
Resumo 

 

Um projecto estrutural de um edifício é elaborado segundo as normas em vigor no país 

em questão. No entanto, derivado do facto de na construção existirem variados 

intervenientes e materiais, assim como a constante evolução de todos os processos, 

apresenta-se difícil a correcta conciliação entre eles, nomeadamente materiais de 

diferentes origens, como é o caso do betão e das alvenarias. 

Procurou-se no presente documento avaliar a influência da exigência do bom 

funcionamento das paredes de fachada em alvenaria não estrutural na concepção 

estrutural de um edifício de habitação em betão armado. 

Para tal, dimensionou-se a estrutura de um edifício, tendo em conta apenas os 

regulamentos em vigor em Portugal. Foi utilizado para o efeito, o programa de cálculo 

automático MGE. 

Partindo de literatura especializada em alvenarias não estruturais, determinou-se a 

deformação admissível para a qual não ocorresse fissuração nas paredes de fachada 

devido a deformação do elemento de suporte, neste caso em vigas de bordadura em 

betão armado. 

Determinou-se a deformação das vigas de suporte das paredes recorrendo ao 

programa de análise estrutural de elementos finitos Robot Millennium, e ao método de 

correcção de flechas pelo método dos Coeficientes Globais. 

O objectivo deste trabalho é portanto comparar a deformabilidade do suporte estrutural 

com a da parede de fachada em alvenaria não estrutural, e assim avaliar se existe a 

correcta articulação entre a regulamentação estrutural de betão armado com as 

paredes de alvenaria que por esta são suportadas. 
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Abstract 

 

A structural design of a building is prepared according to the rules in force in the country 

concerned. However, derived from the fact that there are many players in the 

construction and materials as well as the constant evolution of all procedures, appears 

to be difficult the correct conciliation between them, including materials of different 

specialities, such as concrete and masonry. 

This document aimed to evaluate the influence of non-structural masonry of façade walls 

in the structural design of a reinforced concrete housing building. 

To this aim, it was designed the structure of the building taking into account only the 

regulations in force in Portugal. It was used for this purpose, the programme of 

automatic calculation MGE. 

Starting from literature in non-structural masonry walls, it was determined the deflection 

permissible for which no cracking occurred on the walls of façade due to deformation of 

the element of support, in this case border beams of reinforced concrete. 

It was determined the deformation of the beams supporting the walls using the 

programme of structural analysis of finite element Robot Millennium; these deformations 

were corrected using the method of Global Coefficients. 

The purpose of this work is therefore to compare the deformability of the structural 

support with the non-structural masonry wall, and thus assess whether there is a proper 

coordination between the reinforced concrete structure regulations with the masonry 

walls that are supported by this. 
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