos são a madeira, o alumínio, o PVC, o aço, ou 
então uma conjugação dos materiais já referidos numa solução mista. Irá ser apresentada uma breve 
referência a cada um dos materiais mais utilizando, indicando as suas vantagens e desvantagens.  

7.1.2.1. Madeira  

A madeira afigura-se como um bom isolante térmico e acústico. É um material ecologicamente 
correcto, totalmente reciclável, não poluente, que apresenta um consumo reduzido de energia para a 
sua produção e possui bons atributos estéticos. Apresenta-se porém como um material com um custo 
elevado e com uma certa sensibilidade às alterações climatéricas que provocam contracções, dilatações 
e empenos, obrigando a manutenções periódicas e até a substituições. 

7.1.2.2. Aço 

A caixilharia de aço é uma solução relativamente barata, apresentando-se o aço como um material que 
apresenta boa qualidade, com uma boa resistência mecânica, fácil de manipular e com uma grande 
possibilidade de acabamento ao admitir diferentes tratamentos superficiais. Como aspectos negativos 
pode referir-se o alto coeficiente de dilatação térmica que possui, o perigo de corrosão por contacto 
com outros materiais de construção, como metais, gessos ou cimento, apesar de o perigo de corrosão 
estar associado ao tipo de aço utilizado, uma vez que o aço inoxidável se mantém quase inalterado 
face às agressões externas. Existe também uma dificuldade em conseguir uma boa estanquidade e o 
elevado valor de transmissão térmica do material torna-o um mau isolante térmico. [23][24] 

7.1.2.3. Alumínio 

O Alumínio é um material bastante resistente à corrosão que não requer manutenção regular. Pela sua 
resistência e durabilidade, é um dos materiais mais económicos do mercado. Com uma vasta gama de 
cores e acabamentos, adapta-se a todos os estilos arquitectónicos, existindo ainda a possibilidade de se 
optar por dois acabamentos diferentes para a mesma caixilharia (interior e exterior). Apresenta-se 
também como um material extremamente versátil, com uma óptima trabalhabilidade em quase todos 
os processos metalúrgicos. Apesar de ter um peso três vezes inferior ao do aço apresenta propriedades 
mecânicas análogas sendo um metal com características únicas, como a sua baixa densidade e boa 
resistência mecânica. Como desvantagens o alumínio apresenta-se como um mau isolante térmico e 
acústico. 

7.1.2.4. PVC 

O PVC apresenta vantagens pelas suas características isolantes, térmicas e acústicas, bem como pela 
sua resistência, garantindo excelentes resultados finais. A nível estético é possível conseguir 
acabamentos em diversas cores ou em diferentes imitações, de madeira e outros materiais. Possui a 
particularidade de as cores utilizadas serem obtidas a partir da pigmentação da própria matéria-prima, 
não necessitando de qualquer tipo de pintura após o seu fabrico, com uma durabilidade assinalável e 
com um custo de manutenção mínimo. Sem necessidade de pintura ou repinturas periódicas é um 
material de fácil limpeza. Os perfis de PVC mantêm a estabilidade das suas dimensões em qualquer 
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situação climatérica, de oscilação de temperatura ou humidade, apresentando boa estanquidade à água 
e ao ar. Em caso de incêndio as caixilharias de PVC apresentam um bom comportamento, sendo auto-
extinguíveis, auxiliando na redução da propagação do fogo. Como desvantagens O PVC apresenta a 
pouca variedade na escolha de cores, se exposto ao sol padece de envelhecimento precoce e uma vez 
que é um plástico, liberta gases ao longo da sua vida útil, podendo ocorrer a libertação de substâncias 
tóxicas. A sua reciclagem só é total quando o PVC se encontra na fase inicial da vida útil, uma vez que 
após o seu envelhecimento este deixa de poder ser reaproveitado. 

7.1.2.5. Mista 

A solução mista embora menos comum é possível, conjugando caixilharia de madeira com alumínio 
ou PVC. Desta forma, obtêm-se janelas bem isoladas, mais resistentes e duradouras e com um 
acabamento tradicional, que sugere mais conforto. 

7.2. DEFORMABILIDADE DE CAIXILHARIAS EXTERIORES

É habitual os edifícios recentes apresentarem certas anomalias construtivas que são imprevistas dado o 
seu curto período de utilização. É de prática corrente responsabilizar unicamente os construtores pelas 
patologias de uma construção; no entanto, muitas vezes, essas patologias têm origem numa deficiente 
concepção dos edifícios por parte dos projectistas. A reparação pode ser muito dispendiosa e mesmo 
que seja efectuada, não é garantido que o seu desempenho final atinja as necessidades resultantes das 
características de utilização. Este processo é deveras desgastante para os utilizadores dos edifícios e 
para as empresas de construção, pois acarreta custos elevados e perda de tempo dos utilizadores e, para 
as empresas, será uma publicidade negativa e possível perda de confiança da parte dos clientes. Deve-
se portanto tentar minimizar a ocorrência de anomalias, adoptando, desde o princípio do processo 
construtivo, medidas e disposições construtivas adequadas com vista a aumentar a qualidade da 
construção e diminuir os custos, [25], [26].  

As anomalias mais frequentes associadas às caixilharias são:  

� Perda de estanquidade à água; 
� Fractura de vidros; 
� Condensações; 
� Empenos; 
� Elevada permeabilidade à água; 
� Deformações excessivas, [19]. 

As caixilharias devem ser suficientemente resistentes para nenhum dos seus componentes se danificar 
gravemente sob a acção dos agentes atmosféricos, vibrações, reacções da estrutura ou em 
consequência dos esforços resultantes do uso. No presente trabalho, é objecto de estudo, as anomalias 
que ocorrem em caixilharias de fachada devido a deformações excessivas provocadas pela estrutura. 

7.2.1. DEFORMAÇÃO DA ESTRUTURA

A acção das diversas cargas actuantes no edifício, como o peso próprio e as restantes cargas 
permanentes, as sobrecargas, a acção do vento e do sismo, e mesmo o efeito da retracção e da fluência, 
provoca deformações nos seus elementos estruturais. As flechas geradas por essa deformação são 
muitas vezes incompatíveis com a capacidade de deformação dos elementos não estruturais que, 
apesar de não fazerem parte da estrutura, estão a ela ligados, podendo ocasionar o seu mau 
funcionamento.  



Influência do Comportamento de Caixilharias Metálicas de Fachada na Concepção Estrutural de um Edifício

91 

Deve ter-se em conta uma possível diminuição de utilidade da estrutura por efeito do aparecimento de 
deformações excessivas. Alguns casos podem ser mencionados: 

� Poças de água em coberturas horizontais; 
� Mau funcionamento de portas e janelas; 
� Interferência com o alinhamento de máquinas e de aparelhos; 
� Problemas de vibração; 
� Estragos em elementos não estruturais tais como divisórias, acabamentos, alvenarias 

exteriores, revestimentos, etc; 
� Mau aspecto da construção, [12]. 

À partida, o controlo da deformação de vigas e lajes á efectuada através da escolha de alturas mínimas 
para estas, definidas pela regulamentação em vigor. No entanto, mesmo adoptando essas medidas, 
verificam-se muitas vezes patologias em elementos não estruturais, o que leva à conclusão de que o 
projectista deve, consoante o tipo de elementos não estruturais previstos para o edifício, tomar opções 
que visem minimizar essas patologias. Deve ter-se em consideração quais as exigências de deformação 
que os elementos não estruturais apresentam de modo a controlar a deformação da estrutura em 
serviço normal. 

7.2.2. DEFORMAÇÃO DE JANELAS

De modo a avaliar a influência da concepção estrutural de um edifício no bom funcionamento de 
caixilharias exteriores, foi determinada a deformação das vigas de bordadura sobre as quais se apoiam 
essas caixilharias, sendo em seguida comparada essa deformação com um valor limite para o qual a 
deformação do suporte da caixilharia (no plano desta) trará um deficiente comportamento deste 
elemento não estrutural.  

Fig.7.3 – Flecha do suporte da caixilharia 

Foi encontrada uma exigência relativamente a janelas de edifícios correntes de habitação. Segundo o 
BRE Building elements, Walls, windows and doors – Harrison e Vekey é o menor dos seguintes 
valores: 1/175 do vão ou 15mm: 

 “Frames holding glass need to have limits on deflection of 1/175 of the span or 15 mm, whichever is 

the smaller.” 

Esta exigência não especifica qual o material da caixilharia, nem o seu tipo relativamente ao modo de 
abertura. É aplicável a janelas e não abrange apenas caixilharias metálicas, que era o objecto de 
estudo, o que torna o trabalho mais interessante. 
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De forma a prever qual a flecha “f” (ver figura 7.3) que irá ocorrer no suporte da caixilharia, devem 
ser calculadas inicialmente as deformações imediatas elásticas através de programas de cálculo que 
utilizem os métodos dos elementos finitos ou grelha. Estas deformações, por serem calculadas 
segundo a hipótese de material com comportamento elástico linear, devem ser afectadas de correcções 
de modo a ter em conta os efeitos da fendilhação, da fluência e da retracção. 

7.3. ROBOT MILLENIUM

Para a avaliação da deformação da estrutura, irá recorrer-se a uma ferramenta de cálculo mais 
complexa, o ROBOT Millenium. Este programa é baseado no método de elementos finitos com 
elementos de barra e elementos de laje o que permite uma análise muito mais correcta das 
deformações do que com o MGE porque se consegue ter ideia da deformação global do edifício, 
incluindo as lajes, enquanto que o MGE apenas fornece informação dos deslocamentos dos nós das 
estruturas. 

De modo a avaliar a deformação pretendida, procedeu-se à análise do piso tipo do edifício para a 
combinação quase permanente de acções. Para caracterizar as lajes foram utilizados elementos de 
casca com quatro nós com um lado aproximadamente igual a 50 cm. Neste modelo os pilares foram 
considerados como encastrados na sua extremidade inferior e, na extremidade superior, foram 
restringidos todos os deslocamentos e rotações excepto o deslocamento vertical (encastramento 
deslizante). Na base das paredes, foram considerados apoios que restringissem os três movimentos 
mas que permitissem as três rotações. Na figura 7.4 pode-se visualizar o modelo de cálculo utilizado. 

Fig.7.4 – Modelo introduzido no ROBOT 

A análise foi baseada apenas nas acções verticais actuantes: peso próprio, restante carga permanente e 
sobrecargas. Estas acções já foram caracterizadas no capítulo 3 do presente trabalho. Os resultados 
obtidos para a deformação das vigas foram os apresentados na figura 7.5. 
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Fig.7.5 – Deslocamentos nas vigas de bordadura (cm)

Com os resultados obtidos, foram seleccionadas as janelas que à partida poderiam ser objecto de 
anomalias no futuro. As vigas que apresentam maior deformação, como se pode ver na figura 7.5, são 
as vigas 7 e 5, pelo que se irá estimar a deformação a longo prazo dos pontos das vigas 
correspondentes à localização das janelas, 1, 2 e 3 mostradas na figura 7.6.  

Fig.7.6 – Planta do piso tipo 

Os resultados obtidos no ROBOT Millenium para a deformação elástica instantânea e para os 
momentos flectores na viga que contem a janela 1 (viga 7), podem visualizar-se nas figuras 7.8 e 7.7, 
respectivamente.  
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Fig.7.7 – Diagrama de momentos flectores na viga 7 (kN.m) 

Fig.7.8 – Diagrama de deformação elástica na viga 7 (cm) 

Os resultados obtidos para a deformação elástica instantânea e para os momentos flectores na viga que 
contêm a janela 2 e 3 (viga 7), podem visualizar-se nas figuras 7.10 e 7.9, respectivamente.  

Fig.7.9 – Diagrama de momentos flectores na viga 5 (kN.m) 

Fig.7.10 – Diagrama de deformação elástica na viga 5 (cm) 

Fig.7.11– Posicionamento da janela 1 na Viga 7 



Influência do Comportamento de Caixilharias Metálicas de Fachada na Concepção Estrutural de um Edifício

95 

Fig.7.12 –Posicionamento das janelas 2 e 3 na Viga 5

A deformação a que a janela está sujeita é dada pela diferença entre a deformação máxima e mínima 
da viga sob o vão da janela; neste caso, para a janela 1 entre os pontos A e B da figura 7.11, para a 
janela 2 entre os pontos A e B da figura 7.12 e para a janela 3 entre os pontos B e C da mesma figura 
7.12. 

Os resultados para a viga 7 obtidos pelo ROBOT Millenium foram: 

� Ponto A: ac=0,2mm e Msd=-56,15kN.m; 
� Ponto B: ac=1,5mm e Msd=+74,68kN.m. 

Os resultados para a viga 5 foram:  

� Ponto A: ac=0,5mm e Msd=-13,18kN.m; 
� Ponto B: ac=1,1mm e Msd=+66,18kN.m; 
� Ponto C: ac=1,0mm e Msd=+50,46kN.m; 
� Ponto D: ac=0,4mm e Msd=-32,70kN.m. 

7.4. CÁLCULO DAS FLECHAS A LONGO PRAZO

7.4.1. MÉTODO BILINEAR

O método bilinear é um método simplificado de estimar flechas. Baseia-se no pressuposto de que, no 
estado de serviço, a relação momento-flecha pode ser aproximada por meio de uma lei bilinear (ver 
figura 7.13) que representa uma lei ponderada das relações momento-curvatura. 

�

Fig.7.13 – Relação bilinear momento-flecha, [9] 
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Com este método, calculam-se os valores extremos a1 e a2 da flecha nos estados I e II0 (figura 7.13) a 
partir de uma flecha base, ac, que resulta de um cálculo elástico com rigidez EIc apenas do betão. O 
cálculo das flechas extremas a1 e a2 é realizado considerando unicamente as características da secção 
determinante o que leva a desprezar o efeito da variação da armadura e da solicitação ao longo do 
elemento. O valor da flecha provável é dada pela expressão: 

21)1( aaa bb ⋅+⋅−= ξξ (7.1.) 

Com:�

D

rD

M

M
⋅−= βξ 1 (7.2.) 

Em que: 

�b – Coeficiente de repartição,  

MrD – momento de fendilhação; 

MD – momento flector actuante; 

� – Coeficiente que toma o valor de 1,0 para acções de curta duração e de 0,5 para acções de longa 
duração; 

a1 – flecha no estado I; 

a2 – flecha no estado II. 

Para momentos de fendilhação superiores ao momento flector actuante, o coeficiente de repartição 
toma o valor zero. 

A flecha a1 é determinada pelas expressões: 

� Para t = 0: c

I

A aka ⋅=1 (7.3.) 

� Para t = t: c

I

A akka ⋅⋅+⋅= )1( 1
1 ψψ

(7.4.) 

A flecha a2 é determinada pelas expressões: 

� Para t = 0: c

II

A aka ⋅=2
(7.5.) 

� Para t = t: c

IIII

A akka ⋅⋅+⋅= )1(2 ψψ . (7.6.) 

Em que: 

I

Ak  e II

Ak  - coeficientes que têm em consideração o efeito das armaduras;  

Ikψ  e IIkψ  - coeficientes que têm em consideração o efeito da fluência. 

� – coeficiente de fluência. 

Os coeficientes I

Ak  e II

Ak  são obtidos através de ábacos em função da relação d/h, 	’/ 	 e �.	, em que: 

d - altura útil da secção; 
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� – percentagem de armadura de tracção As/(b.d); 

�’ - percentagem de armadura de compressão; 

� – coeficiente de homogeinização Es/Ec. 

Os coeficientes Ikψ  e IIkψ são obtidos através de ábacos em função da relação d/h, 	’/ 	, �.	 e também 

da do produto ψχ ⋅  em que χ  é o coeficiente de envelhecimento (0,8). 

7.4.2. CÁLCULO DO COEFICIENTE DE FLUÊNCIA

O coeficiente de fluência, a tempo infinito, foi determinado segundo o anexo I do REBAP, para uma 
humidade relativa média de 40%. É dado pela seguinte expressão: 

)]()([)()(),( 0000 ttttttt fffddac ββϕβϕβϕ −⋅+−⋅+= (7.7.) 

Sendo: 

25,0
45,1

1
18,0)( 0 =	




�
�


�
−⋅=taβ

4,0=dϕ

0,1)( 0 =− ttdβ

0,31 =fϕ

m
u

A
h c

o 2,0
23,0265,0225,0

65,025,02
0,1

2
=

−×+×

××
⋅=

⋅
⋅= λ

55,12 =fϕ

65,455,10,321 =×=⋅= fff ϕϕϕ

73,025,098,0)( 0 =−=− ttfβ

O coeficiente de fluência toma o seguinte valor:

04,473,065,40,14,025,0),( 0 =×+×+=ttcϕ (7.8.) 

7.4.3. DEFORMAÇÃO DA JANELA 1 

Foi determinada a flecha a longo prazo para o ponto A e B da viga 7 (ver figura 11). O momento de 
fendilhação é igual para todas as vigas visto que todas têm a mesma secção: 

6

2hbf
M ctm

rD

⋅⋅
= (7.9.) 

mkNM rD ⋅=
×××

= 77,45
6

65,025,0106,2 23
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7.4.3.1. Cálculo da flecha no ponto A 

Os dados obtidos pelo ROBOT Millenium foram os seguintes:

� ac=0,2mm; 
� Msd=-56,15. 

Os dados necessários para a determinação da flecha são: 

� 185,0
15,56

77,45
0,11)0( =×−==tζ ; 

� 592,
15,56

77,45
5,01)( =×−== ttζ

� 013,0
61,025,0

1064,16)254( 4

=
×

×
=

⋅
=

−

db

As φ
ρ ; 

� 01,0
61,025,0

107,15)205( 4
' =

×

×
=

⋅
=

−

db

As φ
ρ ; 

� 0,13,1
'

�=
ρ

ρ

� 45,6
31

200
==α ; 

� 083,0013,045,6 =×=⋅ ρα ; 

� 9,0≈
h

d
. 

Com estes valores obtiveram-se os seguintes coeficientes de correcção: 

�
I

Ak =0,77; 

�
II

Ak =5; 

�
Ikψ =0,53; 

�
IIkψ =0,06. 

As flechas no estado I e II para t = 0 são as seguintes: 

mma 15,02,077,01 =×=

mma 0,12,052 =×=

A flecha provável para t=0 é: 

mma t 31,00,1185,015,0)185,01()0( =×+×−==

As flechas no estado I e II para t = t são as seguintes: 

mma 48,02,0)04,453,01(77,01 =××+×=

mma 24,12,0)04,406,01(52 =××+×=
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A flecha provável para t=t é: 

mma tt 93,024,1592,048,0)592,01()( =×+×−==

7.4.3.2. Cálculo da flecha no ponto B 

Os dados obtidos pelo programa foram:

� ac=1,5mm; 
� Msd=74,68. 

Os dados necessários para a determinação da flecha são: 

� 387,0
68,74

77,45
0,11)0( =×−==tζ ; 

� 694,0
68,74

77,45
5,01)( =×−== ttζ

� 01,0
61,025,0

107,15)205( 4

=
×

×
=

⋅
=

−

db

As φ
ρ ; 

� 006,0
61,025,0

1082,9)252( 4
' =

×

×
=

⋅
=

−

db

As φ
ρ ; 

� 5,06,0
'

�=
ρ

ρ

� 45,6
31

200
==α ; 

� 065,001,045,6 =×=⋅ ρα ;  

� 9,0≈
h

d
. 

Com estes valores obtém-se os seguintes coeficientes de correcção: 

�
I

Ak =0,86; 

�
II

Ak =5,5; 

�
Ikψ =0,6; 

�
IIkψ =0,1. 

As flechas no estado I e II para t = 0 são as seguintes: 

mma 29,15,186,01 =×=

mma 28,85,15,52 =×=

A flecha provável para t=0 é: 

mma t 0,428,8387,029,1)387,01()0( =×+×−==
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As flechas no estado I e II para t = t são as seguintes: 

mma 42,45,1)04,46,01(86,01 =××+×=

mma 58,115,1)04,41,01(5,52 =××+×=

A flecha provável para t=t é: 

mma tt 39,958,11694,042,4)694,01()( =×+×−==

7.4.4. DEFORMAÇÃO DA JANELA 2 

7.4.4.1. Cálculo da flecha no ponto A 

Os dados obtidos pelo programa foram: 

� ac=0,5mm; 
� Msd=-13,18.  

Como o momento flector actuante é inferior ao momento de fendilhação, a flecha provável é igual à 
flecha no estado I. 

Os dados necessários para a determinação da flecha são: 

� 0129,0
61,025,0

1064,19)254( 4

=
×

×
=

⋅
=

−

db

As φ
ρ ; 

� 005436,0
61,025,0

1029,8)161202( 4
' =

×

×
=

⋅

+
=

−

db

As φφ
ρ ; 

� 5,042,0
'

�=
ρ

ρ

� 45,6
31

200
==α ; 

� 083,00129,045,6 =×=⋅ ρα ;

� 9,0≈
h

d
. 

Com estes valores obtiveram-se os seguintes coeficientes de correcção: 

�
I

Ak =0,82; 

�
Ikψ =0,55. 

A flecha obtida para o estado I e para t = 0 foi a seguinte: 

mma 41,05,082,01 =×=

A flecha obtida para o estado I e para t = t foi a seguinte: 

mma 32,15,0)04,455,01(82,01 =××+×=
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7.4.4.2. Cálculo da flecha no ponto B 

Os dados obtidos pelo programa foram: 

� ac=1,1mm; 
� Msd=66,18.  

Os dados necessários para a determinação da flecha são: 

� 308,0
18,66

77,45
0,11)( =×−== ttζ ; 

� 654,0
18,66

77,45
5,01)( =×−== ttζ ; 

� 005436,0
61,025,0

1029,8)161202( 4

=
×

×
=

⋅

+
=

−

db

As φφ
ρ ; 

� 006,0
61,025,0

1082,9)252( 4
' =

×

×
=

⋅
=

−

db

As φ
ρ ; 

� 0,11,1
'

�=
ρ

ρ

� 45,6
31

200
==α ; 

� 035,0005436,045,6 =×=⋅ ρα ; 

� 9,0≈
h

d
. 

Com estes valores obtém-se os seguintes coeficientes de correcção: 

�
I

Ak =0,89; 

�
II

Ak =9,0; 

�
Ikψ =0,68; 

�
IIkψ =0,06. 

As flechas obtidas para o estado I e II para t = 0 são as seguintes: 

mma 98,01,189,01 =×=

mma 90,91,10,92 =×=

A flecha provável é então:  

mma t 73,390,9308,098,0)308,01()0( =×+×−==

As flechas no estado I e II para t = t são as seguintes: 

mma 67,31,1)04,468,01(89,01 =××+×=

mma 30,121,1)04,406,01(0,92 =××+×=

A flecha provável é então:  
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mma tt 31,930,12654,067,3)654,01()( =×+×−==

7.4.5. DEFORMAÇÃO DA JANELA 3 

7.4.5.1. Cálculo da flecha no ponto C da viga 5 

Os dados obtidos pelo programa foram: 

� ac=1,0mm; 
� Msd=50,46kN.m. 

Os dados necessários para a determinação da flecha e os respectivos coeficientes de correcção são 
iguais aos do ponto B da viga 5, com excepção dos coeficientes de repartição que tomam os seguintes 
valores: 

093,0
46,50

77,45
0,11)0( =×−==tζ ; 

546,0
46,50

77,45
5,01)( =×−== ttζ . 

As flechas obtidas para o estado I e II para t = 0 foram as seguintes: 

mma 89,00,189,01 =×=

mma 0,90,10,92 =×=

A flecha provável obtida foi: 

mma t 64,10,9093,089,0)093,01()0( =×+×−==

As flechas obtidas para o estado I e II para t = t foram as seguintes: 

mma 34,30,1)04,468,01(89,01 =××+×=

mma 18,111,1)04,406,01(0,92 =××+×=

A flecha provável para t = t é então: 

mma tt 62,718,11546,034,3)546,01()( =×+×−==

7.4.2.1. Cálculo da flecha no ponto D 

Os dados obtidos pelo programa foram: 

� ac=0,4mm; 
� Msd=-32,70.  

Como o momento flector actuante é inferior ao momento de fendilhação, a flecha provável é igual à 
flecha no estado I. 

Os dados necessários para a determinação da flecha são: 
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� 0085,0
61,025,0

1096,12)201252( 4

=
×

×
=

⋅

+
=

−

db

As φφ
ρ ; 

� 005436,0
61,025,0

1029,8)161202( 4
' =

×

×
=

⋅

+
=

−

db

As φφ
ρ ; 

� 5,065,0
'

�=
ρ

ρ

� 45,6
31

200
==α ; 

� 055,00085,045,6 =×=⋅ ρα ;

� 9,0≈
h

d
. 

Com estes valores obtiveram-se os seguintes coeficientes de correcção: 

�
I

Ak =0,88; 

�
Ikψ =0,64. 

A flecha obtida para o estado I e para t = 0 foi a seguinte: 

mma 35,04,088,01 =×=

A flecha obtida para o estado I e para t = t foi a seguinte: 

mma 26,14,0)04,464,01(88,01 =××+×=

7.5. ANÁLISE DE RESULTADOS

Como já foi referido anteriormente, a flecha que vai ser objecto de comparação com o valor limite 
relativo à deformação do suporte da caixilharia, é dada pela diferença entre a deformação máxima e 
mínima sob o vão da janela (ver figura 7.3). Na altura em que as caixilharias são executadas no 
edifício, já ocorreu a flecha instantânea relativa a cargas permanentes, pelo que esta é descontada na 
flecha final obtida.  

7.5.1. JANELA 1 

Os resultados obtidos para o ponto A da janela 1 (figura 7.11) foram os seguintes: 

� mma t 31,0)0( == ; 

� mma tt 93,0)( == . 

Os resultados obtidos para o ponto B da janela 1 foram os seguintes: 

� mma t 0,4)0( == ; 

� mma tt 39,9)( == . 

O valor da flecha “f” toma então o seguinte valor: 

mmf 77,4)31,093,0()0,439,9( =−−−=
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O valor regulamentar é o menor dos seguintes valores: 1/175 do vão ou 15mm. Sendo o vão da janela 
igual a 2 m, a deformação máxima que o suporte da caixilharia pode suportar é de 11,4mm. Como a 
flecha prevista para esta janela é de 4,77m, não está em risco o correcto funcionamento da janela 
devido às deformações da viga de bordadura sobre a qual se apoia.  

7.5.2. JANELA 2 

Os resultados obtidos para o ponto A da janela 2 (figura 7.12) foram os seguintes: 

� mma t 41,0)0( == ; 

� mma tt 32,1)( == . 

Os resultados obtidos para o ponto B da janela 2 foram os seguintes: 

� mma t 73,3)0( == ; 

� mma tt 31,9)( == . 

O valor da flecha “f” toma então o seguinte valor: 

mmf 67,4)41,032,1()73,331,9( =−−−=

O vão da janela é igual a 1,5 m logo, a deformação máxima que o suporte da caixilharia pode suportar 
é de 8,57mm. Como a flecha prevista para esta janela é de 4,67m, não está em risco o correcto 
funcionamento da janela devido às deformações da viga de bordadura sobre a qual se apoia.  

7.5.3. JANELA 3 

Os resultados obtidos para o ponto C da janela 3 (figura 7.12) foram os seguintes: 

� mma t 64,1)0( == ; 

� mma tt 62,7)( == . 

Os resultados obtidos para o ponto D da janela 3 foram os seguintes: 

� mma t 35,0)0( == ; 

� mma tt 26,1)( == . 

O valor da flecha “f” toma então o seguinte valor: 

mmf 07,5)35,026,1()64,162,7( =−−−=

O vão da janela é igual a 1,5 m logo, a deformação máxima que o suporte da caixilharia pode suportar 
é de 8,57mm. Como a flecha prevista para esta janela é de 5,07m, não está em risco o correcto 
funcionamento da janela devido às deformações da viga de bordadura sobre a qual se apoia. 

7.6. ANÁLISE DE OUTRA SOLUÇÃO

A solução adoptada para as vigas do presente edifício, como comprovado no capítulo anterior, não irá 
apresentar deformações a tempo infinito susceptíveis de causar anomalias relativamente ao 
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funcionamento das caixilharias. No entanto, as dimensões da viga foram estabelecidas para um 
momento reduzido económico de 
=0,25.  

O REBAP define dimensões mínimas para vigas através de um critério baseado no método geométrico 
que dispensa a verificação da deformação.  

η⋅≤ 20
h

li (7.10) 

Em que: 

h – altura da laje; 

li =�.l – vão equivalente da laje, em que l corresponde ao vão teórico e � a um coeficiente apresentado 
no quadro XV do REBAP que tem em conta as condições de apoio da laje. 

� – Coeficiente que tem em conta o tipo de aço utilizado. (Artigo 89.º do REBAP)   

No presente trabalho foi decidido que todas as lajes teriam a mesma espessura, logo o pré 
dimensionamento será elaborado tendo em conta o vão mais desfavorável.  

Aplicando a fórmula:  

��=0,8 (A500) 

� =0,6 (viga duplamente encastrada) 

l =7,175 m (viga com maior vão) 

mhhh 30,027,0
8,020

6,0175,7
=�≥⇔

×

×
≥

Pode-se constatar que, caso se tivesse utilizado o disposto no REBAP relativamente à altura mínima 
da viga, esta apenas necessitaria de possuir 30cm de altura. Com esta condição foi introduzido um 
novo modelo no Robot Millenium, em tudo igual ao primeiro, mas com uma viga de altura inferior. De 
modo a minimizar a diferença de momentos flectores no estado limite último, para que as diferenças 
de armadura necessária nas vigas não fossem suficientemente significativas ao ponto de afectar os 
cálculos da deformação, começou-se por verificar a deformação num modelo de cálculo com uma viga 
de 0,25x0,60m.  

Os resultados obtidos no ROBOT para a deformação elástica instantânea e para os momentos flectores 
na viga que contem a janela 1 (viga 7), podem visualizar-se nas figuras 7.15 e 7.14, respectivamente. 

Fig.7.14 – Diagrama de momentos flectores na viga 7 (kN.m) 
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Fig.7.15 – Diagrama de deformação elástica na viga 7 (cm) 

Os resultados obtidos no ROBOT para a deformação elástica instantânea e para os momentos flectores 
na viga que contêm a janela 2 e 3 (viga 7), podem visualizar-se nas figuras 7.17 e 7.16, 
respectivamente.  

Fig.7.16 – Diagrama de momentos flectores na viga 5 (kN.m) 

Fig.7.17 – Diagrama de deformação elástica na viga 5 (cm) 

Como já foi referido anteriormente, a deformação de uma janela é dada pela diferença entre a 
deformação máxima e mínima da viga sob o vão desta; neste caso, para a janela 1 entre os pontos A e 
B da figura 7.11, para a janela 2 entre os pontos A e B da figura 7.12 e para a janela 3 entre os pontos 
B e C da mesma figura 7.12. 

Os resultados para a viga 7 obtidos pelo ROBOT foram: 

� Ponto A: ac=0,2mm e Msd=-66,40kN.m; 
� Ponto B: ac=2,1mm e Msd=+54,48kN.m. 

Os resultados para a viga 5 foram:  

� Ponto A: ac=0,5mm e Msd=-25,33kN.m; 
� Ponto B: ac=1,3mm e Msd=+40,75kN.m; 
� Ponto C: ac=1,5mm e Msd=+50,13kN.m; 
� Ponto D: ac=0,7mm e Msd=+2,25kN.m. 

As deformações foram calculadas pelo método bilinear de forma análoga às anteriores, pelo que 
apenas se irão apresentar os resultados obtidos. 
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7.5.1. JANELA 1 

Os resultados obtidos para o ponto A da janela 1 (figura 7.11) foram os seguintes: 

� mma t 51,0)0( == ; 

� mma tt 22,1)( == . 

Os resultados obtidos para o ponto B da janela 1 foram os seguintes: 

� mma t 24,4)0( == ; 

� mma tt 39,12)( == . 

O valor da flecha “f” toma então o seguinte valor: 

mmf 44,7)51,022,1()24,439,12( =−−−=

O valor regulamentar é o menor dos seguintes valores: 1/175 do vão ou 15mm. Sendo o vão da janela 
igual a 2 m, a deformação máxima que o suporte da caixilharia pode suportar é de 11,4mm. Como a 
flecha prevista para esta janela é de 7,44m, não está em risco o correcto funcionamento da janela 
devido às deformações da viga de bordadura sobre a qual se apoia.  

7.5.1. JANELA 2 

Os resultados obtidos para o ponto A da janela 2 (figura 7.12) foram os seguintes: 

� mma t 41,0)0( == ; 

� mma tt 27,1)( == . 

Os resultados obtidos para o ponto B da janela 1 foram os seguintes: 

� mma t 36,1)0( == ; 

� mma tt 45,10)( == . 

O valor da flecha “f” toma então o seguinte valor: 

mmf 23,8)41,027,1()36,145,10( =−−−=

O vão da janela é igual a 1,5 m logo, a deformação máxima que o suporte da caixilharia pode suportar 
é de 8,57mm. Como a flecha prevista para esta janela é de 8,23mm, à partida a caixilharia não irá ter 
anomalias devido às deformações da viga de bordadura sobre a qual se apoia; no entanto este valor é 
muito próximo do limite exigencial. 

7.5.2. JANELA 3 

Os resultados obtidos para o ponto A da janela 3 (figura 7.12) foram os seguintes: 

� mma t 62,0)0( == ; 

� mma tt 01,2)( == . 

Os resultados obtidos para o ponto B da janela 2 foram os seguintes: 
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� mma t 01,4)0( == ; 

� mma tt 00,18)( == . 

O valor da flecha “f” toma então o seguinte valor: 

mmf 06,12)62,001,2()01,400,18( =−−−=

O vão da janela é igual a 1,5 m logo, a deformação máxima que o suporte da caixilharia pode suportar 
é de 8,57mm. Como a flecha prevista para esta janela é de 12,06m, está em risco o correcto 
funcionamento da janela no futuro devido às deformações da viga de bordadura sobre a qual se apoia.  
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8
CONCLUSÃO 

A elaboração de um projecto estrutural é um processo com um elevado grau de dificuldade que 
envolve vários actores e do qual se espera que todos os condicionalismos a que a estrutura se encontra 
sujeita sejam tidos em consideração. Assim a estrutura deve ser dimensionada de tal forma que garanta 
a sua segurança e durabilidade durante um determinado tempo de vida útil, ou seja, um período em 
que a estrutura possa ser utilizada correctamente e nas funções para a qual foi destinada, sem grandes 
necessidades de reparação. 

Uma dificuldade encontrada ao longo da elaboração do presente trabalho foi a definição de um modelo 
estrutural capaz de fazer face à solução arquitectónica exigida, que se apresentava com um grau de 
complexidade elevado nos pisos inferiores acrescido das diferenças de cota do terreno na envolvente 
do edifício. Tal facto teve consequências na localização dos pilares e na definição dos pórticos, 
levando a que estes não formassem uma estrutura regular. Como já referido, a qualidade de um 
projecto de estruturas deve-se largamente à concepção estrutural, pelo que foram ponderadas algumas 
soluções estruturais, sendo que a solução adoptada foi a que pareceu mais adequada às características 
do edifício. A escolha feita nesta fase é de importância fundamental para os custos finais e 
funcionalidade pretendida para o edifício, uma vez que uma deficiente concepção estrutural, apesar de 
correctamente dimensionada, pode originar o aparecimento de anomalias. 

Para o dimensionamento foi utilizado o programa de cálculo automático MGE. Relativamente ao 
modo de funcionamento deste programa existem algumas observações a efectuar. O MGE apresenta-
se como um programa muito fiável, especialmente no cálculo de elementos verticais. Possui a grande 
vantagem de proceder ao cálculo detalhado das armaduras permitindo a sua fácil verificação. Este 
programa tem também a grande vantagem de permitir ao engenheiro projectista algum controlo sobre 
a viabilidade dos dados introduzidos, para além de possibilitar, na lista de resultados obtidos, a 
verificação de qual a combinação condicionante e a sua importância relativa. Como aspectos negativos 
apresenta-se a morosidade na introdução de dados, o facto de não fornecer quaisquer reacções nos 
apoios e não proceder ao dimensionamento de fundações. 

Na segunda fase do presente trabalho, para o calculo da deformação, foi utilizado outro programa de 
calculo automático, o ROBOT Millenium, que é uma ferramenta de cálculo mais complexa e que é 
baseado no método de elementos finitos, com elementos de barra e elementos de laje que permite uma 
análise mais correcta das deformações do que com o MGE. A escolha do ROBOT Millenium para esta 
fase, em detrimento do MGE, deveu-se ao facto de que com este programa se consegue uma melhor 
percepção da deformação global do edifício, incluindo lajes, enquanto que o MGE apenas fornece 
informação dos deslocamentos dos nós das estruturas. 

Como mencionado, um correcto dimensionamento é fundamental para o bom funcionamento de um 
edifício, mas esse dimensionamento deve atender a outras necessidades. É essencial saber se esse 
correcto dimensionamento se encontra em concordância com as exigências dos elementos não 
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estruturais. Atendendo à envolvente exterior dos edifícios, esta apresenta-se como fronteira entre o 
meio exterior e o interior, garantindo aos utilizadores segurança, habitabilidade e conforto. A 
envolvente exterior é constituída pela fachada e pela cobertura, sendo as caixilharias exteriores sua
parte integrante, o que faz com que, juntamente com os outros elementos da envolvente, execute um 
papel importante na limitação das acções exteriores, sem pôr em risco a segurança e bem-estar dos 
ocupantes.   

Logo, torna-se imperativo perceber até que ponto, apesar de um correcto dimensionamento dos 
elementos estruturais, estes irão colocar em risco o bom funcionamento das caixilharias exteriores e 
consequentemente da envolvente exterior dos edifícios, comprometendo a segurança e bem-estar dos 
ocupantes e levando a necessárias reparações antes do fim da vida útil do edifício para qual foi 
projecto. 

Da análise de resultados obtidos relativamente à deformação das caixilharias concluiu-se que nenhuma 
destas iria, à partida, ter um mau funcionamento a longo prazo devido às deformações estruturais do 
edifício. A altura das vigas foi determinada adoptando um momento reduzido económico, o que à 
partida constituiu uma boa solução. No entanto, existem regras nos regulamentos que permitem definir 
a altura das vigas através de expressões que dispensam o cálculo da deformação. No caso do REBAP, 
essas expressões resultam da aplicação de hipóteses simplificadas que limitam a deformação 
considerando uma relação flecha-vão, a/li=1/400, em que “a” corresponde à flecha, “li” ao vão 
equivalente da viga e “l” ao vão da viga. Aplicando a expressão do REBAP concluiu-se que a altura de 
viga necessária era muito inferior à adoptada. Foi então experimentado um novo modelo de cálculo no 
Robot Millenium em tudo igual ao primeiro, mas com uma viga de altura inferior, e calculadas novas 
deformações. Os resultados foram bem diferentes, já sendo previstas avarias a longo prazo 
relativamente ao funcionamento de uma caixilharia e obtido valores de deformação muito perto do 
limite exigencial para outra. Conclui-se assim que as disposições regulamentares referentes a 
deformações da estrutura podem não garantir o correcto funcionamento das caixilharias exteriores, 
especialmente quando adoptamos valores para a altura das vigas de fachada próximos dos mínimos 
regulamentarmente admitidos. 

Pode concluir-se que este tema tem interesse na medida em que permite concluir que devem ser 
tomadas medidas, aquando da concepção estrutural, que evitem deformações excessivas, que, embora 
não ponham em risco a segurança da estrutura, causem danos em elementos não estruturais.  

Também se deve salientar, relativamente a esta questão da deformabilidade em caixilharias exteriores, 
a pouca informação que existe sobre o assunto no que diz respeito às patologias causadas pela 
deformação estrutural do seu suporte, o que mostra que este tema não é muito abordado e que não 
existe preocupação pela parte dos utilizadores e dos projectistas, mas, como foi comprovado, esta 
questão deveria ser tomada em conta.  

Por último, apresentam-se alguns pontos a ter em conta, de forma a evitar as flechas, particularmente 
sob acções de longa duração:  

� Uso de valores baixos da relação vão/altura de modo a aumentar a rigidez do elemento; 
� Uso de sistemas estruturais que forneçam restrição às rotações nos suportes, por exemplo, 

por meio de continuidade; 
� Utilização de betões de alta resistência, tendo baixa relação de água/cimento; 
� Adicionar armadura de compressão, se as tensões de compressão para acções de longa 

duração são altas; 
� Aumentar a armadura de tracção longitudinal, o que contribui para o acréscimo de rigidez 

da peça e reduz as tensões no aço; 
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� Aplicar as cargas à estrutura o mais tarde possível; 

� No caso de as medidas anteriores não serem suficientes para evitar deformações 
excessivas, podem ser adoptadas contra-flechas, [12]. 
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