
Resumo 

 

O presente trabalho tem como objectivos a análise e dimensionamento de um edifício e 

posterior estudo do seu comportamento, com vista à obtenção da deformabilidade de 

elementos não estruturais, nomeadamente revestimentos cerâmicos de piso. 

Para isso, serão formulados modelos matemáticos e utilizados dois programas de 

cálculo automático, MGE e ROBOT. Atendendo às condições exigenciais para um 

Projecto de Estabilidade de um Edifício de Habitação impostas pelo REBAP, RSA e 

EC2, estes programas de cálculo permitirão o dimensionamento do edifício, assim como 

a análise da sua deformabilidade. 

Desta forma, será possível a abordagem de algumas patologias que se manifestam em 

elementos não estruturais e que poderão advir não de problemas de execução ou 

utilização, mas sim do dimensionamento da estrutura que servirá de suporte para o 

elemento em questão. 

Os elementos a ser estudados são os revestimentos cerâmicos de piso, os quais 

apresentam uma constituição que poderá conduzir a patologias diversas, dependendo 

da forma como os seus constituintes se comportam perante diferentes solicitações. 

Assim, os elementos estruturais a analisar são as lajes, uma vez que os revestimentos 

cerâmicos estão directamente aplicados sobre estas. 

Numa primeira fase deste projecto será abordado o elemento não estrutural escolhido, 

nomeadamente as patologias que poderão ocorrer e os respectivos limites de 

deformação que o seu elemento de suporte poderá sofrer. Numa fase seguinte será 

realizado o dimensionamento de um edifício, sendo definidas as respectivas soluções, 

modelos de cálculo e peças desenhadas. 

Por fim, será efectuada a análise da deformabilidade do elemento de suporte, no caso 

específico de um piso-tipo do edifício em causa. Após esta análise será realizada a 

comparação destes resultados com os limites recomendados para a não ocorrência de 

patologias nos revestimentos cerâmicos de piso. 

Será assim possível verificar se é suficiente cumprir o disposto nos regulamentos 

relativamente às deformações, para que não ocorram patologias nos elementos não 

estruturais. 
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Abstract 

 

The main objectives of this work are the analysis and dimensioning of a building and 

posterior study of its behaviour in order to obtain the deformability of non-structural 

elements such as floor ceramic tiles. 

For that, mathematic models will be formulated and two automatic programs MGE and 

ROBOT will be used. Attending to the required conditions for a building plan imposed by 

REBAP, RSA and EC2, these programs will allow de dimensioning of the building as 

well as the analysis of its deformability. 

Thus, it will be possible to approach some pathologies that appear in non-structural 

elements and that doesn’t result from execution problems or a bad use, but from the 

dimensioning of the structure that supports the element in question. 

The elements that will be studied are the floor ceramic tiles, which constitution may lead 

into several pathologies, depending in how its constituents behave toward different 

requests. 

So the structural elements that will be analysed are the slabs, because the ceramic tiles 

are directly supported by them. 

In a first stage of this work, the non structural elements will be examined, with special 

attention to the pathologies that may occur and the deformation limit that its support 

element may suffer. Than it will be held the dimensioning of one building, and will be 

defined the adopted solutions, calculation models and drawings. 

Finally it will be done the analysis of the deformability of the support element, in the 

specific case of a floor-type of the studied building. After this analysis it will be possible 

to compare the results obtained with the limits that were defined in order to guarantee 

that no pathologies will appear in the floor ceramic tiles. 



Therefore, it will be possible to verify if only observing the regulations related to the 

deformation is enough to guarantee that no pathologies will occur in the non structural 

elements. 
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