
Resumo 

 

Ao longo da sua vida, as estruturas encontram-se sujeitas a acções térmicas, retracção 

e fluência, tendo que responder de modo eficiente a este tipo de acções. Os esforços 

desenvolvidos por este tipo de solicitações leva a que surjam alterações nas estruturas 

e, caso estas não se encontrem preparadas para lhes responder eficazmente, surjam 

patologias graves que podem condicionar o seu desempenho. É frequente ver-se 

estruturas com fendas significativas que evidenciam um desempenho deficiente da 

estrutura face às solicitações impostas. 

Nesta dissertação analisa-se a necessidade de juntas de dilatação em estruturas 

porticadas de forma a conhecer-se os efeitos da não consideração das mesmas. Serão 

analisados diferentes tipos de estruturas porticadas com diferentes solicitações e 

realizar-se-á uma comparação de resultados de diferentes tipologias. As estruturas em 

análise divergirão em dimensões, em planta e em solicitações. 

Numa fase posterior deste trabalho é realizado um dimensionamento clássico de um 

elemento de betão armado, a sua verificação de segurança e comportamento em 

serviço, utilizando programas de cálculo automático que têm em conta o 

comportamento não linear dos materiais e análises no domínio do tempo, considerando 

a variação de temperatura, a retracção e a fluência. 
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Abstract 

 

During their life structure ares subjected to thermal effects, concrete shrinkage and 

creep. They should behave accountely they to such actions. The internal forces be such 

actions induce changes in the structures and, if they are not prepared to support them, 

serious damages may occur that could compromise their performance. It can be seen 

structures with significant cracks, which are the evidence of a poor performance of the 

structure when facing the applied loads. 



This thesis examines the requirement of expansion joints in frame structures in order to 

identify the effects they are not taking them into account. Different types of frame 

structures are examined with different loads and different frame geometries will be done. 

The structures in question will differ in dimension and loads. 

At a later stage of this work, a classical design of a reinforced concrete structural 

elements is carried out, as well as its safety evaluation an service behavior, using 

automatic calculation programs that take into account the non-linear behavior of 

materials and analysis along time, taking into consideration the thermal loads, the 

concrete shrinkage and creep. 
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