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1. Memória descritiva 

 

Introdução 

O presente trabalho tem por objectivo o pré – dimensionamento de um edifício de habitação 
em betão armado na zona de Leiria. No pré - dimensionamento foram consideradas as 
recomendações da regulamentação em vigor. 

Solução Estrutural  

Em termos de solução estrutural, o edifício é constituído por lajes maciças que apoiam-se em 
vigas interiores e de bordadura (laje vigada). As vigas por sua vez apoiam-se em pilares que 
descarregam para as fundações. As fundações são do tipo, directas (Sapatas rígidas). 

Materiais 

Os materiais definidos para os elementos da estrutura são do tipo Betão C30/37 e Aço A500 
NR. O recobrimento utilizado é de 2,5cm nas vigas e de 2 cm nas lajes. 

Acções 

As acções consideradas são as regulamentares para a zona de implantação da estrutura. As 
acções consideradas para o pré-dimensionamento dos elementos estruturais foram a, Acção 
do Sismo, Sobrecarga de utilização para edifícios de habitação. 

Verificação da segurança 

Na verificação dos estados limites últimos de utilização usou-se as combinações Fundamentais 

com acção variável base, acção sísmica e sobrecarga.  

Não foram verificadas os estados limites de utilização, pois numa fase de pré – 
dimensionamento utiliza-se expressões que tem em conta de forma indirecta a verificação das 
fendas e flechas. 

Fundações 

O edifício será implementado num terreno de fundação tipo II (solos coerentes muito duros e 

de consistência media) com uma tensão admissível de 250KN/m2. As fundações são do tipo 

directa constituídas por sapatas rígidas. 

Regulamentos e Normas 

Os regulamentos usados para execução das verificações dos estados limites de últimos e a 

obtenção de acções actuantes foram nos elementos foram: RSA, REBAPE e EC2.  

 

 

 

2. Memoria Justificativa 



Painel da Laje com Abertura  

2.1 Pré - Dimensionamento 

Como a espessura da laje é constante em todo o piso, para pré-dimensionar a altura desta 

usamos o painel mais condicionante (assinalado na figura seguinte). 

 

Figura 1 – Painel condicionante para o pré – dimensionamento. 
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a
   , por razões de simplificação usamos a laje com altura de 0,15 m. 

Peso próprio da laje =0,15*25= 3,75 kN/m2 

2.2 Determinação das cargas actuantes nos pisos 

Pisos Intermédios e piso de cobertura 

 Sobrecarga em pavimentos de Edifícios de Habitação – 2 kN/m2 (segundo o RSA artigo 
35º) 

 Sobrecarga em cobertura do tipo acessível – 2 kN/m2 (segundo o RSA artigo 34º) 

 Revestimentos nos pisos – 1 kN/m2 (Tabelas BAI) 

 Peso próprio das paredes divisórias = ℎ × 𝑃 × 𝑐𝑜𝑒𝑓. = 3𝑚 × 2,1𝐾𝑁 𝑚2 × 0,4 =

2,52𝐾𝑁 𝑚2  com: 

h – Pé direito 

P – peso da parede divisória por m2 

Coef. – factor de distribuição do peso pela laje (artigo 15º do RSA) 

 

Combinação Fundamental – 
21,5*( ) 1,5* 13,91 /Psd PP RCP SC kN m     

Onde:  

PP – Peso próprio 

RCP- Restantes cargas permanentes 

SC – Sobrecarga 



 

2.3 Análise da Laje com a Abertura 

A análise e o “pré- dimensionamento” da laje com a abertura, foram efectuados de acordo 

com modelos Plásticos (teoria da plasticidade), nomeadamente o Método das Bandas. 

Para a análise da laje foi idealizada uma banda na direcção x que suporta a carga de cálculo 

“Psd” e as reacções dos modelos adjacentes, sendo α o coeficiente de repartição de carga em 

cada uma das direcções. 

A repartição da carga faz-se de acordo com a rigidez das condições de fronteira, sendo α.P a 

percentagem de carga na banda mais rígida e (1-α).P a percentagem de carga na banda menos 

rígida. 

A verificação dos coeficientes de repartição de carga e os modelos de cálculo utilizados para o 

cálculo das bandas encontram-se em anexo. 

 

Figura 2 – Caminhos de carga e seus coeficientes de repartição na laje de abertura. 

O Quadro 1 apresenta em resumo a percentagem de carga actuante nas direcções x e y e os 

esforços para os modelos 1,2 e 3 para um psd =13,91 kN/m2. Estes cálculos encontram-se em 

detalhe no anexo 1. 

Quadro 1 – Repartição de cargas e esforços actuantes em cada uma dos modelos. 

2.4 Compatibilização de esforços 

Tipo de modelo Modelo/ 
Direcção 

L (m) Repartição de 

Cargas  

Msd 
+ 

(kNm/m) 
Msd 

–
 

(kNm/m) 
Reacção 
(kN/m) 

Apoiado - Encastrado 1 / X 5,8 0,3 9,88 17,54 R1 = 9,08 

Encastrado -Apoiado 1 / Y 4 0,7 10,97 19,47 R2 = 14,61 

Apoiado - Encastrado 2 / Y 3,2 1 10,03 17,80 R3 = 16,69 

Encastrado -Apoiado 3 / Y 5,8 1 67,3 111 - 



Como estamos numa fase de pré – dimensionamento compatibilizamos os momentos flectores 

negativos sem modificar de seguida os momentos flectores positivos. A compatibilização dos 

esforços encontra-se em detalhe no anexo 1. 

Quadro 2 – Compatibilização de esforços nos modelos de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

2.5 Áreas de armaduras 

O Quadro 3 apresenta em resumo as áreas das armaduras para os modelos de cálculo 1,2 e 3 

nas direcções x e y, calculadas através dos esforços actuantes (momentos flectores) nos 

respectivos modelos de cálculo. 

Para este cálculo admitimos uma secção com dimensões:  

h = 0,15 m , onde h é altura da secção; 

d = h – recobrimento = 0,15 – 0,03 = 0,12 m , onde d é a altura útil da secção; 

b = 1 m , onde b é a largura da secção (dá-nos neste caso armaduras por metro); 

Psd = 13,92 kN/m2, valor anteriormente justificado; 

Quadro 3 – Armaduras nos modelos de cálculo 1,2 e 3. 

 

A armadura mínima foi calculada através da fórmula 1, sendo o seu valor de 1,75cm2/m.  

,min 0,26s

fctm
A bt d

fyk
                                             (1) 

Devido aos esforços se concentrarem mais nas bandas centrais, nos painéis dos cantos (1,2,3) 

a armadura superior e inferior a adoptar será quase sempre a Armadura Mínima (AS,min), pois 

está é superior às calculadas, como podemos observar no quadro 2. 

 

Tipo de modelo Modelo/ 
Direcção 

L (m) Msd + (kNm/m) Msd – 
(kNm/m) 

Apoiado - Encastrado 1 / X 5,8 9,88 29,24 

Encastrado -Apoiado 1 / Y 4 10,97 20,31 

Apoiado - Encastrado 2 / Y 3,2 10,03 19,6 

Encastrado -Apoiado 3 / Y 5,8 67,3 75,96 

Msd + 
(kNm/m) 

Msd – 
(kNm/m) 

Armadura Positiva Armadura Negativa 

μ ω As + (cm2/m) μ ω As – (cm2/m) 

9,88 29,24 0,034   0,036   1,934  0,102 0,109 5,996 

10,97 20,31 0,038 0,039 2,152 0,071 0,074 4,073 

10,03 19,6 0,035 0,036 1,964 0,068 0,071 3,924 

67,3 75,96 0,234 0,282 15,541 0,264 0,329 18,173 



3. Viga do alinhamento C 

3.1 Pré – Dimensionamento 

Para o pré - dimensionamento da viga foram utilizadas as seguintes expressões: 

Altura da viga:    ℎ =  
𝐿𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟

10 𝑎  12
         

 

Largura da viga:   b = 

 

Sendo assim admite-se no pré - dimensionamento: 

 

3.2 Repartição de cargas para a viga de apoio. 

 

Figura 2 – Repartição de cargas para a viga de alinhamento c 

Para além da repartição de carga anterior admitimos que no tramo A-B da viga assenta uma 

parede exterior com pé direito de 2,4 m composta por Blocos de 40*40*25 (3,3 kN/m2) com 

uma espessura de revestimento de 2 cm de cada lado. 

Ou seja a carga devido a parede exterior a actuar no tramo A-B é de 3,3*2,4 = 7,92 kN/m 

As cargas actuantes em cada tramo da viga do alinhamento C encontram-se calculadas no 

Anexo 1. 

 3.3 Modelo de cálculo da viga 

O modelo de cálculo usado para o cálculo dos esforços foi o seguinte. 

 

0,3b m  

𝑏 =  0,3 𝑎 0,5 ℎ 

Largura b = 0,3m 

 Altura h = 0,6 m 



 

3.3.1 Diagrama de Momentos Flectores 

 

 

Calculo das armaduras Longitudinais  

 

Quadro 4 – Armaduras de longitudinais para os Momentos Flectores actuantes 

  Geometria da secção Área de Aço Nº de varões 

Secção Msd (kN.m) b (m) h (m) d (m) μ ω As (cm
2
) Asmin (cm

2
) 

1 -349,3 0,3 0,6 0,55 0,192 0,222 16,869 2,402 4φ20+3φ12 

2 -203,3 0,3 0,6 0,55 0,112 0,121 9,168 2,402 2φ20+3φ12 

3 189,7 0,3 0,6 0,55 0,105 0,112 8,506 2,402 2φ20+3φ12 

5 183,7 0,3 0,6 0,55 0,101 0,108 8,217 2,402 2φ20+3φ12 

 

Como pode-se constatar pelo quadro anterior o momento flector reduzido μ anda entre 0,1 e 

0,2, logo pode-se concluir que a secção terá um comportamento dúctil (rotura convencional 

pela armadura). 

3.3.1 Diagrama de Esforço transverso 

Cálculo da armadura transversal 

Quadro 5 – Armaduras Transversais para os Esforços Transversos actuantes 

  Geometria da secção Área de Armadura  

Secção Vsd (kN) b (m) h (m) d (m) φ (Asw/s) (Asw/s,min) Estribos Adoptados 

1 -277,5 0,3 0,6 0,55 30 7,44 2,63 2Rφ8//0,125 

2 264,4 0,3 0,6 0,55 30 7,09 2,63 2Rφ8//0,125 



3 237 0,3 0,6 0,55 30 6,35 2,63 2Rφ8//0,125 

4 -155,2 0,3 0,6 0,55 30 4,16 2,63 2Rφ8//0,125 

5 -97,6 0,3 0,6 0,55 30 2,62 2,63 2R φ8//0,25 

6 -9,4 0,3 0,6 0,55 30 0,25 2,63 2R φ8//0,25 

 

Nas zonas da viga onde o esforço transverso actuante é menor 97 kN (esforço que nos dá a 

armadura mínima) adopta-se em pormenorização a armadura mínima EST. 2R φ8//0,25  

A pormenorização da viga foi feita em AutoCad e encontra-se em Anexo 1. 



4. Pre-Dimensionamento do Pilar 

Através da área da laje e a sua espessura, das dimensões das vigas, e dimensões dos 
pilares chegou-se ao peso de um andar. Usou-se quatro áreas de influência de pilares 
(mais condicionantes, Quadro 7) para obter esforço axial. Com as reacções da combinação 
fundamental obtivemos a área dos pilares. As bases dos pilares foram atribuídas para que 
as faces dos pilares ficassem dentro das vigas. Visto as dimensões dos pilhares serem 
rectangulares distribuiu-se os pilares alinhados com a maior inércia de forma a equilibrar o 
centro de rigidez, o mais próximo possível do centro de massa. 

Quadro 6 mostra as dimensões e acções consideradas para obter os esforços. As dimensões 

dos pilares estão presentes no quadro 8 com respectivos esforços axial reduzido para 

combinação fundamental. O esforço axial considerado é obtido com iteração das dimensões 

atribuídas as bases do pilar para contabilização do peso próprio do pilar. 

Quadro 6- Dimensões e acções consideradas. 

     

Viga Laje 

ψ2 SC 
Peso do rev. Do 

pavimento 
Peso das paredes 

divisórias 

Peso 
volúmico 
do betão b h 

Peso por 
metro h 

Peso por 
metro 

quadrado 

- kN/m2 kN/m2 kN/m2 KN/m3 m m KN/m m KN/m2 

0,2 2 1 2,52 25 0,3 0,6 3,375 0,15 3,75 

 

Quadro 7 - Reacções pela área de influência. 

  laje  Viga Nsd andar normal 
Nsd 

cobertura 

  área compr     

  m2 m KN  KN 

grupo 1 42,56 13,8 661,65 436,94 

grupo 2 36,6 13,815 578,86 385,61 

grupo 3 32,71 13,25 521,91 349,20 

grupo 4 16,77 9,05 279,00 190,45 

 

Quadro 8 – Dimensões dos pilares e esforço axial reduzido para combinação fundamental. 

Descrição Nsd bx by v 

- KN m m - 

pilar 1 2557,477 0,50 0,30 0,85 

pilar 2 2611,477 0,30 0,70 0,62 

pilar 3 4794,487 1,00 0,30 0,80 

pilar 4 2557,477 0,30 0,50 0,85 

pilar 5 2557,477 0,30 0,50 0,85 



pilar 6 4794,487 1,00 0,30 0,80 

pilar 7 6000,217 0,30 1,00 1,00 

pilar 8 5286,505 1,00 0,30 0,88 

pilar 9 2584,477 0,30 0,60 0,72 

pilar 10 4767,487 0,30 0,90 0,88 

pilar 11 5286,505 1,00 0,30 0,88 

pilar 12 2611,477 0,30 0,70 0,62 

pilar 13 2557,477 0,30 0,50 0,85 

pilar 14 2557,477 0,50 0,30 0,85 

pilar 15 2557,477 0,50 0,30 0,85 

 

4.1 Centro de Rigidez e centro de massa:  

Para determinas o centro de massa considerou-se massa dos paneis da laje e a massa dos 

pilares. Desprezou-se a massa das vigas visto estarem proporcionais à lajes. O centro de rigidez 

foi obtido iterativamente com alteração das disposições dos pilares de forma a obter centro de 

rigidez coincidente com centro de massa para não gerar grandes esforços de rotação devido ao 

sismo. A necessidade de conhecer a distância entre centro de massa e centro de rigidez é para 

a quantificação do esforço de rotação provocado por esta excentricidade. O método utilizado 

para achar centro de massa é representado na fórmula 2. 

 

𝑋𝑐𝑚 =
 𝑀𝑖×𝑥𝑖

 𝑀𝑖
 

𝑌𝑐𝑚 =
 𝑀𝑖 × 𝑦𝑖

 𝑀𝑖
 

Onde M é a massa do elemento de geometria regular e centro de massa conhecido, x é a 

distância do centro de massa do elemento ao referencial considerado. Análogo para direcção 

y. 

O centro de rigidez foi obtido pelo método representado na fórmula 3. 

𝑋𝑐𝑟 =
 𝐾𝑥𝑖 ×𝑥𝑖

 𝐾𝑥𝑖
 

𝑌𝑐𝑟 =
 𝐾𝑦𝑖 × 𝑦𝑖

 𝐾𝑦𝑖
 

Onde K é a rigidez do elemento na respectiva direcção e x ou y é a distância do centro do 

elemento até ao referencial considerado. 

No quadro 9 apresenta-se o centro de massa e o centro de rigidez em relação ao referencial 

considerado (origem no centro do pilar). 

 

 

 

(2) 

(3) 



Quadro 9 – Centro de rigidez, centro de massa e distância entre os dois. 

Centro de massa Centro de rigidez Distância do cm ao cr 

x y x y x y 

m m m m m m 

11,219 7,206 10,652 7,109 0,567 0,097 

4.2 Sismo 

A acção do sismo considerada foi obtida segundo o estipulado no RSA, Capitulo VII. A estrutura 

localizada em Leiria enquadra-se na zona sísmica B segundo Anexo III – 1 do RSA. 

O modelo para achar as forças estáticas equivalentes, por andar, é apresentado na 
fórmula 4. 
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No quadro 10 apresenta os valores usados para cálculo do coeficiente sísmico. Estes valores 

são adquiridos segundo as especificações do problema. É considerado estrutura de ductilidade 

normal. Sendo a estrutura localizada em Leiria Zona B o coeficiente α é 0,7. O quadro 11 

apresenta as forças estáticas equivalentes da acção do sismo. a estrutura foi classificada em 

estrutura pórtico tirando a frequência por 𝑓 =
12

9
, sendo 9 o numero de andares.. 

Quadro 10 – Valores para cálculo do coeficiente sísmico. 

f β0 η α β 

1,33 0,23094 2,5 0,7 0,092 

 

Quadro 11 – Valores das forças estáticas equivalentes da acção do sismo. 

      

pilar 

   

 

  
Altura do 

andar viga laje abertura Altura peso 
peso do 

piso peso*hi Fi 

 

piso m m m2 m2 m KN/m KN KN.m KN 

 

1 3 126,3 264,54 4,84 2,4 196,2 2889,04 8667,12 39,10 

 

2 6 

     

2889,04 17334,25 78,21 

(4) 



 

3 9 

     

2889,04 26001,37 117,31 

 

4 12 

     

2889,04 34668,50 156,42 

 

5 15 

     

2889,04 43335,62 195,52 

 

6 18 

     

2889,04 52002,75 234,63 

 

7 21 

     

2889,04 60669,87 273,73 

 

8 24 

     

2889,04 69337,00 312,84 

 

9 27 126,3 264,54 4,840 1,2 98,1 1517,86 40982,15 184,90 

Σ               24630,19 352998,63 1592,67 

 

4.2.1 Força translação 

Com as forças estáticas equivalentes em cada piso somando obteve-se o corte basal. 

Distribuiu-se o esforço do corte basal pelos pilares ao nível da base do edifício, a força de 

translação. A distribuição é feita a nível elástico, dividindo a força em função da percentagem 

de rigidez, fórmula 5.  

%𝐾𝑥𝑖 =
Iyi

 𝐼𝑦𝑖
 

%𝐾𝑦𝑖 =
Ixi

 𝐼𝑥𝑖
 

 

Sendo a altura dos pilares todos iguais e materiais iguais obtém-se a simplificação. I é a inércia 

nas direcções respectivas. Assim no quadro 12 apresenta-se as forças em cada piso aplicadas 

ao pilar 2C. 

Quadro 12 – Esforços de translação na direcção x e y sobre o pilar 2C, sem factor segurança. 

Direcção x Direcção y 

KN KN 

11,2 0,72 

22,3 1,45 

33,5 2,17 

44,7 2,90 

55,8 3,62 

67,0 4,34 

78,2 5,07 

89,4 5,79 

52,8 3,42 

Σ454,9 29,5 

 

 

(5) 



4.2.1 Força de rotação 

A força de rotação é obtida através do momento de rotação provocado pela excentricidade 

referida no quadro 9.  

𝑀𝐸 = 𝐹𝐸 ×  𝑏 + 𝑒1  

𝐹𝑥
𝑇 =

𝐼𝑦 × 𝑦

 (𝐼𝑦 × 𝑦2 + 𝐼𝑥 × 𝑥2)
 

𝐹𝑦
𝑇 =

𝐼𝑥 × 𝑥

 (𝐼𝑦 × 𝑦2 + 𝐼𝑥 × 𝑥2)
 

 

Quadro 13.1 – Força de rotação no pilar 2C na direcção y 

by e1 a Me
r
 Ft 

m m m KNm KN 

0,097 0,923 17,5 1626,11 5,060 

 

Quadro 13.2 – Força de rotação no pilar 2C na direcção x 

bx e1 a Me
r
 Ft 

m m m KNm KN 

0,567 1,668 27,7 3561,21 0,348 

 

Os esforços na base do pilar são a soma da força de translação e de rotação provocada pelo 

sismo. Os esforços de calculo foram obtidos considerando pilar encastrado nas duas 

extremidades, assim temos momento igual ao corte basal vezes metade da altura do pilar. A 

força total de rotação no pilar 2C é apresentada no quadro 13 nas respectivas direcções. No 

final do calculo de todos os esforços chegou-se aos valores do quadro 14. Os esforços são da 

combinação sísmica com factor de segurança de 1,5. 

Quadro 14 – Esforços na base do pilar para combinação sísmica. 

Direcção x Direcção y 

 M V M V Nsd 

KN.m KN KN.m KN KN 

1034,941 690,0 67,131 44,80 2975,642 

 

 

 

 

 

 



4.3 Cálculo de armaduras do pilar 

Quadro 15 – Armadura de flexão do pilar. 

Descrição 
Direcção 
x Esf. Axial b h v μ ωtot Astot Asmax Asmin 

As 
adoptada 

- KN.m KN m m - - - cm2 cm2 cm2 cm2 

y comb. 
sísmica 1034,94 2975,64 0,30 1,00 0,50 0,17 0,22 30,34 1200,00 6,84 16Ø16 

x comb 
sísmica. 67,13 2975,64 1,00 0,30 0,50 0,01 0,00 0,00 1200,00 6,84 8Ø12 

 

No quadro 15 calcula-se a armadura de flexão para a combinação sísmica. Para obter a 

armadura calculou-se as áreas para cada direcção separadamente devido a geometria do pilar 

ser muito rectangular, não possibilitando usar tabelas de percentagem de armadura para 

momento desviado.  

Quadro 16 – Armadura de esforço transverso 

Vsd θ z Asw/s As final 2R 

KN º m cm2/m cm2/m 

689,9604 26 0,855 9,047957 10//15 

44,75463 26 0,225 0,223022 não condicionante 

 

A armadura de esforço transverso apresentada no quadro 16 é da combinação sísmica. A 

armadura adoptada foi 2R Ø10//.15. Os varões a meio do pilar que ficam a mais de 15cm de 

um varão cintado são abraçados por mais cintas de 4 ramos, 4R Ø8//.15. 

5. Sapata  

Na verificação da sapata foram utilizadas a combinação rara e combinação sísmica para achar 

as suas dimensões. Para cálculo da armadura utilizou-se a combinação fundamental e a 

combinação sísmica, usando depois a armadura da condicionante. No quadro 17 apresenta-se 

a verificação das tenções do solo provocadas pela sapata. Obteve-se as dimensões de 5,5x3,5 

m2 para a combinação sísmica (condicionante para as tensões). 

Quadro 17 – Verificação das tenções na sapata. 

          

e<Bo/6 

 

 

Msd x Msd y Nsd área pilar    sapata    h σM área 

 

[KN.m] [KN.m] [KN] [m2] bx [m] by [m] bx [m] by [m] m KN/m2 m2 

comb 
fundamental 

  

4712,64 18,85 1 0,3 5 3,8 1,5 248,0339 19 

sismica 
(condicionante) 1034,94 95 3456,89 13,83 1 0,3 5,5 3,5 1,5 246,6896 19,250 

 



A armadura da sapata foi calculada para a combinação sísmica e a combinação fundamental, 

através do método das bielas comprimidas e tirantes. Usou-se a armadura condicionante, 

quadro 18. 

Quadro 18 – Calculo da armadura da sapata. 

 Armadura y Armadura x As escolhida 

 Ft As Ft As y x 

Combinação KN cm^2/m KN cm^2/m cm^2/m cm^2/m 

Comb. Fundamental 2618,136 16,266 687,260 3,159 Ø16//17,5+Ø12//17,5 

Comb. Sísmica  1472,663 9,9571 1001,583 4,186 Não condicionante Ø10//15 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 














