
Resumo 

O presente trabalho tem como principal objectivo o estudo comparativo da influência 
da deformabilidade de um elemento não estrutural – alvenarias interiores, com a 
deformação do seu elemento de suporte – laje em betão armado. Deste modo, é 
possível verificar se a deformação da laje, de acordo com o definido nos 
regulamentos nacional (REBAP) e europeu (EC2), é compatível com a deformação 
máxima admitida para as paredes interiores em alvenaria de tijolos cerâmicos. 

Neste sentido, inicialmente seleccionou-se um objecto de estudo que corresponde 
ao piso tipo de um edifício de habitação. Após a concepção estrutural e pré-
dimensionamento dos elementos estruturais constituintes, é desenvolvido todo o 
processo de modelação da estrutura e dimensionamento do edifício, cumprindo-se 
as regras presentes na regulamentação supra citada e utilizando como ferramenta 
de cálculo o programa MGE. As soluções para todos os elementos estruturais foram 
definidas sendo estas apresentadas nas respectivas peças desenhadas. 

São ainda caracterizadas as alvenarias interiores e apresentadas as patologias 
decorrentes da deformação excessiva do seu suporte. Após o cálculo da 
deformação elástica da laje, através do programa de cálculo ROBOT Millenium, 
associado ao cálculo simplificado de flechas a tempo infinito, efectua-se uma análise 
de resultados que pretende dar resposta ao objectivo proposto. 

 

Abstract 

The main goal of the present work is to compare the influence of the deformability of 
a non-structural element – interior masonry, and the deformation of its support 
element – concrete slab. Therefore, it will be possible to verify if the deformation of 
the slab, according to the defined by the national (REBAP) and European (EC2) 
regulations, is compatible with the maximum deformation admitted for the interior 
masonry walls. 

Initially, the object of study was selected and it corresponds to a typical floor in a 
housing building. After the structural conception and pre-dimensioning of the 
structural elements, the building structure and dimensioning modeling process is 
developed according to the previous mentioned regulations, applying the computer 
program MGE. The solutions for all the structural elements are defined and 
presented in the respective drawings. 

The interior masonries are characterized and the pathologies resulting from the 
excessive vertical displacement of its support are presented. After the evaluation of 
the slab elastic vertical displacement, with the help of the FEM computer program 
Robot Millenium, together with a vertical displacement evaluation method, a detailed 
analysis of the results is made, in order to achieve the proposed goal. 


