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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo o estudo do comportamento de estruturas de edifícios de grande 

dimensão em planta, com juntas estruturais. Pretende-se assim, contribuir para a decisão de utilização 

de juntas estruturais, e em caso afirmativo, escolher o tipo de junta (parcial ou total, em altura), 

realçando-se as vantagens associada às juntas parciais. 

Para uma melhor análise do tema, são resumidas as diferentes características da resposta do betão 

estrutural a deformações impostas, e ainda a caracterização do comportamento dos materiais aço e 

betão, especialmente este último devido ao comportamento no tempo. 

É necessário compreender os fatores que intervêm na fase de conceção, salientando-se que as duas 

ações relevantes para a decisão de colocação de juntas são a deformação imposta e a ação sísmica, 

sendo que a solução a adotar deve conciliar ambas estas acções, garantindo uma resposta adequada 

da estrutura.  

Na análise dos efeitos das deformações impostas é necessário considerar o comprimento em planta 

da estrutura, o grau de restrição imposto sobre os diferentes elementos estruturais e a posição do 

centro de rigidez . 

Na análise sísmica a utilização de juntas justifica-se quando se verificam elementos claramente 

salientes em planta ou blocos com alturas distintas, sendo importante evitar situações de choque entre 

blocos.  

Este trabalho foca-se no comportamento estrutural às deformações impostas, especialmente o efeito 

da retração do betão, analisando-se os critérios-chave a esta análise. Analisam-se diversas soluções 

e interpretam-se os principais resultados para as conceções modeladas, em especial a utilização de 

juntas parciais, solução pouco adotada na prática de projecto. 

 

Palavras-Chave: juntas parciais, concepção estrutural, deformações impostas, acção sísmica, 

restrição, comprimento em planta.   
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Abstract 
 

 

The present thesis aims to display the behaviour of structural buildings with high in-plane dimensions 

subject to the effect of imposed deformations, contributing with a more practical point of view in the 

decision-making of adopting structural joints, and choosing the type of joint (full or partial). 

For a better analysis of the theme, a summary is made of the different characteristics of the response 

of structural concrete to imposed deformations, and characterizing the behavior of steel and concrete 

materials, especially the latter due to the behavior during time. 

It is necessary to understand the factors involved in the conceptual design phase, emphasizing that the 

two actions relevant are the imposed deformation and the seismic action. The final solution adopted 

should consider these two actions, ensuring an adequate behavior of the structure. 

In the analysis of the effects of the imposed deformations it is necessary to consider the in-plane length 

and the level of restriction. 

For seismic analysis the main objective is to ensure structural regularity, ensuring governing modes of 

vibration without torsional components. The use of joints is justified when elements in-plane clearly 

protrude or blocks with different heights are present, avoiding collisions between blocks. 

This work focuses mainly on the behavior of the effect of imposed deformations, especially the effect of 

concrete shrinkage, analyzing the key criteria for this analysis. Several situations are analyzed and the 

results for the different conceptual designs are interpreted, focusing on the use of partial joints, a rather 

uncommon solution. 

 

Keywords: partial joints, conceptual structural design, imposed deformations, seismic action, 

restriction, in-plane length.  
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1 

 

1. Introdução 

1.1 Enquadramento da dissertação 

Na fase da conceção estrutural é necessário definir a distribuição dos elementos estruturais, tendo em 

conta diversos fatores como o bom comportamento estrutural, a funcionalidade da construção, e ainda 

os aspetos estéticos e económicos, em associação com o projeto de arquitetura. Desta forma é 

necessário ter também em consideração os elementos exteriores à engenharia estrutural, e possibilitar 

a sua concretização garantindo eficiência e economia estrutural e boas condições de funcionamento 

em serviço. 

A conceção estrutural deve ter em consideração a ação das cargas verticais (estas diretamente 

aplicadas sobre o edifício) e ainda as ações horizontais, em particular a ação sísmica, situação, em 

geral, condicionante na conceção e no dimensionamento, dada a probabilidade considerável de 

eventos sísmicos com elevada intensidade em Portugal. 

A consideração de edifícios com comprimentos elevados em planta exige para além da consideração 

das ações mencionadas anteriormente, a análise dos efeitos das deformações impostas provenientes 

da retração do betão ou das variações de temperatura (estas últimas menos relevantes hoje em dia 

nos edifícios, dadas as condições de controlo ambiental no interior das edificações).  

Nesta dissertação tem-se como objetivo importante, a chamada de atenção para as potenciais 

vantagens da adoção de juntas parciais na conceção da estrutura. Estas opções devem ser vistas em 

conjunto com a conceção sísmica, tomando em consideração as recomendações gerais feitas, por 

exemplo, no Eurocódigo. 

As estruturas de edifícios do ponto de vista global, com base nos elementos verticais e do sistema 

estrutural do piso, podem ser classificadas como sistemas estruturais tipo pórtico, parede ou misto.  

O sistema de pórticos pode ser considerado como o sistema estrutural base para edifícios, composto 

por vigas e pilares ligados nos nós, tendo para além do objetivo primário do encaminhamento das 

cargas verticais, a garantia de um comportamento adequado em termos de resistência e ductilidade à 

ação sísmica. Mais recentemente, tornou-se claro que o mais adequado para garantir uma melhor 

resposta à ação sísmica, é o sistema misto com a utilização conjunta de sistemas porticados e paredes,  

que é um sistema estrutural eficaz, e em geral, facilmente compatibilizável com as outras limitações 

funcionais e arquitetónicas das edificações. 

A conceção sísmica passa idealmente pelo estabelecimento de blocos estruturais, atendendo aos 

seguintes princípios básicos:  

 

• Simplicidade estrutural  

• Uniformidade em planta e em altura 

• Simetria estrutural 

• Redundância 
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• Resistência e rigidez bidirecional com modos de vibração principais nessas direções 

• Resistência e rigidez de torção 

• Piso estrutural com comportamento de diafragma  

 

Estes princípios de conceção são fundamentais para ter como referência, mas se tomados à letra, 

impossibilitariam quase a totalidade dos projetos, tendo em conta as funcionalidades pretendidas e o 

projeto arquitetónico no seu conjunto. Contudo, estes aspetos de conceção devem estar presentes 

desde a fase inicial de projeto com o intuito de compatibilizar o essencial destas recomendações com 

as necessidades do projeto global.  

Uma forma eficiente de compatibilizar essas exigências com volumetrias complexas, é a consideração 

de paredes resistentes que permitem controlar a deformabilidade geral do edifício, e principalmente, 

assegurar uma resposta sem efeitos de torção nos primeiros modos de vibração, apesar da volumetria 

menos regular. Por vezes é de difícil compatibilização com as necessidades arquitetónicas, no entanto, 

a inserção de paredes resistentes nos núcleos de elevadores ou caixas de escadas (elementos 

indispensáveis nos edifícios) é sempre uma boa base de partida e ajuda a resolver problemáticas 

estruturais sem impactos negativos na funcionalidade da edificação. 

Cada projeto possui as suas particularidades, havendo sempre a necessidade de as analisar em cada 

caso e tentar sempre compatibilizar ao máximo possível as necessidades estruturais com as 

arquitetónicas.  

As paredes resistentes oferecem aos edifícios diversas características benéficas no seu 

comportamento estrutural, sendo essencialmente: 

 

• Elevada eficácia na resposta à ação sísmica, assegurando resistência e rigidez. 

• Contribuir para um comportamento dinâmico regular (pouco efeito de torção nos modos 

fundamentais) 

• Reduzir a deformabilidade global da estrutura 

 

A distribuição destes elementos resistentes deverá, assim, ter em conta o comportamento dinâmico 

global da estrutura, garantindo rigidez suficiente nas direções principais e evitando modos principais 

de vibração com torção, que geram distribuições de deslocamentos e esforços mal distribuídos nos 

elementos estruturais da estrutura. 

Em geral, na configuração estrutural destes elementos, deve-se procurar uma localização periférica no 

contorno da estrutura, para desta forma contrariar a tendência torsional do comportamento dinâmico. 

A consideração de blocos estruturais com regularidade da resposta dinâmica é uma boa base de 

garantia para um comportamento adequado face à ação sísmica. É de referir que, se o edifício não 

permitir esse objetivo, pode justificar-se a utilização de juntas estruturais, muito em especial se 

existirem diferenças de altura consideráveis. Esta situação deve ter em conta alguns cuidados 

adicionais, pois o funcionamento de blocos independentes e com comportamento dinâmico diferente, 

poderão originar choques entre as estruturas durante um sismo, com consequências que podem ser 

graves.  
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A consideração das deformações impostas na fase de conceção estrutural obriga a ter em 

consideração, por um lado, o maior comprimento em planta, e pelo outro, o grau de restrição imposto 

aos elementos da estrutura. 

O maior comprimento em planta é uma variável óbvia de análise, pois tem influência direta na 

deformação máxima que é imposta nas zonas mais afastadas do centro de rigidez estrutural, em geral 

próximo do centro geométrico. 

No entanto, o tipo de restrição que está presente sobre os elementos de betão poderá afetar o seu 

comportamento, distinguindo-se do comportamento do betão na situação de livre deformação. Por 

exemplo, a restrição a um piso estrutural enterrado, e portanto, ligado às paredes de contenção, pode 

gerar efeitos significativos na resposta estrutural do piso ao efeito da retração.   

Como anteriormente visto, nos pisos superiores de um edifício, a colocação das paredes resistentes 

surge pela compatibilização de necessidades funcionais com necessidades de resistência sísmica, 

havendo uma liberdade condicionada para a distribuição desses elementos. Esta distribuição diversa 

das paredes em planta, provoca na estrutura situações de restrição distintas. As paredes localizadas 

nas extremidades estão, por um lado, mais passíveis de provocar situações condicionantes de 

restrição sobre os pisos estruturais, em particular nas lajes, e por outro lado, estão elas próprias mais 

sujeitas ao efeito de flexão imposto pelos pisos. 

Assim, existe a necessidade de analisar a resposta estrutural das paredes, em que se geram tensões 

de tração no betão e eventuais fendas, sendo crucial adotar quantidades adequadas de armaduras. 

Como acima referido, para um edifício como o representado na figura seguinte (com uma área de 

implantação nas caves que se reduz nos pisos superiores), as situações de restrição diferencial são 

distintas nos pisos elevados (Figura 1a) e pisos enterrados (Figura 1b) em que, neste caso, a restrição 

imposta sobre as lajes é proveniente das paredes laterais.   

 

 

Figura 1: Plantas de um edifício com restrições à livre deformação, diferentes nos pisos superiores (a) e 

enterrados (b). [3] 

As indicações regulamentares do EC2 [4] relativo a este tipo de ação, indicam essencialmente, 

princípios gerais que apontam, para caso não se gerem efeitos de 2ª ordem, estes tipos de ações 

devam ser considerados só ao nível do comportamento em serviço. Antes deste regulamento, este 

aspeto não era reconhecido de uma forma geral, dando uma indicação bastante discutível de que a 

análise deste efeito pode ser desprezada em estruturas com maior dimensão em planta inferior a 30m. 

Ora, como mostrado por Botelho [2], numa breve análise da restrição sobre uma estrutura enterrada 

com dimensões em planta de 30 x 8 m2 , a restrição imposta pelas paredes de contorno com dimensões 
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7.5 x 0.25m2 gera tensões com alguma relevância nas lajes, como mostram os resultados da análise 

de tensões com valor máximo de 1.3 MPa (Figura 2). 

 

   

 

Figura 2: Tensão máxima na laje do 1º piso segundo a maior dimensão da estrutura com 30m devido ao 

efeito da retração. [2] 

 

Este tipo de indicação regulamentar não parece adequado, pois por um lado, como se viu, pode haver 

situações em que, o efeito de restrição sendo elevado gera tensões e eventuais fendas mesmo para 

as estruturas com comprimentos pequenos e, por outro lado, pode transmitir a mensagem errada de 

que é conveniente a nível da conceção, evitar estruturas com comprimentos maiores em planta. 

Constata-se assim, que o efeito das deformações impostas nas estruturas deve ser analisado no 

âmbito da verificação do comportamento em serviço das mesmas, e que a consideração da dimensão 

da estrutura isoladamente não é adequada para avaliar a relevância dos efeitos das deformações 

impostas, sendo que deve-se ter em conta, a análise do efeito da restrição existente aliado ao 

comprimento em planta. 

Como variável de conceção para ter em conta nesta problemática, existe a possibilidade de adotar 

juntas estruturais, que ao parcelar a estrutura têm tendência a reduzir o efeito das deformações 

impostas. No entanto, a utilização de juntas totais, equivalentes às juntas adotadas por razões do 

comportamento sísmico, podem acarretar em termos da edificação em si, um número variado de 

inconvenientes. Em termos sísmicos aumenta o número de blocos estruturais, cada qual com 

exigências de comportamento dinâmico específico e aos quais há que garantir o não choque entre 

eles. Por outro lado, coloca dificuldades para a execução das juntas, especialmente, da garantia da 

sua estanquidade nas coberturas e fachadas, exigindo previsíveis futuras ações de manutenção. Desta 

forma deve ser um objetivo da conceção  tentar reduzir a utilização de juntas, ou, se possível, as evitar.  

Existe ainda uma possibilidade muito interessante, apesar de pouco explorada, de considerar juntas 

parciais, que consiste em colocar a junta nos pisos submetidos a maior restrição, e eliminá-las nos 

restantes pisos. Resulta, em geral desta conceção, colocar juntas nos pisos inferiores, e eventualmente 

também nas caves, sem as prolongar até a cobertura da estrutura, e assim ganhando as vantagens 

funcionais da edificação atrás referidas. O prolongamento destas juntas para os pisos enterrados (zona 

estrutural de maior restrição dada a ligação das lajes às paredes de contenção lateral) pode ser 

conveniente, mas não devem ter continuidade nas paredes de contenção. 

A junta parcial alivia as tensões instaladas nas lajes, mas ao mesmo tempo as deformações nos 

elementos verticais: pilares e paredes (Figura 3). Também a distorção imposta pelo quadro 
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(pilares/vigas) é menor, contribuindo para evitar ou diminuir qualquer risco de comportamento 

deficiente das alvenarias ou de outro elemento de fachada previsto.  

 

 

Figura 3: Juntas Estruturais Parciais – Configuração da deformada de um pórtico com e sem juntas 

parciais para deformações impostas. [5] 

 

1.2 Definição da Dissertação 

 

A presente dissertação tem como objetivo a apresentação do estudo do comportamento de estruturas 

de edifícios com comprimento elevado em planta, sob o efeito de deformações impostas, com 

contributo prático para a área de projeto. A principal ação considerada nas análises é a retração, apesar 

de não se focar muito na sua quantificação, uma vez que é de difícil avaliação com precisão.  

O trabalho pretende dar um contributo para a tomada de decisão na adoção ou não de juntas totais ou 

parciais na fase inicial de concepção, não recorrendo a cálculos exaustivos, com o objetivo de 

minimizar a utilização daquelas e de definir a forma de, posteriormente, interpretar os resultados de 

análises mais detalhadas.  

Na organização da presente dissertação, tomou-se a modelação de uma estrutura com dimensões em 

planta semelhantes a trabalhos de dissertação similares, com o objetivo de complementar o que foi 

constatado por autores anteriores. 

Partindo de uma estrutura base são consideradas situações diferentes. Assim, a partir de uma estrutura 

de 140m de comprimento, considerou-se uma estrutura em que o seu comprimento se duplica para 

aproximadamente 300m.  

Foram analisadas anteriormente estruturas com comprimentos até 200m, por Gonilha [1] e Botelho [2], 

com e sem análises não-lineares simplificadas, procurando-se evitar juntas totais, e optando-se, 

quando considerado vantajoso, a utilização de juntas parciais, solução menos gravosa a nível de 

manutenção e ao nível do próprio processo construtivo.  

A opção por uma estrutura com dimensão elevada em planta, foi desenvolvida a partir de um projeto 

base, da responsabilidade da empresa JSJ, tendo-se a partir daí proposto para a presente análise, 
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estruturas diferentes para discutir a conceção estrutural com o objetivo da minimização de juntas, não 

só por razões de funcionalidade mas também da resposta sísmica.  

A partir de uma estrutura porticada são adicionadas paredes resistentes, que, como é conhecido são 

elementos com elevada rigidez e capacidade resistente. Estes elementos são importantes para a 

resistência global da estrutura sob o efeito de ações horizontais, em especial a ação sísmica, aspeto 

crucial em Portugal. Estes elementos em geral não colocam questões de funcionalidade para a 

atividade humana se escolhidos estrategicamente, por exemplo se forem adotados nas caixas de 

elevadores/escadas. 

As caixas de escadas não necessitam de serem realizadas com paredes estruturais nos contornos, 

mas se consideradas, terão em tudo, um efeito semelhante aos núcleos de elevadores.  

Como se irá ver, consideram-se as juntas parciais com continuidade para os pisos enterrados, mas 

sem as considerar nas paredes de contenção lateral, situação reconhecidamente de comportamento 

deficiente das construções, dado o contacto com o exterior. 

Desta forma, para os vários modelos, é analisada a resposta estrutural dos diversos elementos 

estruturais em serviço e analisada ainda a influência das percentagens de armadura na resposta aos 

efeitos das deformações impostas. 

1.3 Organização da Dissertação 

No capítulo 1 apresentam-se os objetivos gerais da dissertação, bem como o enquadramento da 

problemática das deformações impostas na análise de edifícios com elevado comprimento em planta. 

É feita ainda uma referência e chamada de atenção ao facto da conceção de edifícios dever ter 

simultaneamente em consideração, as indicações referentes às deformações impostas e à ação 

sísmica. 

No capítulo 2 é apresentado um resumo da problemática das deformações impostas, bem como a 

caracterização dos materiais. Os fatores relevantes na quantificação da deformação imposta pela 

retração, encontram-se já bem referenciados por autores anteriores, como Gonilha [1], Casal [12] e 

Botelho [2], sendo feita apenas, neste capítulo, um resumo dessas características.  

No capítulo 3 são apresentados os casos de estudo, representando cada subcapítulo a discussão e 

comparação de resultados, tendo em conta um dado critério de dimensionamento, em que se 

apresenta uma análise comparativa entre os diversos modelos. Foi assim possível avaliar, por 

exemplo, a influência do nível de restrição proveniente das paredes resistentes bem como as 

consequências da utilização de juntas parciais, sendo-nos permitido assim estudar a influência das 

diferentes opções de conceção nas variáveis que medem o comportamento estrutural, como tensões 

nas lajes, deformações horizontais, esforços em elementos estruturais, etc.  

Por fim, no capítulo 4, apresentam-se as conclusões relativamente aos casos de estudo, com o objetivo 

de resumir as observações relevantes e consolidar o benefício geral da utilização de juntas parciais, 

ao invés da utilização de juntas totais, e ainda a possibilidade de adopção de comprimentos elevados 

em planta sem que a regulamentação existente o impeça. 
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2. Problemática das Deformações Impostas: 

2.1 Betão 

O betão armado, material amplamente utilizado, comporta-se de forma distinta, caso esteja solicitado 

por uma ação de tração ou de compressão. A resistência para ações de tração é relativamente 

reduzida, especialmente face à comparação com a sua capacidade de resistência à compressão. Não 

sendo a sua utilização eficiente para tração, necessita do aço, resultando num material compósito.  

O comportamento do betão, sendo maioritariamente resistente à compressão, apresenta um diagrama  

tensão-extensão como o representado na Figura 4. A linearidade do comportamento do betão é 

aproximada até à tensão limite de tração e até a um nível de compressões na ordem de 0.6 fck, surgindo 

neste um comportamento de não linearidade acima de determinados valores de tensão. 

 

Figura 4: Diagrama tensão-extensão do betão. [6] 

A análise do comportamento do betão deve abranger, para além da sua resposta a curto prazo, a sua 

resposta contemplando as suas características que se mantêm ou se desenvolvem ao longo do tempo. 

Estas características do comportamento do betão são, essencialmente duas, a fluência e a retração, 

que se descrevem sucintamente de seguida. 
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2.1.1 Fluência 

A fluência é definida como sendo a deformação que surge ao longo do tempo, quando sobre o elemento 

estrutural atua uma ação de compressão constante no tempo. Este aumento de deformação resulta da 

variação do volume da pasta de cimento, estando o fenômeno representado na Figura 5. 

 

 

Figura 5: Comportamento característico de uma peça sobre o efeito da fluência. [6] 

O elemento estrutural, no instante inicial t0 é sujeito a uma tensão de compressão constante 𝝈c, dando 

lugar a uma deformação inicial instantânea elástica 𝜺c, sendo a relação apresentada na expressão 1. 

 

 
휀𝑐𝑖(𝑡0) =

𝜎𝑐𝑖(𝑡0)

𝐸(𝑡0)
 

 

(1)  

Partindo desse estado de tensão, irá progressivamente a longo prazo, ser acrescido uma parcela de 

deformação por fluência 𝜺cc (expressão 2 e expressão 3). 

 

 휀𝑐(𝑡∞; 𝑡0) = 휀𝑐𝑖(𝑡0) + 휀𝑐𝑐(𝑡∞; 𝑡0) (2) 

 

 

Figura 6: Estado de tensão e de extensão característico de uma peça de betão ao longo to tempo sobre o 

efeito da fluência. [7] 
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A quantificação deste fenómeno é feita através do coeficiente de fluência (ϕ), sendo um parâmetro de 

difícil quantificação, estando dependente de diversos fatores, sendo alguns: 

 

• Início do carregamento (t0) 

• Duração do carregamento [t0; t] 

• Humidade relativa do ambiente 

• Temperatura relativa do ambiente 

• Composição/ consistência do betão 

• Forma da secção dos elementos estruturais 

 

 휀𝑐𝑐(𝑡∞; 𝑡0) = 𝜑(𝑡0) 휀𝑐𝑖(𝑡0) (3) 

 

Este fenómeno pode ser considerado linear (i.e. proporcional ao nível da tensão) até um dado nível de 

tensão do betão, considerando-se em geral, um valor tal que 𝝈c ≤ 0,45 fcd, sendo que este efeito pode 

ser refletido como um abaixamento do módulo de elasticidade, ou seja, uma perda de rigidez a longo 

prazo. 

Apresentam-se nas figuras seguintes, resultados obtidos para certas condições, como a Figura 7 que 

mostra as variações de resposta a longo prazo para betões diferentes, e a Figura 8 o efeito do primeiro 

carregamento (idade) que varia ao longo do tempo (fluência menor). 

 

Figura 7: Comportamento característico de diferentes tipos de  betão sobre o efeito da fluência. [8]  
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Figura 8: Comportamento característico do betão sobre o efeito da fluência, realçando a diminuição 

desse efeito para idades de carregamento maiores. [8] 

2.1.2 Módulo de Elasticidade Ajustado 

O módulo de elasticidade considerado na resposta estrutural de ações que se desenvolvem ao longo 

do tempo como a fluência, é designado como módulo de elasticidade ajustado Ec,ajust. Este parâmetro 

é obtido através do coeficiente de envelhecimento (ver expressão 4) e o coeficiente de fluência. No 

gráfico da Figura 9 é apresentada a variação deste coeficiente de envelhecimento, que mostra que 

quanto mais jovem o betão é a estar sujeito ao primeiro carregamento, menor é o seu valor. Isto porque 

as fluências do betão para variações de tensão posteriores, em relação ao início do carregamento, vão  

ser inferiores relativamente ao valor inicial (ver efeito na figura anterior Figura 8). 

  

 
𝜒 (𝑡∞; 𝑡

0
) ≅ 𝜒 (𝑡0) =

√𝑡0
3

1 +  √𝑡0
3

 

 

 
(4) 

 

Figura 9: Coeficiente de envelhecimento segundo Trevino. [9] 
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É corrente considerar, face à dificuldade prática de quantificar com precisão quer o coeficiente de 

fluência, quer o de envelhecimento, assumir simplificadamente que o módulo de elasticidade ajustado 

é ⅓ do módulo de elasticidade para 28 dias, como se mostra em seguida. 

 

Esta proposta simplificativa foi feita por Gonilha [1] na sua dissertação, onde tomando um betão C25/30 

obteve a curva de variação do módulo de Elasticidade ajustado (ver expressão 5 e Figura 10).  

 

 
𝐸𝑐,𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 =

𝐸𝑐,28

1 +  𝜒𝜑
  

 

 
(5) 

  

Figura 10: Evolução do módulo de elasticidade ajustado considerando a fluência. [8] 

Verifica-se que, o módulo de elasticidade ajustado para ações que se desenvolvem ao longo do tempo, 

como o tipo de variação que a retração tem, corresponde a uma diminuição em relação ao elástico de 

aproximadamente ⅓ sem grande variação a partir dos 450 dias. Desta forma Gonilha [1] propõe que 

se tome aproximadamente, para análises estruturais do efeito da retração total a longo prazo (ver 

expressão 6): 

 
𝐸𝑐,𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 =

𝐸𝑐,28

1 +  𝜒𝜑
=

𝐸𝑐,28

1 +  0,88 ∗ 2,21
=

𝐸𝑐,28

3
 

(6) 

2.1.3 Retração 

O fenómeno da retração consiste na variação de volume de um elemento de betão, sem estado de 

tensão instalado (𝝈 =0), representado pela Figura 11. Fisicamente a retração surge essencialmente 

devido à variação do volume de água na massa de betão, dependendo de: 

 

• Humidade relativa do ambiente 

• Temperatura relativa do ambiente 

• Consistência do betão na altura de betonagem 

• Secção do elemento 
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Figura 11: Comportamento característico de uma peça sobre o efeito da retração. [6] 

A consequência estrutural desta ação está muito dependente da restrição à livre deformação como 

referido no Capítulo 1. O seu efeito sobre estruturas isostáticas, é só a deformação livre dos elementos, 

não havendo o desenvolvimento de tensões, tal como representado na Figura 12.  

 

 

Figura 12: Estado de tensão e de extensão característico de uma peça de betão não restringida ao longo 

do tempo sobre o efeito da retração. [7] 

No caso de uma estrutura híperestática, com ligações entre diversos elementos, a livre deformação 

encontra-se restringida, causando o aparecimento de tensões nos elementos. Quanto maior a restrição 

sobre a livre deformação, maior os esforços gerados, e como a deformação imposta é de 

encurtamento, geram-se esforços de tração para os quais o comportamento do betão não é o mais 

eficiente. 

 

 

Figura 13: Estado de tensão e de extensão característico de uma peça de betão restringida ao longo do 

tempo sobre o efeito da retração. [7] 
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A retração como variação de volume do betão, encontra-se condicionada por um número variado de 

fatores e com duas componentes principais apresentados na expressão 7: parcela endógena (𝜺𝒄𝒂) e 

parcela de secagem (𝜺𝒄𝒅).  

 휀𝑐𝑠 = 휀𝑐𝑑 +  휀𝑐𝑎 (7) 

 

No entanto, a componente com maior importância, está associada aos fenómenos hídricos, como se 

pode verificar na Figura 14 apresentada por Gonilha [1] na sua dissertação, para determinadas 

condições da classe do betão considerado, da geometria do elemento e ainda da humidade relativa. 

 

 

Figura 14:  Evolução da extensão da retração total de um elemento de betão classe C25/30, espessura 20 

cm e humidade relativa 50%. [1]  

Refira-se que, para efeitos de análise estrutural, a retração produz nos elementos de betão os mesmos 

efeitos que a variação de temperatura, sendo possível, através de simplificações de cálculo, a 

determinação de uma variação de temperatura equivalente com base na extensão total (𝜺𝒄𝒔) e no 

coeficiente de dilatação (𝜶𝒄) do material.  

2.2 Aço 

A influência do aço no comportamento estrutural do betão armado, é essencialmente, colmatar as 

“fraquezas” do betão quando solicitado à tração. Com a exceção de problemas de encurvadura, o aço 

estando envolto pelo betão, toma um comportamento semelhante tanto para a compressão como para 

a tração, como é possível de constatar pelo gráfico da tensão-extensão na Figura 15. 

A relação tensão-deformação é caracterizado por um comportamento elástico-linear até se atingir a 

tensão de cedência, a partir da qual a deformação do aço é não linear. Desta forma, qualquer 

deformação que se localize no patamar de cedência, será composta por uma parcela elástica e outra 

plástica. 

As armaduras para além de assumirem um papel relevante ao nível da resistência, assumem também 

a sua importância na ductilidade. Relativamente ao comportamento em serviço, onde não se pretende 

que o aço entre em cedência, este tem também um papel fundamental no controlo da fendilhação tal 

como na deformação dos elementos estruturais.  
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Figura 15: Diagrama tensão-extensão do aço. [6]  

2.3 Estados Limite de Serviço 

2.3.1 Tensões de Serviço do Betão 

De forma a cumprir as condições de serviço do betão, a regulamentação aponta para que se avalie o 

nível de tensão de compressões instalado no betão, para ser assegurado, como referido anteriormente, 

que o seu comportamento em situações de serviço, é linear e que não surgem efeitos de fluência não 

linear. As expressões 8 e 9, apresentados no EC2-1-1 [4], limitam o nível de tensões de serviço de 

betão, para assegurar as indicações acima referidas: 

 

Combinação de ações características: 

 𝜎𝑐 ≤ 0.6 ∗ 𝑓𝑐𝑘 (8) 

 

Combinação de ações quase-permanentes: 

 

 𝜎𝑐 ≤ 0.45 ∗ 𝑓𝑐𝑘 (9) 

2.3.2 Tensões de Serviço do Aço 

Para garantir a não cedência das armaduras e consequentemente controlar a abertura de fendas, 

surgem duas limitações do nível de tensão nas armaduras, disposto pelo EC2-1-1 [4], expressões 10 

e 11. 

 

Combinação de ações características: 

 𝜎𝑠 ≤ 0.8 ∗ 𝑓𝑦𝑘    (10) 

Ação das deformações impostas: 

 𝜎𝑠 ≤ 𝑓𝑦𝑘    (11) 
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No presente trabalho, o nível de tensão instalado nas armaduras para a combinação quase-

permanente de ações, em que se considera a sobreposição dos efeitos de ações de cargas e de 

deformações impostas, será tomado um valor de referência conservativo de 250 MPa, de forma a 

garantir um comportamento adequado em serviço, em particular para o controlo da abertura de fendas. 

2.3.3 Controlo das Deformações Horizontais 

O controlo das deformações horizontais devidas às deformações impostas pela ação da retração, é 

um aspeto importante no âmbito desta dissertação. A retração verifica-se em todos os elementos 

estruturais de betão, no entanto, a progressão da retração nesses elementos verifica-se a ritmos 

diferentes consoante os tempos da execução e as configurações geométricas. O elemento estrutural 

em que se verifica mais retração, com maior rapidez, são as lajes, pois têm uma maior superfície 

exposta e uma espessura mais reduzida.  

Este encurtamento no plano das lajes impõe uma deformação lateral dos pilares variável em altura, 

designada por distorção que será mais significativa nos deslocamentos relativos entre os pisos das 

extremidades da estrutura, como se reconhece e se verá no estudo realizado.  

Nos Estados de Limite de Serviço, onde se enquadra o efeito da retração, é necessário, para além dos 

critérios anteriores, garantir que não ocorram danos significativos em elementos não estruturais.  

A avaliação deste fenómeno não se encontra regulamentado para a ação da retração, nem para 

deformações horizontais no EC2 [4]. No entanto, é possível tomar uma abordagem semelhante à 

considerada para a limitação das deformações verticais. O regulamento sugere que para a combinação 

quase permanente de ações, é necessário limitar a deformação vertical a uma relação de L/500, para 

evitar danos a elementos não estruturais apoiados sobre o piso, sendo que, L representa o vão do 

elemento considerado. A adaptação deste critério para os elementos verticais é verificada na figura 16, 

considerando uma distorção máxima para um comprimento de 2L0 nos elementos verticais. 

 

Figura 16: Deformação de elementos horizontais e verticais. [1] 
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Na consideração da ação sísmica pelo EC8 [10], como forma de limitar para um sismo moderado os 

danos em elementos estruturais, limitam-se os deslocamentos horizontais. Como indicado na Figura 

17, verifica-se que a ordem de grandeza da limitação imposta é semelhante, embora um pouco mais 

permissiva. Face a esta avaliação, é considerado como válido tomar na limitação da distorção por 

efeitos das deformações impostas, valores da ordem de grandeza daqueles aqui referidos. 

  

 

Figura 17: Valores limite de deformação. [3]  

2.4 Comportamento Estrutural do Betão Armado a Deformações 

Impostas 

2.4.1 Efeitos Axiais 

A análise dos efeitos das deformações impostas sobre estruturas de betão, exige a distinção dos 

mesmos, podendo distinguirem-se as de origem externa ao elemento ou proveniente de fenómenos 

internos dos próprios materiais constituintes. Como referido anteriormente, o desenvolvimento da 

retração apresenta-se como ação interna no betão, que terá alguns aspetos de comportamento 

estrutural distintos em relação a um assentamento de apoio ou variação de temperatura, sendo estas 

deformações impostas externas. Nestas situações, a deformação imposta atua diretamente sobre 

ambos os constituintes do elemento, aço e betão.  

Para melhor compreender esta distinção pode ser observada a evolução da deformação de um tirante 

sobre o qual se aplica separadamente as duas ações referidas. Pela interpretação dos gráficos da 

Figura 18 verifica-se o mesmo comportamento elástico até á formação da 1ª fenda, havendo em ambas 

as situações também, e de seguida, uma queda do valor do esforço instalado pela perda de rigidez. O 

aumento da deformação imposta externa é depois responsável pelo aumento do esforço axial, com a 

formação continua de fendas, caso as armaduras tenham capacidade de acomodar o esforço 

desenvolvido, até se atingir a fendilhação estabilizada.  
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No entanto, no caso da retração, a formação sucessiva de fendas verifica-se com uma diminuição 

progressiva do esforço de formação da nova fenda, devido às tensões de tração autoequilibradas 

desenvolvidas simultaneamente na seção de betão.  

 

 

Figura 18: Relação (N – εm) para a ação de uma deformação imposta global externa (a) e do efeito da 

retração (b). [11] 

A obtenção da armadura mínima à tração, passa pela consideração de um tirante no qual atua apenas 

uma força de tração, definindo como limite inferior de não cedência da armadura, a carga de 

fendilhação do betão. Garante-se assim, que as armaduras sejam capazes de suportar essa carga 

mínima sem cedência das armaduras (ver expressão anterior 11), tal como representado na expressão 

13. 

 

 
𝑁𝑐𝑟 = 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑡 ⇒ 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑡 ≤ 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑘 ⇒ 𝐴𝑠,𝑚í𝑛 = 𝐴𝑐

𝑓𝑐𝑡

𝑓𝑦𝑘
 

(13) 

 

Neste contexto da ação da deformação imposta atuar isoladamente e estar restringida à 

regulamentação, esta propõe com base na expressão anterior, um valor mínimo de quantidade de 

armadura dada por:   

 

 𝐴𝑠,𝑚í𝑛 =  𝑘𝑐  . 𝑘 . 𝐴𝑐𝑡  .
𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓

𝜎𝑠
    (14) 

 

em que se generaliza a expressão anterior para a flexão (coeficiente kc) e para o caso de seções com 

espessuras elevadas, onde o desenvolvimento de tensões autoequilibradas faz baixar a resistência 

efetiva do betão à tração (coeficiente k). 

Sendo o efeito das deformações impostas diretamente dependente do estado de rigidez do elemento 

estrutural, e estando estes submetidos a cargas verticais, surge a necessidade de combinar os efeitos 

entre estas ações.  

Proveniente das cargas verticais surgem esforços de flexão, enquanto que, dependendo das condições 

de restrição surgem em geral, esforços de tração, como representado na Figura 19. 
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Figura 19: Diagrama de esforços para as cargas verticais (M) e esforço axial da deformação imposta 

(Nid). [11] 

As cargas verticais, atuam na fase inicial da construção da estrutura, sendo que a retração se 

desenvolve ao longo do tempo. Ora, a eventual fendilhação dos elementos devido às cargas, reduzem 

desde logo a rigidez, e consequentemente, os esforços obtidos para a ação das deformações impostas. 

Na Figura 20 é possível observar que esta sobreposição com as cargas verticais provoca, tanto para 

uma deformação imposta externa como para uma deformação imposta interna, uma redução do 

esforço axial na formação da primeira fenda, bem como para as restantes fendas até se atingir a fase 

de estabilização da fendilhação.  

 

 

 

Figura 20: Efeitos de sobreposição: relação (N – εm) para a ação de uma deformação imposta global 

externa (a) e da retração (b).  [11] 

Assim, verifica-se que esta constatação é muito interessante, pois mostra que os esforços máximos 

de tração devido às deformações impostas são significativamente inferiores se a sua ação é posterior 

à ação de cargas verticais. 
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2.4.2 Efeitos de Flexão 

 

O gráfico da Figura 21 mostra que o momento flector proveniente de uma dada deformação imposta 

que gere efeitos de flexão, como um assentamento diferencial de apoio, se encontra fortemente 

dependente do estado de rigidez do elemento, verificando-se para secções de menor rigidez, uma 

menor variação do momento de flexão (∆Mid). Desta forma, a análise do efeito das cargas verticais no 

estado de rigidez da estrutura, condiciona o efeito da deformação imposta, afetando os critérios para 

avaliação das armaduras necessárias para controlo da fendilhação.  

 

Figura 21: Relação momento-curvatura: Variação do momento flector da deformação imposta com a 

rigidez do elemento. [11] 

Sendo a problemática das deformações impostas para os estados de limite últimos, uma questão de 

ductilidade, como anteriormente já salientado, exceto em situações em que se tornam relevantes os 

efeitos de 2ª ordem, é necessário garantir que as armaduras adotadas no dimensionamento, tenham 

uma certa reserva de ductilidade, de forma a absorver os efeitos das deformações impostas. Assim se 

verifica pelo gráfico da Figura 22, que para cargas menores e consequentemente pormenorizações 

com menos armaduras, a reserva disponível para absorver os efeitos das deformações impostas, 

também será menor, tornando-se assim importante verificar se as armaduras adotadas nos elementos, 

consoante a carga considerada, são suficientes para acomodar eventuais efeitos em serviço das 

deformações impostas.  
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Figura 22: Reserva ∆M em relação à cedência para diferentes percentagens de armadura (A e B). [11] 

2.4.3 Proposta de Dimensionamento  

Com o objetivo de enquadrar a análise das deformações impostas no âmbito do dimensionamento, é 

proposto, por Câmara [11], uma metodologia simples e com um certo grau de aproximação, que passa 

pela seguinte sequência: 

 

• Dimensionamento ao ELU para a ação das cargas (verticais e vento/sismo) 

• Avaliação dos esforços desenvolvidos pelas deformações impostas tendo em consideração o 

efeito da fluência  

• Análise em serviço (CQP) (o efeito das cargas verticais e das deformações impostas) 

• Avaliação do nível de tensões nas armaduras  

• Eventual reforço das armaduras  

 

Para a consideração da redução do esforço axial proveniente de uma dada deformação imposta 

(Global – GI ou Interna - cs), é proposta a avaliação de um efeito axial  através das expressões 15 e 

16, e com base na Tabela 1.  

 

 𝑁𝐺𝐼 =  𝜉𝐺𝐼 ∗ 𝑁𝑒𝑙. (15) 

 

 𝑁𝑐𝑠 =  𝜉𝑐𝑠 ∗ 𝑁𝑒𝑙. (16) 

 

sendo o coeficiente ξ determinado com base na percentagem de armadura, do tipo de deformação 

imposta e do valor da respetiva extensão. A aplicação do coeficiente de redução é feita sobre o esforço 

axial da deformação (Nid), caso este seja inferior à carga de fendilhação ou sobre a carga de 

fendilhação (Ncr), caso seja superior. 
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Tabela 1: Coeficientes de redução ξGI (a) e ξcs (b). [11] 

De forma análoga à tração, é feita também a redução dos esforços para os esforços de flexão. O 

coeficiente de redução encontra-se igualmente dependente da percentagem de armadura e ainda das 

cargas e do coeficiente de fluência, tal como indicado pela tabela 2.  

 

 

Tabela 2: Coeficientes de redução para esforços de flexão provenientes de uma deformação imposta. 

[11] 
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3. Caso de Estudo: 

3.1 Estrutura 

3.1.1 Conceção  

Com o objetivo de se proceder a uma análise do efeito da retração no âmbito da conceção das 

estruturas de edifícios, tomou-se uma configuração base para a estrutura, com uma boa aproximação 

a estruturas correntes.  Partindo dessa configuração, considera-se uma planta com 36 m de largura e 

foram assumidos dois comprimentos, o primeiro de 140 m e o segundo de 300 m, focando-se a análise 

principalmente no segundo modelo.  

A estrutura base é composta por 8 pisos, sendo 6 elevados (incluindo a cobertura), um piso térreo e 

dois piso enterrado (2 caves).  

A estrutura elevada é vigada no contorno, estando os pilares interiores apoiados diretamente nas lajes, 

tendo-se, portanto, um piso estrutural fungiforme no interior e vigado no contorno. Nos pisos 

enterrados, é adotada uma altura entre pisos de 5,0 m, e nos pisos elevados de 4,0 m. 

Partindo dessa mesma estrutura base, as paredes estruturais são consideradas através de núcleos de 

elevadores que permitem a funcionalidade em termos de circulação e acesso de pessoas, embora, 

seja o posicionamento dos elevadores (este baseado num estudo real)  que vai contribuir para as 

características do comportamento aos efeitos sísmico. Evidentemente que os núcleos de elevadores 

irão mobilizar um efeito importante para a dissertação em estudo, ou seja, a restrição ao livre 

encurtamento dos pisos.   

Foram adotadas paredes de extremidade com secção em “L”, nas zonas onde seriam necessários 

acessos verticais, pelo menos com escadas, e que certamente serão elementos particularmente 

sensíveis aos efeitos das deformações impostas. Estas paredes são posicionadas, nos cantos 

extremos a 6 m de cada fachada. São ainda considerados núcleos de elevadores, constituídos por 3 

passagens de elevadores nas zonas mais centrais da estrutura. Procurou-se uma distribuição uniforme 

destes elementos em planta, que como referido, foi inspirado num trabalho prático real, estando estes 

afastados entre si por 48 m na direção longitudinal.  

Definidas as paredes estruturais e com o objetivo de analisar o comportamento sem juntas globais, 

procede-se à definição das juntas parciais que poderão aliviar os efeitos das deformações impostas, 

garantindo uma estrutura sísmica única. É ainda considerado um modelo sem as paredes estruturais 

e com as mesmas juntas parciais, com o intuito de avaliar o efeito das paredes.  

Os efeitos de retração são sentidos com mais intensidade a nível do primeiro piso, sendo que as juntas 

parciais foram definidas para os primeiros 2 a 3 pisos, dependendo do nível de restrição imposta. No 

presente trabalho a junta parcial atravessa 2 pisos elevados e a totalidade dos pisos enterrados, 

somando num total de 4 pisos divididos.  
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Para a primeira estrutura analisada com 140 m de comprimento, considera-se apenas uma junta parcial 

posicionada no eixo de simetria, localizado a 70 m de cada extremidade. Na estrutura de 300 m, tendo 

em consideração o maior comprimento, e de modo a garantir uma compatibilização adequada com as 

paredes resistentes, escolheram-se 4 juntas parciais. Estas juntas parciais localizam-se a 70 m e 118 

m de cada extremidade. Na Figura 23 apresenta-se a distribuição considerada.  

 

 

Figura 23: Planta da estrutura com disposição das paredes resistentes e juntas parciais. 

Desta forma, foram considerados neste estudo, 6 modelos, estando resumidos na seguinte tabela a 

consideração de Paredes Resistentes ou de Juntas Estruturais. A cada modelo é atribuído uma 

nomenclatura com o respetivo comprimento em planta, seguido de uma sigla que representa o tipo de 

diferenciação. Na Tabela 3 é apresentado o resumo da nomenclatura adoptada.  

 

 

Tabela 3: Nomenclatura dos diversos modelos. 

 

Não é feita a análise exaustiva dos 6 modelos, estando o foco mais virado para os modelos de 300 m. 

O estudo de modelos com comprimentos inferiores a 200 m foi, de forma geral, analisado em 

dissertações anteriores, sendo que a estrutura de 140 m serve como modelo base para a análise 

comparativa com as análises dos modelos mais compridos.  

A modelação das juntas parciais é feita através da consideração de pilares com metade da secção do 

pilar na altura correspondente à junta parcial. A ligação dos pilares onde a junta parcial deixa de existir 

é feita através de uma ligação rígida. 

 

(m) 
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O modelo global utilizado no Robot Structural Analysis esta representado na figura seguinte. 

 

 

 

 

Figura 24: Modelo da estrutura no Robot Structural Analysis. 

3.1.2 Definição das Secções  

As secções consideradas nos diferentes elementos estruturais foram determinadas através da 

metodologia de pré-dimensionamento corrente, tendo sido consideradas seções usuais para edifícios 

desta dimensão e tipologia.  

A espessura da laje é de 0,22 m, com capitéis de espessura 0,35 m e dimensões de 4,0 x 4,0 m2 em 

planta, isto para vãos principais de 8,0 m em ambas as direções. As lajes interiores estão diretamente 

apoiadas nos pilares, originando um piso estrutural fungiforme.  

Os pilares foram pré-dimensionados para as cargas verticais, tendo-se uniformizado as seções como 

é corrente, sendo que os de contorno têm a mesma seção em toda a altura. Os pilares interiores 

possuem secções quadradas com variação em altura, sendo nos primeiros 4 pisos (até ao piso 2) de 

0,8 x 0,8 m2, entre os pisos 2 e 4, de 0,6 x 0,6 m2 e, por fim do piso 4 para apoio da cobertura (piso 6) 

de 0,5 x 0,5 m2.  

O contorno das lajes encontra-se vigado, com vigas de seção transversal de 0,6 x 0,35 m2, prática 

corrente, com o objetivo de limitar em serviço as deformações das fachadas e assegurar modelos 

complementares tipo pórtico, para em conjunto com as paredes estruturais, assegurar a necessária 

resistência sísmica.   

As paredes resistentes possuem espessura de 0,25 m, tendo sido escolhido duas secções diferentes, 

uma em “L” e outra em “E”. As paredes em “L” possuem comprimentos de 4,0 m para cada direção 

e as paredes em “E”, possuem comprimento de 7,5 m e largura de 3,0 m. Por fim, a espessura das 

paredes laterais de contenção do terreno lateral é de 0,35 m. 
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3.2 Materiais 

Os materiais utilizados foram o betão C30/37 e o aço A500NR com as características apresentadas 

nas tabelas 4 e 5, respetivamente: 

 

Betão - C30/37 

fcd MPa 20 

fck MPa 30 

fctm MPa 2,9 

Ec,28 GPa 33 

𝞪c /ºC 10-5 

Tabela 4: Características do betão. 

Aço - 500NR 

fyd MPa 435 

fyk MPa 500 

Es GPa 200 

𝞪s /ºC 10-5 

Tabela 5: Características do aço. 

3.3 Ações e Combinações 

A ação da retração é considerada apenas nas lajes e vigas, não tendo sido considerada nos pilares e 

paredes pela sua irrelevância para a resposta estrutural. Nas paredes enterradas também não se 

considerou aqui, de forma conservativa, a retração, pois por estas estarem em contacto com o solo, 

terão um processo de retração diferente (mais lenta) uma vez que já se passou um período 

considerável de tempo, e por outro lado, devido à sua maior espessura e também devido ao fato de ter 

só uma face exposta ao ar.   

Relativamente a todos os elementos, foi considerada a fluência, através da redução do módulo 

elasticidade (módulo de elasticidade ajustado, Ec,ajust). O valor da extensão da retração escolhido foi 

de 휀𝑐𝑠 =  −3 ∗ 10−4, equivalente para a consideração no programa de cálculo, a uma variação de 

temperatura de 𝛥𝑇𝑒𝑞 =  −30ºC, pela determinação da expressão 17: 

 

 휀𝑐𝑠 = 𝛼𝑐 ∗ ∆𝑇𝑒𝑞  ⇔ ∆𝑇𝑒𝑞 =  𝑐𝑠

𝛼𝑐
=  

−3∗10−4

10−5 =  −30ºC (17) 
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O fenómeno efetivo de variação de temperatura é desprezado, como realçado anteriormente, pois nos 

edifícios modernos com controlo das condições ambientais interiores e de proteção térmica das 

superfícies de contorno, estas variações Verão/Inverno são limitadas.  

Para as ações verticais são tomadas as cargas permanentes (peso próprio e restantes cargas 

permanentes) e as cargas variáveis (sobrecarga nos pisos em geral e na cobertura), estando estas 

resumidas na Tabela 6.  

 

Ações Verticais 

Restantes cargas Permanentes kN/m2 2,5 

Sobrecarga kN/m2 3,0 

Sobrecarga cobertura kN/m2 0,4 

Tabela 6: Ações verticais permanentes e variáveis. 

A combinação considerada foi para a combinação quase permanente, sendo o coeficiente escolhido 

para a sobrecarga, ψ0 = 0,7 e para as restantes acções sem redução. 

3.4 Modelação 

Para a modelação das várias estruturas foi utilizado o programa de cálculo Robot Structural Analysis 

(RSA). As vigas e os pilares são modelados através de elementos de barra. Os restantes elementos 

(lajes e paredes) são modelados através de elementos shell. É adotado como metodologia corrente, a 

modelação dos núcleos através de elementos de barra com inércias específicas, e ligações rígidas de 

forma a facilitar a leitura dos esforços, evitando desta forma o processo mais moroso da integração 

dos esforços caso se utilizasse elementos finitos planos. No entanto, o programa permite a definição 

de core wall, opção do software que agrupa os elementos Shell, que definem um determinado núcleo, 

sendo que neste caso a leitura dos esforços, torna-se rápida e bastante prática. Esta opção de 

modelação permite considerar a deformabilidade por esforço transverso.  

3.5 Análise Modal 

Está fora do âmbito deste trabalho a verificação de segurança dos modelos à ação sísmica, no entanto, 

como se referiu anteriormente, os aspetos de conceção às deformações impostas associam-se com 

as dos sismos, e daí a necessidade da  compreensão do comportamento sísmico expectável dos 

modelos escolhidos, que  passa pela análise dinâmica modal, analisando as respetivas frequências, 

modos de vibração e fatores de participação de massa (ver Tabela 7).  
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 Modo 
Vibração 

f 
(Hz) 

T 
(s) 

Ux Uy ΣUx ΣUy  

300 

1 0,23 4,35 0 65,38 0 65,38 

2 0,26 3,81 0 0 0 65,38 

3 0,29 3,40 56,11 0 56,11 65,38 

4 0,57 1,75 0 0,04 56,11 65,42 

5 0,67 1,48 0 12,37 56,11 77,79 

6 0,80 1,26 0 0 56,11 77,79 

7 0,91 1,10 7,87 0 63,98 77,79 

8 0,98 1,02 0 0,09 63,98 77,88 

9 1,17 0,86 0 7,61 63,98 85,49 

10 1,30 0,77 0 0 63,98 85,49 

Tabela 7: Análise Modal estrutura porticada: frequência, período e participação de massa.  

O primeiro modo possui uma configuração modal de translação na direção-y com frequência de 

0,23Hz (frequência fundamental) dada a reduzida de rigidez da estrutura na direção do menor 

comprimento em planta, mobilizando 65% da massa modal nesta direção. O segundo modo possui 

uma configuração modal de torção e apenas no terceiro se verifica a translação na direção-x, dada a 

elevada rigidez do edifício nesta direção (longitudinal).  

A identificação dos modos de vibração principais para a resposta global da estrutura, passa pela 

análise da percentagem acumulada de participação das massas, procurando-se uma percentagem 

superior a 90%. No presente trabalho, essa percentagem é atingida para o 15º modo de vibração, 

sendo que a modelação dos pisos enterrados terá influência nesse parâmetro, não sendo determinante 

a sua interpretação. 

Dada a configuração estrutural do edifício (dimensões em planta) os restantes modelos (300P, 300J e 

300 PJ) apresentam as mesmas configurações modais para cada modo de vibração, mobilizando 

valores de massa modal semelhantes ao apresentado na tabela 7. 

3.6 Deformações Horizontais 

Como apresentado anteriormente, o efeito da retração provoca nos elementos verticais uma 

deformação na direção horizontal, proveniente dos deslocamentos laterais das lajes. A avaliação das 

deformações é feita através dos deslocamentos relativos (𝛿relativo) entre pisos, estando estes limitados 

a um valor máximo de distorção (ϒ ‰) da ordem de 4 ‰,como explicado anteriormente.  

As deformações horizontais são avaliadas através do parâmetro da distorção e não diretamente 

através dos deslocamentos entre pisos, pelo fato dos pilares poderem ter alturas diferentes, 

uniformizando-se desta forma a avaliação deste critério. Este efeito é predominante nos pilares do piso 

térreo, visto terem condições de apoio diferentes nas extremidades, estando a base aproximadamente 

encastrada sobre as paredes laterais de contenção do terreno, e o topo livre se deslocar, 

acompanhando a deformação das lajes.  
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A análise dos deslocamentos laterais é feita tanto para a estrutura de 140 m, como a de 300 m. 

O estudo das distorções é feito apenas para a consideração da junta parcial, não se analisando a 

conceção com paredes resistentes. 

Os deslocamentos laterais são analisados tendo em conta dois alinhamentos (ver figura 25): um lateral 

(pilares de contorno) - AL  e outro central (pilares interiores) - AC. A consideração de dois alinhamentos 

surge pela razão de existirem condições de apoio diferentes, estando o alinhamento lateral apoiado 

sobre as paredes laterias, enquanto que os pilares do alinhamento central se desenvolvem sem 

interrupção nos pisos enterrados.  

Na análise da estrutura de 300 m, é feita uma análise comparativa das deformações horizontais entre 

as várias conceções, estando o foco virado para a consideração das paredes resistentes.  

Relembra-se que a consideração da fluência nas paredes laterais, permite reduzir o efeito da retração 

sobre os elementos verticais, permitindo a consideração de um certo grau de deformabilidade das 

paredes das caves a longo prazo. Esta consideração é favorável a uma conceção com comprimentos 

superiores em planta e à utilização reduzida de juntas. 

 

 

 

Figura 25: Esquematização do alinhamento lateral (AL) e central (AC). 
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3.6.1 Estrutura com 140 m de comprimento 

A análise das distorções da estrutura porticada inicial, permite verificar que, efetivamente, e como já 

estudado em trabalhos anteriores, a deformação horizontal é condicionante nos pilares de extremidade 

do piso térreo. No entanto, a máxima distorção encontrada nesta estrutura, encontra-se abaixo do 

limite estipulado (situação favorável). Gonilha [1] tinha já comprovado a proximidade do cumprimento 

deste critério para uma estrutura de dimensão semelhante, estando no atual trabalho a deformação 

das paredes laterais enterradas a beneficiar a distorção, mesmo que de forma reduzida.  

Para além dos gráficos apresentados neste capítulo encontram-se resumidos no Anexo A na tabela 

23, os respetivos valores dos deslocamentos horizontais. 

Apesar do resultado aceitável do impacto do efeito da deformação imposta nos pilares de extremidade, 

pode ser boa conceção garantir uma folga mais alargada aos critérios estipulados, havendo nesse 

caso, a necessidade de considerar uma junta parcial. 

Os gráficos seguintes apresentam o desenvolvimento em altura dos deslocamentos horizontais dos 

pisos para ambas as hipóteses de conceção. É de notar, que os deslocamentos máximos nos pisos 

superiores são da ordem de 21 mm, que corresponde a metade do comprimento do edifício, vezes a 

extensão de retração: 휀𝑐𝑠 =  0.3 ∗ 10−3. Dadas as diferentes condições de fronteira dos dois 

alinhamentos (centrais e laterais) verifica-se um alívio das distorções nos alinhamentos dos pilares 

interiores. Os valores de deslocamento do alinhamento lateral abaixo da cota 0m correspondem aos 

deslocamentos da parede lateral, dada a consideração da fluência nos mesmos.  

A inserção da junta parcial permite reduzir a distorção, sendo a sua redução superior no alinhamento 

central, zona onde a liberdade à deformação é superior. A consideração da junta parcial permitiu, 

reduzir o efeito da retração sobre os pilares de extremidade, sendo essa redução na ordem de 25% 

para os pilares do alinhamento lateral e 35% para os pilares centrais. A diferença reside na restrição 

imposta pelas paredes de contenção lateral sobre o deslocamento dos pisos, estando os alinhamentos 

laterais mais restritos e os centrais mais livres de se deformarem, o que mostra o efeito positivo desta 

opção construtiva. De forma a facilitar a compreensão dos dados, são apresentadas visualizações 

gráficas (ver Gráficos 1 a 4) dos deslocamentos laterais para cada modelo. 
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Gráfico 1: Deslocamentos horizontais de cada alinhamento: estrutura porticada de 140m sem junta 

parcial. 

 

Gráfico 2: Deslocamentos horizontais de cada alinhamento: estrutura porticada de 140m com junta 

parcial. 
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Gráfico 3: Deslocamentos horizontais do alinhamento central para a solução com e sem junta parcial. 

 

Gráfico 4: Deslocamentos horizontais do alinhamento lateral para a solução com e sem junta parcial. 
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A análise das distorções em altura para a estrutura porticada com 140 m de comprimento não se 

apresenta como condicionante, estando a distorção abaixo do limite definido no Capítulo 2, como se 

pode verificar nos Gráficos 5 e 6.  

 

   

Gráfico 5: Estrutura 140m sem junta parcial: Distorções em altura para alinhamento lateral (AL) e para 

alinhamento central (AC) . 

   

Gráfico 6: Estrutura 140 com junta parcial: Distorções em altura para alinhamento lateral (AL) e para 

alinhamento central (AC). 

A consideração da junta parcial alivia significativamente este valor sendo a redução percentual em 

cerca de 30%. A consideração do critério das deformações horizontais não justificaria por si só a junta 

parcial, no entanto, considera-se que seria uma mais valia para a estrutura, sem qualquer 

inconveniente, na fase de construção ou de funcionalidade na sua utilização.  

É relevante ainda referir que nesta estrutura seria ainda importante a consideração de paredes 

resistentes, que existiriam necessariamente na prática e que contribuiriam para a redução da distorção. 

A análise da inclusão das paredes resistentes na estrutura será discutida no âmbito das análises das 

estruturas com 300 m de comprimento. 
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Também nesse contexto mais desfavorável, se discute os efeitos em termos de esforços e tensões 

nos diferentes elementos estruturais.  

3.6.2 Estrutura com 300 m de comprimento  

No edifício de 300 m de comprimento da estrutura, que tomamos por se considerar como uma situação 

limite, é natural que as distorções sejam bastante mais relevantes. Nesta estrutura analisa-se o efeito 

da deformação imposta nas paredes resistentes, o comportamento das juntas parciais e o efeito 

conjunto, visto ser esta a situação de conceção natural da estrutura do edifício. 

A análise para esta estrutura assemelha-se bastante á análise feita para a estrutura anterior (140m), 

alterando o comprimento em planta e considerando ainda a concepção estrutural pórtico-parede. 

Para além dos gráficos apresentados neste capítulo encontram-se resumidos no Anexo A nas 

tabelas 24, os respetivos valores dos deslocamentos horizontais. 

Nas figuras seguintes, são apresentados os diferenciais de deslocamento em altura que são 

ligeiramente mais notórios para o alinhamento lateral, como verificado já na situação anterior, uma vez 

que os pilares de contorno estão diretamente ligados às paredes laterais das caves. Desta forma é 

criada uma deformação curva dos pisos entre os alinhamentos laterais e centrais, situação 

posteriormente analisada nas lajes. Nos Gráficos 7 e 8, são apresentados os valores dos 

deslocamentos horizontais obtidos para cada conceção, respetivamente para o alinhamento central e 

lateral. De forma mais evidente e clara, apresenta-se nos Gráficos 9 e 10, os deslocamentos 

horizontais para as zonas de maior distorção, nomeadamente da base até ao piso 2. 
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Gráfico 7: Deslocamentos horizontais das diversas soluções para o alinhamento central. 

 

 

Gráfico 8: Deslocamentos horizontais das diversas soluções para o alinhamento lateral. 
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Gráfico 9: Realce dos deslocamentos horizontais do alinhamento central na zona de maiores distorções 

para as diversas soluções. 

 

 

Gráfico 10: Realce dos deslocamentos horizontais do alinhamento lateral na zona de maiores distorções 

para as diversas soluções. 
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Com o intuito de facilitar a leitura dos deslocamentos relativos entre pisos, apresenta-se nos seguintes 

gráficos, o desenvolvimento da distorção em altura para cada estrutura e para ambos os alinhamentos. 

 

   

Gráfico 11: Estrutura 300: Distorções para o alinhamento lateral (AL) e para o central (AC). 

   

Gráfico 12: Estrutura 300 P: Distorções para o alinhamento lateral (AL) e para o central (AC). 

   

Gráfico 13: Estrutura 300 J: Distorções para o alinhamento lateral (AL) e para o central (AC). 
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Gráfico 14: Estrutura 300 PJ: Distorções para o alinhamento lateral (AL) e para o central (AC). 

Para a estrutura puramente porticada, verifica-se uma distorção significativa superior à do critério 

base definido, atingindo um valor elevado de 5,9 ‰ no piso térreo para o alinhamento lateral, indicado 

no Gráfico 15.  

Com a introdução das paredes resistentes nota-se uma diminuição da distorção que, no entanto, 

ainda é marginalmente superior à do critério atrás definido. O efeito da retração sobre os elementos 

verticais de extremidade, reduz em aproximadamente 27% a distorção. As paredes estruturais atuam 

como restrição ao livre encurtamento das lajes, em particular as paredes localizadas nas extremidades. 

 A consideração isolada das juntas parciais, permite uma melhoria superior em relação à introdução 

de paredes resistentes, mostrando a eficiência da utilização de juntas parciais. Verifica-se uma redução 

em cerca de 40% da distorção condicionante relativamente à estrutura porticada. 

 Por fim, a introdução das juntas estruturais em conjunto com as paredes resistentes resulta num 

maior alívio das distorções, obtendo-se neste caso, valores bem inferiores aos 4‰. A redução total 

relativamente à estrutura porticada é de aproximadamente 50%, tendo um peso significativo. 

Podemos referir que a introdução conjunta de paredes estruturais e juntas parciais conduziu a: 

 

• Uniformização das distorções em altura, evitando existência de valores elevados.  

• As distorções apresentam valores muito semelhantes nos pisos em que se considera a junta 

parcial, estando os valores mais uniformizados para o alinhamento lateral do que o 

alinhamento central, isto pela diferença de restrição longitudinal proveniente das paredes de 

contenção lateral já anteriormente referida   

• Apesar de tendencialmente uniforme, nota-se nos pisos elevados uma queda brusca da 

distorção a partir do 3º piso, certamente por ser nesse mesmo piso que a junta parcial deixa 

de existir. Refira-se, que a consideração do prolongamento em altura da junta em mais 1 ou 2 

níveis, seria eficiente.  
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Nas figuras seguintes, é apresentado um estudo comparativo das distorções verificadas em altura para 

as diferentes conceções analisadas, que ilustram algumas destas considerações. 

 

 

 

Gráfico 15: Distorções em altura para alinhamento lateral (AL): solução com e sem junta parcial. 

 

 

Gráfico 16: Distorções em altura para alinhamento central (AC): solução com e sem junta parcial. 
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Gráfico 17: Distorções em altura para alinhamento lateral (AL): solução com paredes resistentes, com e 

sem junta parcial. 

 

Gráfico 18: Distorções em altura para alinhamento central (AC): solução com paredes resistentes, com e 

sem junta parcial. 
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3.7 Lajes 

Dada a geometria do edifício, as lajes são a fonte principal da ação da retração. Pretende-se com esta 

análise, avaliar a verificação do grau de restrição imposta sobre estes elementos, e consequentemente, 

o nível de esforços gerados. Analisam-se as tensões e forças de membranas longitudinais, tanto em 

valor como em distribuição. Identificam-se sob este ponto de vista, duas situações distintas: os pisos 

elevados e os pisos enterrados. Apesar de similares em geometria e carregamento, são condicionados 

fortemente pelas situações de fronteira que impõem restrições à livre deformação bem diversa.  

Nos pisos elevados, existe um maior grau de liberdade, mesmo tendo em consideração as paredes 

resistentes, não se verificando o impedimento de grande parte da deformação.  

No caso dos pisos enterrados, verifica-se para todos os modelos uma forte restrição de deformação, 

dada a ligação das lajes às paredes laterais, surgindo apenas alguma liberdade de deformação com a 

introdução das juntas parciais.  

Com o intuito de validar os resultados obtidos pelo software, são considerados alguns cálculos simples 

para a estimativa das tensões na laje. A estimativa para a tensão máxima expectável baseia-se na 

relação tensão-extensão, considerando o módulo de elasticidade ajustado Ec,ajust e a extensão máxima 

do valor da retração, estando estes dois últimos parâmetros atribuídos à totalidade da estrutura, com  

exceção da retração das paredes de contenção, situação já anteriormente explicada.  

De forma resumida, pode referir-se que são expectáveis maiores tensões nos pisos enterrados, devido 

à restrição imposta pelas paredes laterais, notando-se para os pisos elevados um decréscimo em 

altura, pois o grau de restrição é sucessivamente menor.  

É ainda necessário salientar que a restrição imposta não advém apenas das paredes laterais, mas 

também das paredes dos núcleos de elevadores, verificando-se em altura uma diminuição dos efeitos 

devido ao menor grau de restrição imposto sobre as lajes. 

Os valores de referência para a tensão (𝜎xx) gerada por restrição total de deslocamento e do valor do 

esforço axial de fendilhação (Ncr) são avaliados pelas expressões 18 e 19 : 

 

 𝜎𝑥𝑥 = 𝐸𝑐,𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 . 휀𝑐𝑠 = (11 𝑥 103) . (−3 𝑥 10−4) = 3.3 𝑀𝑃𝑎 (18) 
 

 𝑁𝑐𝑟 =  𝑓𝑐𝑡𝑚 . 𝐴 = (2900) . (0,22) = 638 𝑘𝑁 (19) 
 

Para a obtenção e análise da distribuição de tensões ou de forças de tração geradas nos vários 

modelos, é utilizado no software, a funcionalidade de panel cuts, permitindo a definição de cortes em 

diversas posições da laje, o que permite obter a distribuição na respetiva secção de corte e ainda o 

valor integral do parâmetro analisado. Este valor integral é em seguida distribuído para a largura da 

estrutura.  

Entre os diversos modelos, nem sempre são considerados nas figuras apresentadas, os mesmos 

alinhamentos, uma vez que em cada estrutura, as zonas de tensões condicionantes não são 

exatamente as mesmas. 
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Na utilização de programas de cálculo, é conhecido que existe a necessidade de uma constante 

procura de validação dos resultados obtidos, analisando-os com espírito crítico.  

No caso dos efeitos de restrição à retração, a validação pode ser procurada, por exemplo, com base 

na determinação do deslocamento máximo lateral de uma laje com liberdade de deformação. Assim, 

para cada piso é possível determinar um valor percentual aproximado para o grau de restrição, 

relacionando o deslocamento observado face ao deslocamento máximo. Desta forma, sendo a 

extensão em estudo a da retração, é determinado o máximo encurtamento expectável de toda a laje 

que é dada por:  

 

 휀𝑐𝑠 =
𝛥𝐿

𝐿
 ⇔  𝛥𝐿 = 휀𝑐𝑠 ∗ 𝐿 ⇔  𝛥𝐿 =  (−3 ∗ 10−4) ∗ (300)  =  0,090 𝑚 =  90 𝑚𝑚 

(20) 

 

Para a estrutura de 300 m o deslocamento máximo expectável em cada extremidade das lajes, é por 

seu lado, de 45 mm, metade do valor obtido pela expressão 20. 

Por outro lado, o esforço axial com total restrição de deformação na laje de 0.22 m de espessura é 

dado pela seguinte expressão, sendo este independente do comprimento do edifício em planta. 

 

 𝑁𝑚á𝑥 = 휀𝑐𝑠 ∗  𝐸𝑐,𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 ∗  𝐴 =  (−3 ∗ 10−4) ∗ (11 𝑥 103) ∗ (0.22) = 726 𝑘𝑁/𝑚 (21) 

3.7.1 Tensões Longitudinais 

Na estrutura de 300 m porticada, as tensões instaladas apresentam, tanto em valor como em 

distribuição, tensões e esforços da ordem de grandeza do expectável. O modelo mostra ser o valor 

máximo de tensão longitudinal no eixo de simetria, tanto para os pisos enterrados como para os pisos 

elevados, resultado esperado pela simetria da estrutura.  

A análise comparativa da distribuição de tensões entre os diferentes pisos (ver Figuras 26, 27 e 28) 

permite verificar que o piso 1 apresenta-se com maior uniformidade no sentido longitudinal, enquanto 

que nos pisos 0 e -1, o arranjo destas tensões assume um formato curvo na direção transversal nas 

zonas de extremidade da obra. Recorde-se que, a ação da retração não é considerada sobre as 

paredes de contenção lateral, surgindo desta forma um diferencial de deformação, e 

consequentemente, a restrição ao livre encurtamento das lajes é dada pelas paredes longitudinais. 

Esta restrição nas extremidades é mais limitada, sendo que as paredes de topo não oferecem restrição 

significativa. 

As tensões máximas localizam-se então no eixo de simetria dada a maior restrição das paredes 

longitudinais ao longo de 150 m para cada lado. As paredes laterais de 36m possuem uma baixa rigidez 

para o sentido de deformação longitudinal, devido à baixa inércia nessa direção. 
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Figura 26: Distribuição de tensões longitudinalmente: piso 1 (300). 

 

Figura 27: Distribuição de tensões longitudinalmente: piso 0 (300). 

 

Figura 28: Distribuição de tensões longitudinalmente: piso -1 (300). 

Quanto à análise do valor das tensões, consideram-se cortes transversais que permitem obter não só 

o valor integral numa dada seção, mas também o tipo de variação ao longo da mesma. Nas estruturas 

sem juntas (ver Figura 29), verifica-se que não existem variações significativas do valor da tensão entre 

as extremidades num dado alinhamento transversal, apresentando-se apenas ligeiros picos nas zonas 

de ligação aos pilares. Os valores relativos a esta determinação, encontram-se tabelados nos anexos 

(B – Tensões Longitudinais – Valores), e ainda nas figuras dos anexos (C - Tensões Longitudinais – 

Figuras), fazendo-se apenas referência aos aspetos mais relevantes ou que correspondem a 

alterações significativas. 

 

Figura 29: Secções transversais de avaliação das tensões na solução sem juntas: piso -1 (300). 

Como anteriormente determinado por cálculos simples, espera-se um valor máximo de tensão nas 

lajes de cerca de 3,3 MPa, isto caso se verifique uma restrição quase total da laje. Com base na 

modelação feita, observou-se um valor de tensão máximo na ordem de 3,5 MPa, valor ligeiramente 

superior ao esperado, correspondente a um efeito local hiperestático. Dadas as hipóteses de 

modelação escolhida, existe apenas uma redução ligeira de tensões do piso -1 para o piso 0, pois a 

restrição das paredes de contenção lateral é semelhante. No piso 1 (ver Figura 30), surge já uma queda 

significativa das tensões, com uma ordem de grandeza de metade dos valores de tensões anteriores, 
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devido ao efeito menos significante das paredes de contenção lateral, estando essencialmente 

presentes os elementos verticais.  

 

Figura 30: Secções transversais de avaliação das tensões na solução sem juntas: piso 1 (300). 

A consideração das paredes resistentes provoca uma alteração da distribuição das tensões nas lajes, 

e certamente, dos valores das tensões. A distribuição toma um formato semelhante ao dos pisos 

elevados só com pilares, mas mais uniforme na direção longitudinal, sofrendo as tensões um aumento 

geral, em particular nas extremidades, devido às paredes estruturais, representado na Figura 31 para 

o piso -1 e Figura 32 para o piso 1. 

 

Figura 31: Secções transversais de avaliação das tensões na solução sem juntas e com paredes 
resistentes: piso -1 (300P). 

 

 

Figura 32: Secções transversais de avaliação das tensões na solução sem juntas e com paredes 
resistentes: piso 1 (300P). 

 

Na Tabela 7 apresenta-se um quadro com o nível de restrição global verificado nos pisos mais 

relevantes (caves e primeiros pisos elevados) para os casos com e sem paredes resistentes. Verifica-

se, como seria de esperar, pouca influência das paredes e núcleos resistentes nos pisos enterrados, 

onde as contenções laterais são determinantes para a restrição. Já nos pisos superiores, a diferença 

de restrição dos casos com e sem paredes, é bem relevante.  
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Verifica-se um pequeno aumento de restrição nos pisos elevados no alinhamento lateral, devido ao 

seu encastramento nas paredes laterais, e adicionalmente, uma restrição local nas zonas interiores da 

laje no alinhamento dos núcleos, aumentando aí o nível de tensão. Refere-se novamente que estas 

alterações, não têm implicações significativas no comportamento global. Os respetivos diagramas de 

tensões e valores encontram-se em anexo.  

  300 300 P 

 Piso Grau de Restrição 
A

L
 

2 5% 25% 

1 33% 46% 

0 85% 84% 

-1 92% 91% 

Base   

A
C

 

2 5% 24% 

1 33% 45% 

0 76% 74% 

-1 84% 84% 

Base   

Tabela 8: Grau de restrição ao livre encurtamento para os alinhamentos lateral e central. 

A configuração adotada para as juntas parciais fraciona a estrutura em porções de laje com dimensões 

mais reduzidas, embora ainda significativas, como representado na Figura 33 para o piso enterrado e 

na Figura 34 para o primeiro piso elevado. 

A inserção das juntas parciais é uma medida eficiente na redução das tensões na laje, verificando-se 

uma redução em cerca de 45% na zona central da laje, no caso da estrutura porticada. No entanto, a 

análise das tensões através do valor integral poderá induzir em erro, pois a distribuição transversal  é 

pouco uniforme, surgindo tensões concentradas junto às paredes laterais e valores próximos de zero 

na zona central da junta. De forma a colmatar esta situação, é necessária a visualização das 

distribuições, como mostra a Figura 33.  

 

 

Figura 33: Secções transversais de avaliação das tensões na solução com juntas: piso -1 (300J). 
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Figura 34: Secções transversais de avaliação das tensões na solução com juntas: piso 1 (300J). 

Nos pisos elevados quer a nível de deformação/distorção nos pilares, quer a nível de tensão instalada 

nas lajes, observa-se uma consequência benéfica destas juntas.  

Nos pisos enterrados surgem situações distintas entre as várias lajes dada as diferentes condições de 

fronteira. As lajes de extremidade encontram-se ligadas às paredes laterias em três bordos, sendo que 

um dos bordos está livre, enquanto que as lajes intermédias se encontram encastradas em dois bordos 

e os restantes bordos livres. Desta forma surgem nos pisos enterrados duas situações distintas de 

restrição, a  nível das lajes de extremidade e das lajes intermédias. 

Nas lajes de extremidade, a distribuição de tensões apresenta ainda uma certa uniformidade na secção 

transversal, mas com alguma assimetria longitudinalmente, estando um dos bordos livres. As lajes 

intermédias têm a deformação mais livre na zona central, surgindo um diferencial de tensões na secção 

transversal. Esta situação é relevante, visto apontar para a necessidade da utilização de reforços de 

armaduras mais localizados nessas zonas. 

No modelo final verifica-se globalmente uma redução do nível de tensões, mas nas zonas adjacentes 

às paredes laterais desenvolvem-se ainda valores elevados, próximos da tensão resistente à tração.  

A observação da distribuição das tensões longitudinalmente (ver Figura 35) permite verificar que 

globalmente as  maiores tensões são na zona central da laje, havendo um desvio nas lajes de 

extremidade. A existência de um único bordo livre (ver Figura 36), origina uma assimetria na 

distribuição de tensões, já que a laje central tendo uma configuração simétrica, apresenta também uma 

distribuição de tensões simétricas. No primeiro piso elevado (ver Figura 37), as tensões sofrem uma 

redução significativa, mostrando a eficiência da junta parcial na estrutura elevada. 

 

 

Figura 35: Distribuição de tensões longitudinais na solução com juntas parciais e paredes resistentes: 

piso -1 (300 PJ). 
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Figura 36: Secções transversais de avaliação das tensões na solução com juntas e com paredes 

resistentes: piso -1 (300 PJ). 

 

Figura 37: Secções transversais de avaliação das tensões na solução com juntas e com paredes 

resistentes: piso 1 (300 PJ). 

Os valores das tensões longitudinais em termos de valor resultante encontram-se resumidos no 

Anexo B nas tabelas 25 a 28. 

3.7.2 Esforço Axial 

É interessante neste estudo comparativo analisar a variação das tensões em termos do valor 

resultante. Assim para a estrutura de 300m só com pilares, comparando com a de 140m verifica-se 

uma distribuição semelhante, mas com valores um pouco superiores, realçando que, dentro desta 

gama de comprimentos, as variações de resultados são de pouca relevância. Comparando 

qualitativamente o valor de esforço axial máximo instalado na estrutura de 140m neste trabalho com a 

estrutura de 150m de Gonilha [1], verifica-se algum acréscimo do valor máximo da estrutura vigada 

para a estrutura fungiforme, sofrendo este parâmetro um acréscimo. Na estrutura de 150m o máximo 

valor de esforço axial apresentado por Gonilha [1] é de 110 kN/m, enquanto que, no presente trabalho 

foi de 160 kN/m. Este tipo de variação tem a ver com as dimensões dos pilares (maior ou menor 

restrição) e com a tipologia do piso (vigada ou fungiforme), em particular da espessura da laje.  

Nos pisos enterrados dado a elevada restrição imposta pelas paredes laterias, o nível de esforços tem 

tendência a ser superior, sendo que nos pisos elevados têm uma diminuição significativa do esforço 

axial máximo instalado, como mostra o Gráfico 19 abaixo indicado, apresentando ainda as secções 

transversais de avaliação do esforço axial na estrutura porticada na Tabela 9, com indicação dos 

valores relevantes pelo preenchimento a cor da célula da tabela. 
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Gráfico 19: Esforço axial longitudinal piso 1 e -1 segundo a direção transversal para a solução sem 

juntas e sem paredes resistentes. 

A relevância da análise deste parâmetro advém da necessidade da avaliação das tensões nas 

armaduras em serviço, sendo que é também indicado o valor da fendilhação (Ncr) para comparação.  

A relevância do posicionamento dos esforços em relação ao esforço axial de fendilhação, surge na 

consideração posterior das perdas de rigidez por fendilhação, apresentadas por Câmara (ver capítulo 

2), e que estas análises que não as considera, sobrestimam os efeitos a nível de esforços.   

 

300 

Esforço Axial 

Piso -1 Piso 0 Piso 1 

kNm.m kNm/m kNm.m kNm/m kNm.m kNm/m 

10m 13008,6 361,3 8021,1 222,8 1786,0 49,6 

75m 26838,1 745,5 25021,1 695,0 10388,9 288,6 

146m 27727,5 770,2 26569,6 738,0 13229,4 367,5 

Tabela 9: Secções transversais de avaliação do esforço axial na solução sem juntas e sem paredes 

resistentes (300). 

A consideração das paredes resistentes pouco altera o valor condicionante do esforço axial máximo, 

e verifica-se a uniformização da distribuição do esforço axial, análise já abordada no capítulo das 

tensões longitudinais (ver Tabela 10).  

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

N
 (

k
N

/m
)

y (m)

N 300

Ncr

Piso 1

Piso -1



 

49 

 

300 P 

Esforço Axial 

Piso -1 Piso 0 Piso 1 

kNm.m kNm/m kNm.m kNm/m kNm.m kNm/m 

18m 18662,0 518,4 9990,2 277,5 5921,8 164,5 

75m 26318,8 731,1 22845,6 634,6 14046,5 390,2 

138m 26777,5 743,8 25011,3 694,8 16913,2 469,8 

Tabela 10: Secções transversais de avaliação do esforço axial na solução sem juntas e com paredes 

resistentes (300P). 

Com a adoção das juntas parciais, é notório um abaixamento do valor máximo do esforço axial, efeito 

esperado pela adoção desta opção de conceção, como é possível verificar na Tabela 11 para a 

estrutura com juntas e sem paredes resistentes, e na Tabela 12 para a estrutura com juntas e paredes 

resistentes. 

 

300 J 

Esforço Axial 

Piso -1 Piso 0 Piso 1 

kNm.m kNm/m kNm.m kNm/m kNm.m kNm/m 

18m 15969,0 443,6 10713,0 297,6 815,0 22,6 

34m 17998,0 499,9 13651,0 379,2 1112,9 30,9 

98m 10969,0 304,7 8989,9 249,7 350,7 9,7 

146m 15361,0 426,7 12454,2 346,0 841,2 23,4 

Tabela 11: Secções transversais de avaliação do esforço axial na solução com juntas e sem paredes 

resistentes (300J). 

 

300 PJ 

Esforço Axial 

Piso -1 Piso 0 Piso 1 

kNm.m kNm/m kNm.m kNm/m kNm.m kNm/m 

18m 16795,0 466,5 8927,0 248,0  2769,0  77,0 

34m 18264,0 507,3 13878,0 385,5  3479,3  96,7 

75m 3883,0 107,9 3964,0 110,1 99,1   2,8 

98m 10503,0 291,8 10053,0 279,3  1099,6  30,5 

138m 13134,0 364,8 10668,0 296,3 622,7   17,3 

Tabela 12: Secções transversais de avaliação do esforço axial na solução com juntas e com paredes 

resistentes (300 PJ). 
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3.8 Paredes Resistentes 

Sendo as paredes resistentes elementos verticais e o efeito da retração proveniente das lajes uma 

ação horizontal, existe a necessidade da análise da deformação imposta em altura nos núcleos, para 

analisar o desempenho das paredes face a esta ação. Esta análise incide essencialmente, tal como 

nos pilares, nas paredes de extremidade, que dada a sua localização são mais suscetíveis a este 

efeito.  

No entanto, dado a conceção adotada, surge também a necessidade de discutir o comportamento de 

situações particulares, nomeadamente do núcleo interior posicionado na proximidade da junta parcial. 

Os núcleos em estudo estão apresentados na seguinte figura (ver Figura 38) com as respetivas 

nomenclaturas. 

 

 

Figura 38: Nomenclatura e localização dos núcleos. 

3.8.1 Pormenorização das Secções 

É discutido em seguida, o comportamento geral das paredes, analisando a deformada, os respetivos 

deslocamentos em altura e o diagrama de momentos nas paredes.  

Para analisar o comportamento das paredes, é feita uma análise mais detalhada dos esforços atuantes, 

considerando ainda o posicionamento dos momentos de serviço relativamente ao momento de 

cedência, referência importante para verificar a adequabilidade das condições de serviço (ver Figura 

22).  

A determinação das tensões de serviço e das relações momentos-curvatura são determinados para 3 

níveis de percentagens de armadura, estando a pormenorização destas resumidas nas figuras 35 á 

40, abaixo indicadas.  

Estas diferentes percentagens de armadura adotadas, servem como base para a análise da influência 

destas ao presente trabalho, que seriam numa situação real de projeto, resultado da verificação da 

segurança à combinação sísmica. 

O efeito da retração está diretamente relacionado com a rigidez do elemento estrutural, daí ser feita 

uma breve avaliação do possível estado de fendilhação. A determinação do momento de fendilhação 
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de cada núcleo é feita considerando o esforço axial para a combinação quase permanente, sendo que 

este esforço vai naturalmente no sentido de o aumentar. 

Apresentam-se seguidamente os varões adotados de referência para a verificação do comportamento 

em serviço (ver tabelas 13, 14 e 15 para o núcleo de extremidade (N1) e tabelas 16, 17 e 18 para o 

núcleo interior), estando as respetivas pormenorizações no Anexo C. 

 

Núcleo 1 (N1) - Pormenorização 1 

Cantos 8 Ø 16 + 4 Ø 20  

Extremidades 6 Ø 16 + 2 Ø 20 

Tabela 13: Núcleo de elevadores de extremidade 1: Pormenorização 1. 

Núcleo 1 (N1) - Pormenorização 2 

Cantos 8 Ø 20 + 8 Ø 25 

Extremidades 4 Ø 20 + 4 Ø 25 

Tabela 14: Núcleo de elevadores de extremidade 1: Pormenorização 2. 

Núcleo 1 (N1) - Pormenorização 3 

Cantos 8 Ø 20 + 12 Ø 25 

Extremidades 4 Ø 20 + 7 Ø 25 

Tabela 15: Núcleo de elevadores de extremidade 1: Pormenorização 3. 

Núcleo 2 (N2) - Pormenorização 1 

Cantos 12 Ø 16 + 8 Ø 20 

Extremidades 6 Ø 16 + 2 Ø 20 

Zona Intermédia 6 Ø 16 + 6 Ø 20 

Tabela 16: Núcleo de elevadores interior 2: Pormenorização 1. 

Núcleo 2 (N2) - Pormenorização 2 

Cantos 8 Ø 20 + 12 Ø 25 

Extremidades 4 Ø 20 + 4 Ø 25 

Zona Intermédia 4 Ø 20 + 8 Ø 25 

Tabela 17: Núcleo de elevadores interior 2: Pormenorização 2. 

Núcleo 2 (N2) - Pormenorização 3 

Cantos 12 Ø 20 + 18 Ø 25 

Extremidades 4 Ø 20 + 7 Ø 25 

Zona Intermédia 6 Ø 20 + 10 Ø 25 

Tabela 18: Núcleo de elevadores interior 2: Pormenorização 3. 

3.8.2 Núcleos Secção L (N1) 

O perfil da deformada de uma parede resistente isolada sujeita a ações horizontais, como o vento ou 

o sismo, caracteriza-se por ter um comportamento semelhante ao de uma consola, e no caso da ligação 

a elementos porticados, a parede apresenta uma deformação mais acentuada na base, devido á 

compatibilização entre estas duas tipologias estruturais distintas (parede/pórtico). Para além desta 
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consideração, é ainda necessário compreender que a inclusão dos pisos enterrados na modelação do 

edifício, implica uma alteração do perfil da deformada das paredes resistentes, havendo uma distinção 

evidente entre as zonas enterradas e as zonas elevadas.  

No caso corrente, a retração trata-se de uma ação diferente, que pretende impor uma deformação 

imposta equivalente em todos os pisos. Assim, a resposta estrutural e a deformada resultante terão 

naturalmente algumas especificidades em relação ao referido anteriormente.  

Tendo em conta estas considerações, nota-se que nos pisos elevados o perfil de deslocamentos da 

parede afasta-se do da consola, pois as deformações impostas se fossem livres, seriam iguais. 

Observa-se uma zona de maior deformação relativa junto aos pisos inferiores (pisos elevados), pois 

nos níveis enterrados a deformação é limitada (influência das paredes laterais de contenção), e uma 

diminuição em altura com tendência para a uniformização dos deslocamentos. 

A inserção da junta parcial permite aliviar os deslocamentos horizontais relativos entre pisos, sendo o 

deslocamento horizontal igual ao nível da cobertura, zona onde as paredes oferecem menor resistência 

à deformabilidade. Os deslocamentos horizontais estão representados no Gráfico 20, tanto para as 

estruturas sem juntas, como para as estruturas com juntas parciais, como se pode verificar na Tabela 

19. Este gráfico apresenta a cota 0m a nível da fundação, contrário ao que tem sido feito em gráficos 

anteriores, com a cota a nível do piso 0. Esta alteração de cota surge pelo facto da informação ser 

retirada diretamente do software, que assim o considera, não sendo possível o tratamento adequado 

de dados, pois o gráfico é construído com as cotas dos nós dos elementos finitos da parede. 

 

  

Gráfico 20: Deslocamentos horizontais em altura da parede resistente N1. 
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N1 300 P 300 PJ 

Piso z (m) 
𝛿 

(mm) 

𝛿 relativo 

(mm) 

𝛿  

(mm) 

𝛿 relativo 

(mm) 

6 34 45,47 2,35 45,26 3,73 

5 30 43,12 2,54 41,53 4,17 

4 26 40,58 3,52 37,36 5,47 

3 22 37,06 5,74 31,89 7,41 

2 18 31,32 9,49 24,48 8,57 

1 14 21,83 12,63 15,91 9,07 

0 10 9,2 5,25 6,84 3,76 

-1 5 3,95 3,95 3,08 3,08 

B 0 0 0 0 0 

Tabela 19: Deslocamentos horizontais do núcleo de extremidade N1: solução com e sem junta parcial. 

Relativamente ao diagrama de momentos, encontra-se como esperado, o valor máximo ao nível do 

piso térreo, sendo este o primeiro patamar onde a deformação se encontra verdadeiramente 

restringida, e consequentemente, onde há o maior diferencial de deslocamento horizontal. O valor do 

momento entre o piso térreo até ao piso -1 sofre um decréscimo, atingindo o valor mínimo ao nível do 

piso -1, produto do efeito das paredes laterias, que dada a sua elevada rigidez longitudinal, serão 

responsáveis pela mudança do sinal do esforço transverso.  

Do piso -1 até à base da parede, os valores dos momentos aumentam, situando-se ainda abaixo do 

valor condicionante (piso térreo), devido ao facto da base estar encastrada e a laje do piso -1 estar 

sujeita à ação da retração, observando-se assim uma deformação a esse nível. O perfil do diagrama 

de momentos para o núcleo de extremidade, está representado na Figura 39, para ambas as estruturas 

com junta parcial e sem junta parcial, sendo ambos globalmente semelhantes. 

A consideração da junta parcial permite reduzir o nível do momento instalado nestes elementos para 

a secção condicionante, surgindo um aumento sem significado dos momentos mais pequenos nas 

zonas superiores da parede. A libertação da deformação da parede provoca uma distribuição em altura 

dos deslocamentos, diminuindo o deslocamento relativo entre pisos (curvaturas da parede) para as 

zonas inferiores mais condicionantes, e um aumento sem significado para os pisos inferiores, 

estabelecendo-se assim a ligação direta entre as curvaturas e os momentos.  

A eficiência da junta parcial em termos dos momentos nos núcleos não é muito significativa, no entanto, 

reduz em aproximadamente 20% o momento condicionante.  
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a) b) c)  

 

Figura 39: Núcleo N1: a) Deformada estrutura 300 PJ; b) Momentos flectores estrutura 300 P; c) 

Momentos estrutura 300 PJ. 

Pretende-se em seguida, avaliar como a parede resistente é capaz de reagir em serviço aos efeitos da 

retração, com e sem a consideração da junta parcial, para as diferentes pormenorizações de 

armaduras. É ainda importante referir que o momento de cedência é influenciado pelo nível de esforço 

axial, estando a parede entre uma situação de flexão simples e de flexão composta, consoante o valor 

do esforço axial.  

Para o presente trabalho em que se consideram 6 pisos elevados, o valor do esforço axial reduzido 

toma um valor de aproximadamente ν= 0,17, beneficiando a rigidez global da parede. Observa-se pela 

Tabela 20 e pelo Gráfico 21, que a relação entre o momento de serviço e o momento de cedência toma 

um valor bastante aceitável, sendo essa relação muito beneficiada pelo aumento das quantidades de 

armadura. Chama-se de novo à atenção que as armaduras das paredes resistentes estão em geral, 

fortemente,  condicionadas pela ação sísmica, servindo a análise da retração para avaliar as condições 

de serviço. A redução da relação entre o momento flector da combinação quase permanente com o 

aumento da armadura, permite garantir uma maior folga relativamente à cedência, assegurando um 

bom comportamento das paredes em serviço. 
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 N1 - 300P 

𝞺 (%) Mced (kNm) Mcqp (kNm) Mcr (kNm) Mcqp/Mced 

1,25 12850 9655 5168 0,75 

2,25 14856 9655 5168 0,65 

3,25 16625 9655 5168 0,58 

Tabela 20: Relação momentos no núcleo N1 para a estrutura 300P. 

          

Gráfico 21: Relação momentos no núcleo N1 para a estrutura 300P. 

A indicação do momento de fendilhação permite verificar que estes elementos se encontrarão em 

estado fendilhado, situação que implica uma redução complementar da rigidez dos elementos, e 

consequentemente, resultando em esforços de serviço inferiores aos avaliados. Desta forma, a análise 

considerada na presente dissertação, apesar de satisfatória, é conservativa.  

A introdução da junta parcial permite reduzir significativamente a relação entre o momento de serviço 

e o momento de cedência para as diferentes percentagens de armadura, sendo o efeito mais notório 

para as percentagens de valor mais baixo, mostrando que esta conceção, embora não fundamental 

deste ponto de vista, é favorável (ver Tabela 21 e Gráfico 22). 

 

 N1 - 300 PJ 

𝞺 (%) Mced (kNm) Mcqp (kNm) Mcr (kNm) Mcqp/Mced 

1,25 13079 7640 5168 0,59 

2,25 15216 7640 5168 0,51 

3,25 16796 7640 5168 0,46 

Tabela 21: Relação momentos no núcleo N1 para a estrutura 300PJ. 
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Gráfico 22: Relação momentos no núcleo N1 para a estrutura 300PJ. 

O controlo do comportamento em serviço pode ser feito mais eficazmente pelo controlo dos momentos, 

dado que a relação momento-tensão para a flexão composta é não-linear. No entanto, é importante 

avaliar o nível de tensão nas armaduras. Na Tabela 22 e no Gráfico 23 estão resumidos os valores de 

tensão na armadura para as diversas percentagens desta e para ambas as estruturas, apresentando 

também a redução do nível de tensão por se considerarem as juntas parciais. 

 

 N1 - 𝞼s (MPa) 

𝞺 (%) 300P 300 PJ Redução 

1,25 292,0 147,5 49,5% 

2,25 236,5 116,7 50,6% 

3,25 200,7 101,8 49,3% 

Tabela 22: Redução de tensões no núcleo N1 na consideração da junta parcial. 

 

Gráfico 23: Nível de tensão instalado no núcleo N1 com e sem junta parcial. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 1 2 3 4

M
 (

k
N

m
)

𝞺 (%) - Percentagem de Armadura

N1 - 300PJ

Mced

Mcqp

Mcr

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

0 1 2 3 4

𝞼
s 

(M
P

a)

𝞺 (%) - Percentagem de Armadura

Tensão nas Armaduras - N1

300P

300PJ

SLS



 

57 

 

Os valores observados para o nível de tensão nas armaduras estão para todas as situações dentro de 

valores aceitáveis, e só para a estrutura sem juntas, toma um valor que para a percentagem de 1,25% 

está próximo do valor de referência superior de 300 MPa, para a combinação quase-permanente. 

O aumento da percentagem permite naturalmente reduzir o nível de tensão na armadura, e a inclusão 

de juntas parciais traduz-se numa redução bastante eficiente no nível de tensão das armaduras, 

garantido, com bastante folga, um bom comportamento em serviço.  

3.8.3 Núcleos Secção E (N2) 

O perfil da deformada do núcleo N2 para a estrutura sem juntas, toma de forma geral uma tipologia 

semelhante ao núcleo anterior, notando-se também a distinção de zonas de maior e menor deformação 

relativa, com o valor máximo de deslocamento entre pisos, no piso térreo.  

A interessante particularidade a analisar neste núcleo é a constatação de que a junta parcial provoca 

uma alteração relativa da deformada, e que isso afeta igualmente o diagrama de momentos. O perfil 

da deformada e os valores dos deslocamentos horizontais para ambas as estruturas, encontra-se 

representado no Gráfico 24 e na Tabela 23.  

A análise comparativa do drift entre as deformadas das duas estruturas é em todo semelhante ao 

núcleo anterior, notando-se uma diminuição nas zonas inferiores críticas e algum acréscimo nas zonas 

superiores, pouco relevantes. Nos pisos enterrados, com a junta surge uma ligeira inversão do sentido 

do deslocamento relativamente à deformação global da estrutura, que se deve ao efeito da retração. 

Tal situação surge, pois, este núcleo está posicionado na proximidade da junta, zona de alguma 

liberdade de deformação. Desta forma, geram-se sobre o núcleo forças horizontais com sentidos 

contrários, estando os pisos superiores (sem junta) a puxar no sentido “interior” da estrutura, e os pisos 

enterrados para sentido “exterior” da estrutura.  

 

  

Gráfico 24: Deslocamentos horizontais em altura da parede resistente N2. 
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N2 300 P 300 PJ 

Piso z (m) 
𝛿  

(mm) 

𝛿 relativo 

(mm) 

𝛿 

(mm) 

𝛿 relativo 

(mm) 

6 34 32,21 2,6 31,81 3,8 

5 30 29,61 2,68 28,01 4,15 

4 26 26,93 3,44 23,86 5,29 

3 22 23,49 4,92 18,57 7,18 

2 18 18,57 6,91 11,39 6,73 

1 14 11,66 8,08 4,66 4,9 

0 10 3,58 2,89 -0,24 1,04 

-1 5 0,69 0,69 -1,28 -1,28 

B 0 0 0 0 0 

Tabela 23: Deslocamentos horizontais do núcleo interior N2: solução com e sem junta parcial. 

O diagrama de momentos para os pisos elevados da estrutura sem juntas, segue a tendência 

esperada, havendo uma ligeira alteração do diagrama de momentos nos pisos enterrados. O valor do 

momento apresenta-se aproximadamente uniforme, desde o piso 0 até à base da parede, não se 

verificando a diminuição do valor do momento ao nível do piso -1, como no núcleo N1. A variação 

diminuta do valor do momento entre o piso 0 e a base, surge possivelmente, pela elevada rigidez da 

parede resistente. 

Para este elemento estrutural a junta parcial apresenta-se pouco eficiente na redução do momento 

condicionante, mantendo-se o valor praticamente inalterado. A junta parcial altera o perfil do diagrama 

de momentos para os pisos enterrados, afastando-se da distribuição uniforme. A possível razão para 

estas duas situações será como anteriormente explicado, pela ocorrência de sentidos de deformação 

contrárias entre os pisos elevados e os pisos enterrados. O perfil do diagrama de momentos para o 

núcleo N2 está representado na Figura 40, tanto para a consideração sem junta parcial, como para a 

inclusão da junta parcial. 

Interessa analisar a relevância deste momento máximo ao nível do piso 0, para as ações consideradas. 

Desta forma é feita uma análise do comportamento em serviço do núcleo N2 para a estrutura sem 

juntas parciais, não se efetuando a análise para a estrutura com junta, pois, ambas os momentos têm 

a mesma ordem de grandeza.  
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a) b) c)  

 

Figura 40: Núcleo N2: a) Deformada estrutura 300 PJ; b) Momentos flectores estrutura 300 P; c) 

Momentos estrutura 300 PJ.  

Verifica-se pela Tabela 24 e Gráfico 25, que, apesar dos valores de momentos absolutos elevados, 

para as diversas percentagens de armadura consideradas, a relação entre o momento da combinação 

quase-permanente e o momento de cedência, é bastante reduzido, conferindo uma boa folga em 

serviço. 

 

 N2 - 300P 

𝞺 (%) Mced Mcqp Mcr Mcqp/Mced 

1,25 81210 31950 40410 0,39 

2,25 97523 31950 40410 0,33 

3,25 115551 31950 40410 0,28 

Tabela 24: Relação momentos no núcleo N2 para a estrutura 300P. 
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Gráfico 25: Relação momentos no núcleo N2 para a estrutura 300P. 

Na Tabela 25 e Gráfico 26 estão resumidos os valores de tensão na armadura, para as diversas 

percentagens de armadura e para ambas as estruturas. Os valores observados para o nível de tensão 

nas armaduras destes núcleos tomam valores bastante reduzidos, independentemente da 

percentagem de armadura.  

 N2 - 𝞼s (MPa) 

𝞺 (%) 300P 

1,25 80,9 

2,25 64,3 

3,25 52,7 

Tabela 25: Redução de tensões no núcleo N1 na consideração da junta parcial. 

 

Gráfico 26: Nível de tensão instalado no núcleo N2 para a solução com paredes resistentes e sem junta 

parcial. 
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3.9 Pilares 

Devido à natureza da ação da retração ter origem nas lajes, surge a necessidade da análise dos pilares, 

tanto ao nível do perfil de deformação como ao nível do comportamento em serviço.  

São escolhidos diversos pilares que dada a configuração estrutural, são afetados de forma diferente, 

consoante estes estejam localizados no contorno ou no interior, afastados do centro de rigidez da 

estrutura ou como constatado no capítulo das paredes, consoante a sua localização relativamente à 

junta parcial. A análise do comportamento em serviço é feita apenas para a situação condicionante 

com o intuito de garantir o desempenho adequado. As localizações dos pilares analisados encontram-

se esquematizados na seguinte figura (ver Figura 41).  

 

 

Figura 41: Nomenclatura e localização dos pilares. 

3.9.2 Pilares Interiores 

3.9.2.1 Deslocamentos Horizontais  

Surge para alguns pilares analisados a situação já exposta no capítulo anterior relativamente à 

configuração das deformadas nas estruturas com juntas parciais, em que há movimentos em direções 

contrárias devido às juntas parciais nos pisos inferiores.  

O pilar P1 posicionado à maior distância do centro de rigidez da estrutura, apresenta a deformação 

esperada, com deslocamentos superiores nos pisos elevados, representado na Gráfico 27, sendo 

praticamente iguais, independentemente de ter paredes ou juntas parciais. A consideração da junta 

parcial ameniza a variação da distribuição em altura dos deslocamentos relativos entre pisos, não 

estando a deformação relativa máxima concentrada no piso térreo. 

Para o modelo puramente porticado, verifica-se uma distorção de aproximadamente 4,8% no piso 

térreo, que é bastante aliviada tanto pela consideração das paredes resistentes, como pela junta 

parcial.   
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Nos gráficos deslocamento-altura, para os vários pilares, as marcações representam a localização de 

cada piso, e o segmento de reta entre marcações, permite analisar de forma qualitativa, o 

deslocamento relativo entre pisos através do declive.  

Pela observação do Gráfico 27, é possível verificar que a junta parcial, tanto para o modelo porticado, 

como para o modelo pórtico-parede, provoca o alívio dos deslocamentos relativos junto ao piso térreo. 

Para os pisos mais elevados, nomeadamente acima e abaixo do piso 3, os declives dos segmentos de 

recta sofrem uma diminuição, representado isto, um aumento do deslocamento relativo entre pisos. No 

entanto, este aumento é pouco significativo, não tendo por isso nenhum impacto prático.  

A localização da ligação da junta parcial tem alguma influência no perfil de deslocamentos em altura, 

sendo que idealmente este perfil, deveria ser o mais uniforme possível em altura, evitando situações 

com deslocamentos relativos entre pisos de valores muito distintos. Na análise comparativa dos 

modelos 300 P e 300PJ observa-se uma boa aproximação entre os dois perfis de deslocamento, sendo 

que a junta parcial vai no sentido de aumentar a uniformização dos deslocamentos em altura. Assim 

se verifica que o modelo 300PJ representa a situação mais benéfica para o critério de deslocamentos 

laterais, sendo o perfil bastante uniforme em altura, com declives semelhantes entre si. 

Os pilares P2 e P3, estão posicionados na proximidade da junta parcial tal como o núcleo N2, 

apresentando nos casos com juntas parciais, deformações com direções distintas em altura, 

representados nas Gráficos 28 e 29. É notória a restrição das paredes nos deslocamentos horizontais 

dos pilares, sendo que para estes elementos estruturais surge como uma situação benéfica, pois 

diminui a distorção entre pisos.  

Verifica-se algum agravamento dos deslocamentos relativos junto ao piso 3, em comparação ao pilar 

P1, isto devido aos deslocamentos em sentido contrário dos pisos inferiores, nos casos com junta 

parcial.  

As juntas parciais continuam a mostrar-se eficiente na diminuição dos deslocamentos relativos a nível 

do piso térreo, com a diminuição dos declives nessa zona, tanto para a conceção do pórtico como para 

a conceção pórtico-parede. É expectável que a localização da união dos elementos estruturais, ou 

seja, do fim da junta parcial, possa ser utilizada para permitir uma maior uniformização da distorção 

ente pisos. Por exemplo, seria expectável que, ao alterar a zona de ligação do piso 3 para o 4 ou 

mesmo o 5, a uniformização das distorções fosse mais eficiente. 

Apresentam-se ainda os momentos flectores (combinação quase-permanente) nas extremidades do 

pilar P2 nos pisos enterrados e piso térreo (Tabela 26) com o intuito de perceber o alívio de esforços 

que a junta parcial provoca, com excepção dos esforços a nível do piso -1, que dada a explicação 

anterior da localização da junta parcial, provoca um aumento dos momentos, ainda que este aumento 

é pouco relevante. 
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Gráfico 27: Deslocamentos horizontais em altura do pilar interior P1. 

 

 

Gráfico 28: Deslocamentos horizontais em altura do pilar interior P2. 
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Gráfico 29: Deslocamentos horizontais em altura do pilar interior P3. 

 

  P2 

  300 300P 300J 300 PJ 

Mcqp Piso 0 

(kNm) 

Topo 295 149 -104 -6 

Base -512 -269 -129 -109 

Mcqp Piso -1 

(kNm) 

Topo -396 -218 -127 -117 

Base 79 45 -133 -159 

Mcqp Piso -2 

(kNm) 

Topo 87 28 -247 -286 

Base -56 -49 379 400 

Tabela 26: Momentos flectores (combinação quase-permanente) nas extremidades do pilar P2 nos pisos 

enterrados e piso térreo. 

3.9.2.1 Verificação de ELS Pilar P1 

Analisados os perfis de deformação dos pilares interiores, avalia-se o comportamento em serviço do 

pilar P1, estando este sujeito a esforços de flexão maiores. Dado o elevado grau de esforço axial 

presente nos pilares, proveniente da conceção com 6 pisos elevados, as tensões instaladas nos 

pilares, são de valor reduzido para a combinação de ações com a retração.  
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Foi considerado, com o intuito de reforçar esta situação, uma dada pormenorização para o pilar mais 

condicionante da estrutura porticada sem paredes e/ou juntas parciais. Para este pilar, tomou-se uma 

percentagem de armadura de cerca de 1% da secção total, escolhendo 8 ϕ 20 + 8 ϕ 25, percentagem 

de armadura mínima como indicado pelo EC8, para zonas sísmicas.  

Ao recorrer ao programa de cálculo de secções Gala Reinforcement, foi possível a obtenção do nível 

de tensão instalado para a combinação quase-permanente de ações. A tensão obtida para esta 

situação foi de 106 MPa, valor bem dentro do aceitável. É de reforçar que para o pilar com esta secção 

em situação real de projeto, o dimensionamento à ação sísmica exigiria possivelmente uma maior 

quantidade de armadura, e em consequência, resultariam tensões ainda inferiores nas armaduras.  

 

 P1 

 300 300P 300J 300 PJ 

Mcqp piso 0 -732 -405 -327 -256 

Mcqp base -361 -329 -286 -267 

Mcr 715 627 719 630 

Tabela 27: Momentos flectores (combinação quase-permanente) a nível do piso térreo e base. 

 

 P1 – Reduções dos Momentos (%) 

 Momentos Piso Térreo (kNm) Momentos Base (kNm) 

F300 -732 - -361 - 

F300P -405 44,67% -329 8,86% 

F300J -327 55,33% -286 20,78% 

F300PJ -256 65,03% -267 26,04% 

Tabela 28: Reduções dos Momentos Fletores (combinação quase-permanente) do Pilar P1. 

3.9.1 Pilares de Contorno 

Os pilares de contorno estão apoiados sobre as paredes laterais e não sofrem o mesmo tipo de 

deformação que os interiores, visto estarem aproximadamente encastrados na base, tendo um 

comportamento semelhante ao verificado em trabalhos anteriores. No entanto, é de realçar o efeito 

benéfico quer das paredes quer das juntas parciais, tal como demonstram os Gráficos 30, 31 e 32 . 
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Gráfico 30: Deslocamentos horizontais em altura do pilar de contorno P4. 

 

 

Gráfico 31: Deslocamentos horizontais em altura do pilar de contorno P6. 
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Gráfico 32: Deslocamentos horizontais em altura do pilar de contorno P7. 
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4. Conclusões Finais 

A atual dissertação teve como objetivo principal o estudo comparativo do comportamento estrutural de 

soluções com ou sem juntas na conceção de edifícios com comprimento elevado em planta, de forma 

a facilitar a decisão dos projetistas face às possíveis opções e, qual o tipo de junta estrutural a utilizar 

(total ou parcial), realçando-se os benefícios associados à utilização das parciais.  

É feita uma apresentação no capítulo 1 acerca dos fatores intervenientes na fase da conceção da 

estrutura, salientando-se os dois tipos de ações relevantes para o estudo em causa, as deformações 

impostas (retração do betão) e a ação sísmica, que devem ser tidos em conjunto, de forma a encontrar 

a solução mais eficiente.  

Na análise das deformações impostas é necessário ter em conta não só o comprimento em planta, 

mas também o grau de restrição imposto sobre os elementos estruturais. Na análise sísmica tem-se 

como objetivo principal a regularidade do comportamento estrutural dinâmico, utilizando juntas apenas 

em casos necessários, com grandes variações de geometria em planta ou altura, e nestes casos 

concebendo soluções que evitem o choque entre blocos.  

Para uma melhor análise do tema base da dissertação, foi feito no capítulo 2, de uma forma geral, um 

resumo relacionado com a resposta do betão estrutural a deformações impostas. Assim, foi possível 

apresentar neste capítulo a caracterização do comportamento dos materiais aço e betão (este último 

com realce para o comportamento diferido), para além da resposta do betão estrutural em situações 

de tração e de flexão, quando submetido a deformações impostas, para além de se expor ainda os 

princípios da proposta de dimensionamento, segundo Câmara [11]. 

A análise comparativa de conceções estruturais diferentes, possibilitou avaliar a influência destas 

opções no comportamento dos elementos estruturais, permitindo concluir sobre as melhores escolhas, 

perante estruturas de comprimentos elevados em planta. 

É possível identificar e compreender os diversos fatores intervenientes, não considerando apenas o 

comprimento em planta como fator determinante na análise do efeito da retração. A consideração das 

paredes resistentes, e de forma ainda mais marcante, as paredes laterais de contenção, permitiu 

consolidar e reforçar a ideia de que o grau de restrição imposta sobre a estrutura é fator tão relevante 

quanto a consideração da maior dimensão em planta, como se verificou na modelação dos pisos 

enterrados nos diversos modelos.  

A análise de um modelo estrutural o mais próximo possível da realidade, baseado num projeto em 

concreto, permitiu abordar as possíveis incertezas na localização da junta parcial, não se considerando 

apenas o caso simples de uma junta parcial na zona central da estrutura. É criada assim, uma 

disposição mais irregular das juntas, dada a localização das caixas de elevadores, ainda assim de 

forma simétrica. A consideração de diversas juntas parciais, apenas após a inserção das caixas de 

elevadores, permitiu concluir que a localização das juntas parciais encontra-se fortemente 

condicionada por aspetos antecedentes, e que essa própria localização poderá ou não ter efeitos 

inesperados nos restantes elementos, como se verificou no presente trabalho, notando-se um certo 
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processo iterativo de conceção, em que uma dada consideração poderá ter efeitos inesperados nos 

elementos que os condicionam inicialmente.  

A análise comparativa permitiu verificar como é que os critérios-chave/condicionantes a esta análise 

específica (distorções, deformada, nível de tensão, etc.) são afetados pela interpretação das diferentes 

conceções modeladas, e como é necessário conjugá-los entre si, não analisando cada um 

isoladamente na decisão da utilização de junta parcial ou do tipo de junta a adotar.  

A análise das distorções permitiu verificar que a junta parcial efetivamente reduz os deslocamentos 

horizontais, tendendo a uniformizar este critério em altura, evitando-se assim situações irregulares 

entre pisos.  

A análise de tensões permitiu mostrar a relevância deste critério em situações de restrição significativa, 

fortemente notório no presente trabalho, nos pisos enterrados, situação claramente evidente na ligação 

das lajes às paredes de contenção lateral.  

As paredes resistentes encontram-se distribuídas em planta e não só nas extremidades,  o que permite 

compreender que nem sempre é linear a resposta deste elemento face à sua localização perante as 

juntas parciais, situação evidente no núcleo N2. No entanto, a análise do comportamento em serviço 

da parede resistente revelou-se satisfatória, especialmente com a adopção de percentagens de 

armaduras superiores, em geral adotadas através de uma análise sísmica adequada para os ELU.  

Verificou-se que a consideração de um comprimento em planta de edifícios até 300m é possível, em 

termos da ação da retração, mesmo sem a consideração de juntas estruturais totais, fonte em geral de 

problemas futuros de manutenção e que exige, para a ação sísmica, juntas especiais e de abertura 

considerável para evitar choques entre blocos estruturais. 
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ANEXOS 

A - Deformações Horizontais 

  
140 140 J   

A
L

 

Piso 
𝛿 

(mm) 
𝛿 relativo 
(mm) 

ϒ 
(‰) 

𝛿 
(mm) 

𝛿 relativo 
(mm) 

ϒ 
(‰) 

6 21,03 0,03 0,0 21,04 0,0075 0,0 

5 21,00 0,00 0,0 21,02 0,0325 0,0 

4 21,00 -0,13 0,0 21,07 0,0125 0,0 

3 21,13 -0,18 0,0 20,64 -0,765 -0,2 

2 21,31 2,88 0,7 18,4 3,53 0,9 

1 18,43 12,18 3,0 14,87 8,81 2,2 

0 6,25 2,67 0,5 6,06 2,54 0,5 

-1 3,58 3,58 0,7 3,52 3,52 0,7 

Base 0     0     

A
C

 

6 21,03 0,03 0,0 21,04 0,0075 0,0 

5 21 0 0,0 21,01 0,0325 0,0 

4 21 -0,13 0,0 21,08 0,02 0,0 

3 21,13 -0,21 -0,1 20,65 -0,7875 -0,2 

2 21,34 2,94 0,7 18,21 3,34 0,8 

1 18,4 8,73 2,2 14,87 5,62 1,4 

0 9,67 2,62 0,5 9,25 2,19 0,4 

-1 7,05 7,05 1,4 7,06 7,06 1,4 

Base 0     0   

Tabela 29: Estrutura 140m: Deslocamentos e distorções em altura para alinhamento lateral (AL) e central (AC). 
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300 300 P 

A
L

 

Piso 
𝛿 

(mm) 
𝛿 relativo  
(mm) 

ϒ 
(‰) 

A
L

 

Piso 
𝛿 

(mm) 
𝛿 relativo 
(mm) 

ϒ 
(‰) 

2 42,54 12,24 3,1 2 33,9 9,44 2,4 

1 30,3 23,52 5,9 1 24,46 17,1 4,3 

0 6,78 3,04 0,6 0 7,36 3,46 0,7 

-1 3,74 3,74 0,7 -1 3,9 3,9 0,8 

base 0     base 0     

A
C

 

2 42,6 12,38 3,1 

A
C

 

2 33,62 9,28 2,3 

1 30,22 19,46 4,9 1 24,34 12,64 3,2 

0 10,76 3,71 0,7 0 11,7 4,6 0,9 

-1 7,05 7,05 1,4 -1 7,1 7,1 1,4 

base 0     base 0     

300 J 300 P J 

A
L

 

Piso 
𝛿 

(mm) 
𝛿 relativo  
(mm) 

ϒ 
(‰) 

A
L

 

Piso 
𝛿 

(mm) 
𝛿 relativo  
(mm) 

ϒ 
(‰) 

2 31,54 10,85 2,7 2 26,63 8,46 2,1 

1 20,69 14,39 3,6 1 18,17 12,16 3,0 

0 6,3 2,71 0,5 0 6,01 2,77 0,6 

-1 3,59 3,59 0,7 -1 3,24 3,24 0,6 

base 0     base 0     

A
C

 

2 31,41 10,85 2,7 

A
C

 

2 26,69 8,39 2,1 

1 20,56 10,89 2,7 1 18,3 8,88 2,2 

0 9,67 2,69 0,5 0 9,42 3,23 0,6 

-1 6,98 6,98 1,4 -1 6,19 6,19 1,2 

base 0     base 0     

Tabela 30: Estrutura 300: Deslocamentos e distorções em altura para alinhamento lateral (AL) e central (AC) das diversas soluções. 
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B - Tensões Longitudinais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 31: Tensões resultantes nas secções de avaliação na solução sem juntas e sem paredes 

resistentes: piso -1, piso 0 e piso 1 (300). 

 

 

300P 

Tensões Longitudinais 

Piso -1 Piso 0 Piso 1 

MPa.m MPa MPa.m MPa MPa.m MPa 

18m 84,8 2,4 45,4 1,3 26,9 0,7 

75m 119,6 3,3 103,8 2,9 63,9 1,8 

138m 116,5 3,2 112,3 3,1 75,8 2,1 

Tabela 32: Tensões resultantes nas secções de avaliação na solução sem juntas e com paredes 

resistentes: piso -1, piso 0 e piso 1 (300). 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

Tensões Longitudinais 

Piso -1 Piso 0 Piso 1 

MPa.m MPa MPa.m MPa/m MPa.m MPa 

18m 80,2 2,2 58,2 1,6 14,7 0,4 

34m 103,4 2,9 86,7 2,4 26,5 0,7 

75m 122,0 3,4 113,7 3,2 47,2 1,3 

98m 124,7 3,5 118,3 3,3 54,4 1,5 

138m 126,0 3,5 120,7 3,4 59,9 1,7 

146m 126,0 3,5 120,8 3,4 60,1 1,7 
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300J 

Tensões Longitudinais 

Piso -1 Piso 0 Piso 1 

MPa.m MPa MPa.m MPa MPa.m MPa 

18m 56,3 1,6 32,5 0,9 2,2 0,1 

34m 81,8 2,3 62,1 1,7 5,1 0,1 

98m 49,9 1,4 40,9 1,1 1,6 0,0 

146m 69,8 1,9 56,6 1,6 3,8 0,1 

Tabela 33: Tensões resultantes nas secções de avaliação na solução com juntas e sem paredes 

resistentes: piso -1, piso 0 e piso 1 (300). 

 

300 PJ 

Tensões Longitudinais 

Piso -1 Piso 0 Piso 1 

MPa.m MPa MPa.m MPa MPa.m MPa 

18m 76,3 2,1 40,6 1,1 12,6 0,3 

34m 83,0 2,3 63,1 1,8 15,8 0,4 

75m 17,7 0,5 18,0 0,5 0,4 0,0 

98m 47,7 1,3 45,7 1,3 3,4 0,1 

138m 59,7 1,7 48,7 1,4 2,9 0,1 

Tabela 34: Tensões resultantes nas secções de avaliação na solução com juntas e com paredes 

resistentes: piso -1, piso 0 e piso 1 (300). 
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C – Pormenorizações de Secções de Betão Armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Núcleo de elevadores de extremidade 1: Pormenorização 1. 
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Figura 43: Núcleo de elevadores de extremidade 1: Pormenorização 2. 

 

Figura 44: Núcleo de elevadores de extremidade 1: Pormenorização 3. 
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Figura 45: Núcleo de elevadores interior 2: Pormenorização 1. 
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Figura 46: Núcleo de elevadores interior 2: Pormenorização 2. 
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Figura 47: Núcleo de elevadores interior 2: Pormenorização 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


