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“O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos.” 

 

Lao Tsé  
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Plano de estágio 

 

Foi realizado um plano de estágio, para detalhar as atividades a realizar pelo 

estagiário: 

 

 colaboração na execução de projetos de arquitetura e das várias 

especialidades; 

 direção de fiscalização de obra; 

 realização de levantamentos topográficos. 

 

No decorrer do estágio foi possível acompanhar vários projetos, mas para a 

elaboração do presente relatório, apenas se apresentarão os seguintes projetos de uma 

moradia unifamiliar: 

 

 projeto de estabilidade; 

 projeto da rede de águas prediais; 

 projeto da rede predial de esgotos; 

 projeto da rede predial de drenagem de águas pluviais. 
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Resumo 

 

O estágio realizado teve uma duração de seis meses. O mesmo visou possibilitar 

o acesso a membro efetivo da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET). 

A realização do estágio, tem por principal objetivo a integração dos novos 

engenheiros num ambiente de trabalho, fazendo assim a ponte entre a instituição de 

ensino e o mercado de trabalho. 

Graças a um professor orientador, e às instituições onde os estágios são 

desenvolvidos os novos profissionais, começam a desenvolver trabalhos semelhantes 

àqueles que irão encontrar na sua futura vida profissional. 

Ao longo do estágio, o estagiário teve oportunidade de realizar vários projetos de 

arquitetura e de especialidades, bem como levantamentos topográficos e 

acompanhamento de obra. 

Dos diferentes projetos que esteve envolvido destaca-se o de uma moradia 

unifamiliar, o qual serviu de base para a realização do presente relatório de estágio. 

Na realização dos projetos acima referidos, e para que se pudesse apresentar uma 

resposta mais efetiva e rápida na execução dos mesmos, foram utilizados alguns 

programas informáticos, nomeadamente: 

 

 “AutoCad” – elaboração de todas as peças desenhadas do projeto; 

 “MetalCad” – envolvente de esforços da estrutura; 

 “Betão” – dimensionamento dos elementos em betão armado da 

estrutura; 

 “Beira” – dimensionamento das lajes aligeiradas da estrutura; 

 “Microsoft Office Word” – elaboração de todas as peças escritas do 

projeto; 

 “Microsoft Office Excel” – cálculo das redes prediais de abastecimento e 

drenagem de águas, bem como da rede de drenagem de águas pluviais.  
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1. Trabalhos realizados durante o estágio 

 

Durante o período de estágio, o estagiário teve oportunidade de realizar várias 

tarefas e funções, de entre as quais se destacam: 

 

 realização de projetos de arquitetura e de projetos de especialidades, de variadas 

construções/edificações; 

 realização de levantamentos topográficos, a vários edifícios e áreas de terreno; 

 acompanhamento e fiscalização das várias fases de construção de uma moradia 

unifamiliar. 

 

1.1. Elaboração de projetos 

 

Como anteriormente referido, foram elaborados projetos das variadas 

especialidades, pelo estagiário no decorrer do estágio. 

Foram surgindo, ao longo do tempo, oportunidades para a realização de projetos 

de: 

 arquitetura; 

 estabilidade; 

 abastecimento e drenagem de águas; 

 drenagem de águas pluviais; 

 arranjos exteriores. 

 

Os vários tipos de projetos acima mencionados, foram concebidos para 

edificações habitacionais (moradias unifamiliares); instalações de apoio agrícola e 

estruturas de recreio/lazer. 

De destacar, em edificações habitacionais: 

 

 projeto de arquitetura de uma moradia unifamiliar, situada na Ade, 

concelho de Almeida (anexo 1.0); 

 projeto de arquitetura para alteração de uma moradia unifamiliar, na 

freguesia e concelho de Almeida (anexo 1.1); 
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 projeto de arquitetura de uma moradia unifamiliar, localizada em Aldeia 

da Ponte, concelho de Sabugal (anexo 1.2); 

 projetos das várias especialidades (projeto de estabilidade; projeto de 

redes de abastecimento de água; projeto da rede de drenagem de esgotos 

domésticos e pluviais) de uma moradia unifamiliar, na freguesia de 

Freineda, concelho de Almeida (anexo 1.3). 

 

Os projetos de estabilidade, de abastecimento e de drenagem de águas, desta 

última moradia unifamiliar, localizada na freguesia da Freineda, concelho de Almeida 

serviram de base para a realização deste relatório de estágio. 

 

No caso de instalações de apoio agrícola, há a destacar: 

 

 projeto de arquitetura de uns arrumos agrícolas, localizados nos Fóios, 

concelho de Sabugal (anexo 2.0); 

 projetos de especialidades, das redes de abastecimento de águas e de 

drenagem de águas residuais, de um edifício de apoio agrícola, 

localizado na em S. Pedro do Rio Seco, concelho de Almeida (anexo 

2.1); 

 

Já em estruturas de recreio/lazer, há que destacar: 

 

 projeto de arquitetura e especialidades, de várias instalações na Quinta de 

Santa Iria, localizada no Teixoso, concelho da Covilhã (anexo 3.0); 

 projeto das várias especialidades de um edifício para empreendimento de 

turismo, localizado em Porto de ovelha, concelho de Almeida (anexo 

3.1); 

 projeto de arquitetura de um estabelecimento para café, localizado em 

Aldeia Velha, concelho do Sabugal (anexo 3.2); 

 projetos de arquitetura de um centro de convívio, localizado em Vilar de 

Amargo, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo (anexo 3.3); 
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 projeto de arquitetura de um estabelecimento de restaurante/café, 

localizado em Vale da Mula, concelho de Almeida (anexo 3.4). 

 

Foram também efetuadas várias medições para efeitos de contabilização de áreas 

e correção de artigos matriciais junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, dos quais 

há a destacar; 

 

 desenho de plantas de uma moradia unifamiliar, situada em Leomil, 

concelho de Almeida (anexo 4.0); 

 desenho de plantas de uma moradia unifamiliar, situada em Pousafoles, 

concelho de Sabugal (anexo 4.1); 

 desenho de plantas de uma moradia unifamiliar, situada em 

Monteperobolso, concelho de Almeida (anexo 4.2). 

 

1.2. Levantamentos topográficos 

 

Os levantamentos topográficos (Figura 1), assumem um papel de elevado relevo 

na construção civil. Como tal, sempre que a realização de um levantamento se impunha, 

foi dada oportunidade de auxílio e acompanhamento na elaboração dos mesmos, ao 

estagiário. 

Graças a estas funções, foi possível um aumento de conhecimentos e experiência 

nesta área específica. 

 

Foram realizados vários levantamentos a: 

 

 edificações já construídas, que irão ser alvo de intervenção, a enunciar: 

 

 edificação já existente (moradia unifamiliar), localizada em Vilar 

Formoso, concelho de Almeida (anexo 5.0); 

 edificação já existente (moradia unifamiliar), localizada em 

Aldeia da Ponte, concelho da Sabugal (anexo 5.1). 
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 edificação já existente (edifício para arrumos), localizada nos 

Fóios, concelho da Sabugal (anexo 5.2); 

 edificação já existente (ampliação e alteração de edifício para 

comércio e habitação), localizada em Aldeia Velha, concelho da 

Sabugal (anexo 5.3). 

 

 terrenos, onde irão ser implantadas novas construções, dos quais se 

destacam: 

 

 terreno situado em Ruivós, concelho do Sabugal, onde será 

construída uma instalação de apoio agrícola (anexo 6.0); 

 terreno situado no Alvendre, concelho da Guarda, onde será 

construída uma instalação de apoio agrícola (anexo 6.1); 

 área abrangida pela Quinta de Santa Iria, localizada no Teixoso, 

concelho de Covilhã, onde serão inseridas novas instalações de 

lazer (anexo 6.2); 

 terreno localizado no Soito, concelho do Sabugal, onde será 

construída uma moradia unifamiliar (anexo 6.3). 

 
Figura 1: Levantamento topográfico 
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1.3. Acompanhamento e fiscalização de obra 

 

Foi executado pelo estagiário, acompanhamento e fiscalização das várias fases 

de construção de uma moradia unifamiliar (anexo 7.0). 

Estas tarefas têm por objetivo ambientar o estagiário em situações reais de obra, 

e proporcionar uma ligação mais estreita entre o empreiteiro e a equipa de projetistas. 

Estar em contacto com este tipo de realidade, é preponderante para que os novos 

técnicos desenvolvam capacidades de resolução de problemas que possam surgir na fase 

de construção, e proporcionam uma maior familiarização com métodos e técnicas 

construtivas, que de outra forma seriam desconhecidas aos recém-licenciados. 

Também é assim possível observar a coordenação e a organização de trabalhos 

dentro de um estaleiro, bem como verificar o tipo de materiais utilizados na execução da 

obra. 

 

 Descrição das várias fases de construção: 

 

Para a construção da moradia em causa, foi efetuada uma calendarização dos 

trabalhos, onde são expostas as várias fases de construção e o tempo previsto para a 

conclusão das mesmas. 

Numa primeira fase, levaram-se a cabo operações de movimentação de terras na 

zona das fundações da edificação. O objetivo deste tipo de operações, é regularizar o 

terreno onde a edificação irá ser implantada, e proporcionar a colocação dos elementos 

de fundação num solo capaz de garantir a estabilidade e segurança da mesma. 

De seguida, foram iniciados trabalhos, que visaram a construção da estrutura da 

moradia. Elementos de fundação (sapatas), muros de suporte de terra, pilares, vigas, 

lajes e estruturas de acesso (escadarias, rampas e etc.) foram construídos. Os elementos 

estruturais, foram executados em betão armado, de modo a resistirem aos esforços 

instalados na estrutura. 

Ainda durante a fase acima descrita, iniciaram-se operações de montagem de 

alvenarias. Começou-se pelas alvenarias exteriores (e colocação de isolamento térmico), 

sendo que as alvenarias interiores se lhes seguiram. Foram utilizadas alvenarias não 

resistentes (blocos de betão e tijolo furado), para definir a envolvente da habitação e 
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para criar compartimentações interiores de acordo com o estabelecido no projeto de 

arquitetura. 

A fase consecutiva à montagem de alvenarias, foi a estruturação da cobertura. 

Revestida a telha cerâmica e com morfologia de uma “cobertura às quatro águas”, o 

escoamento das águas pluviais, bem como a proteção contra a exposição aos outros 

elementos, ficou assegurada. 

Sucedeu-se a colocação das caixilharias exteriores em alumínio lacado, e 

iniciaram-se trabalhos para executar as várias redes (rede de águas, rede de esgotos e 

rede de telecomunicações). 

Seguiram-se os revestimentos exteriores (reboco em argamassa de betão, e pedra 

de granito à vista nas zonas representadas no projeto de arquitetura), e os revestimentos 

interiores (paredes revestidas a estuque e pavimentos em mosaico cerâmico); tal como a 

colocação das caixilharias interiores em madeira. 

De seguida, foram realizados todos os trabalhos de pintura. 

Numa fase mais avançada seguiram-se os arranjos exteriores. Zonas de 

circulação em calçada de granito foram terminadas, e criaram-se zonas ajardinadas. 

Por fim foram realizados diversos acabamentos e colmataram-se eventuais 

lacunas. 

 

 Dificuldades encontradas: 

 

A experiência que os novos engenheiros possuem após a conclusão do curso, é 

reduzida, e como tal em ambiente de obra, surgem algumas dificuldades. 

O desconhecimento de alguns métodos construtivos ou de processos de trabalho 

colocam dúvidas, e assim torna-se essencial a presença em obras, para aumentar 

conhecimentos técnicos e vivências práticas. 

O tipo de materiais aplicados, as possíveis soluções a utilizar, problemas 

recorrentes em obra, métodos e processos construtivos tornam-se assim realidades mais 

acessíveis aos novos técnicos. 

A seguir são apresentadas algumas figuras que ilustram algumas fases do 

processo de construção. 

Na Figura 2, é possível visualizar a montagem das lajes do rés-do-chão. 
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Tratam-se de lajes do tipo aligeiradas pré-esforçadas, compostas por vigotas e 

abobadilhas. 

É também possível ver as armaduras das vigas, uma vez que a sua betonagem 

será feita em simultâneo com a betonagem das lajes, proporcionando assim uma ligação 

mais eficaz entre ambos os elementos. 

Há que referir ainda aspetos de segurança, que como se pode atestar foram 

descurados. Alguns dos trabalhadores não possuem equipamento de proteção individual, 

como o capacete e a possibilidade de quedas em altura é uma realidade, pois é evidente 

a inexistência de guarda corpos nos andaimes. 

 

 
Figura 2: Montagem de lajes 

 

Na Figura 3, a fase de betonagem das lajes do rés-do-chão está terminada. 

Aqui, é possível observar algumas medidas de segurança, como por exemplo o 

guarda corpos visível ao fundo, e proteções nos varões de aço deixados com o 

comprimento de empalme necessário, para dar continuidade aos pilares do piso 

superior.  
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Figura 3: Betonagem de lajes 

 

Na Figura 4 é apresentada a fase de montagem de alvenarias exteriores, onde se 

pode verificar o tipo de materiais utilizados nas mesmas (alvenaria de tijolo vazado), 

bem como o tipo de isolamento térmico (poliestireno extrudido). 

 

 
Figura 4: Montagem de alvenarias  
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2. Construção de uma moradia unifamiliar 

2.1. Projeto de arquitetura 

 

A realização dos vários projetos de especialidades que a seguir são apresentados 

neste relatório, teve por base o projeto de arquitetura de uma moradia unifamiliar, 

situada na freguesia de Freineda, concelho de Almeida. O mesmo projeto foi realizado e 

aprovado previamente, e assim sendo, quer o projeto de estabilidade, quer os projetos de 

redes de águas (domésticas, residuais e pluviais), regeram-se pelas condicionantes 

impostas pela arquitetura. 

Trata-se de uma edificação constituída por um só piso, chamado de “rés-do-

chão” (cota 0,0m), apoiada por uma zona semi-enterrada, aqui designada por “cave” 

(cota -4,0m). 

A Figura 5, a seguir apresentada, ilustra a planta de implantação da moradia. 

 

 
Figura 5: Projeto de arquitetura – planta de implantação  

  

Na Figura 6 apresenta-se a planta da cave, que se encontra a uma cota de -4,0m, 

em relação ao plano de referência (rés-do-chão, cota0,0m) . 
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Figura 6: Projeto de arquitetura – planta da cave 

 

Na Figura 7, está esquematizada a planta do rés-do-chão, que serve de plano de 

referência, cota 0,0m. 

 

 
Figura 7: Projeto de arquitetura – planta do rés-do-chão 
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A Figura 8, esquematiza a planta de cobertura da edificação. 

 

 
Figura 8: Projeto de arquitetura – planta de cobertura 

 

Para que haja uma melhor compreensão da estrutura da moradia, são 

apresentadas as esquematizações dos alçados, na Figura 9 (alçado nascente) e na Figura 

10 (alçado poente). 

 

 

N

Planta de Cobertura
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Fachadas 

 
Figura 9: Projeto de arquitetura – alçado principal (nascente) 

 
Figura 10: Projeto de arquitetura – alçado posterior (poente) 
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3. Projeto de estabilidade 

3.1. Memória descritiva e justificativa 

 

A presente memória descritiva aqui apresentada refere-se ao projeto de 

estabilidade de uma moradia unifamiliar, que o requerente pretende efetuar na freguesia 

de Freineda, concelho de Almeida, distrito da Guarda. 

  

3.1.1. Solução estrutural 

 

A solução estrutural adotada foi condicionada por alguns fatores dos quais se 

destacam: 

 

– imposições do projeto de arquitetura; 

– métodos de construção utilizados na região; 

– fatores de ordem técnica e económica. 

 

Assim sendo, adotou-se uma estrutura tridimensional formada por pórticos em 

betão armado, e pavimentos constituídos por lajes maciças e aligeiradas apoiadas em 

vigas, pilares e paredes resistentes. 

Nem toda a envolvente do edifício era composta por paredes resistentes, pois há 

zonas da mesma, que apresentam paredes em alvenaria não resistente. Mais uma vez, foi 

também o projeto de arquitetura que ditou estas especificidades. 

Para além das paredes resistentes em betão, do edifício, existiam também muros 

de suporte nas zonas semienterradas e na zona da piscina. 

A cobertura era em chapa “sandwich”, a qual apoia em ripado metálico e este 

através de empenas sobre as lajes de esteira. 

Quanto às fundações, eram em betão armado, sendo a sua forma estrutural a de 

sapata isolada, uma vez que os terrenos de fundação encontrados nesta zona, apresentam 

valores elevados de resistência (maciços rochosos de granito), adotando-se assim 

valores de tensão admissível de 300 kPa. 

A ligar as sapatas optou-se ainda pela consideração de vigas de lintel cuja função 

se prende com a rigidificação do sistema preconizado ao nível das fundações, com a 

minimização dos assentamentos diferenciais e com a absorção dos momentos gerados 

pelas ações horizontais ou inerente às excentricidades das cargas e das próprias sapatas.  
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Na Figura 11 (anexo 8.0) representa-se a distribuição dos elementos estruturais 

nas fundações da “Cave” (cota -4,0m) e um pormenor (canto superior esquerdo) é 

apresentado na Figura 12.  

A Figura 13 (anexo 8.1), representa a distribuição dos elementos de fundação do 

“Rés-do-chão” (cota 0,0m), onde se encontram as sapatas, designadas por S1, S2 e S3. 

Adotou-se esta designação devido ao tipo de sapata, sendo que S1 e S2 representam as 

sapatas isoladas quadradas (apresentam dimensões diferentes) e S3 as sapatas 

excêntricas. 

As vigas de fundação são designadas de VF e VF1, e os pilares de P1, P2 e P3. 

As paredes com carácter estrutural (paredes resistentes) foram designadas de PR, 

e os muros de suporte estão representados por MS. 

Para que seja possível, a leitura das legendas e da própria planta, as imagens a 

seguir, serão também apresentadas em anexo a uma escala superior. 

 

 
Figura 11: Projeto de estabilidade – planta de fundações à cota -4,0m 
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A Figura 12, a seguir apresentada, descreve um pormenor das fundações da cave, à cota -4,0m. 

 

 
Figura 12 – Projeto de estabilidade – pormenor das fundações à cota -4,0m 

 

 
Figura 13: Projeto estabilidade – planta de fundações à cota 0,0m 
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Na Figura 14 (anexo 8.2) apresenta-se a distribuição de lajes aligeiradas 

inferiores do Rés-do-chão (LA I1, LA I2, LA I3, LA I4 e LA I5). Estas distinguem-se 

pelo seu vão teórico, sendo que as mesmas vão apoiar sobre elementos de fundação 

(VF) de modo a constituir um desvão sanitário. 

 

 
Figura 14: Projeto estabilidade – distribuição piso do rés-do-chão (cota 0,0m) 

 

Na Figura 15 (anexo 8.3) apresenta-se (à cota 3,0m) a distribuição de lajes 
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pelo seu vão teórico e que irão apoiar sobre vigas funcionais que têm a designação de 
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Figura 15: Projeto estabilidade – distribuição do teto do rés-do-chão (cota 3,0m) 
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em tijolo encimados por lintel de travamento (LT), tal como é esquematizado na Figura 

16 (anexo 8.4). 

 

 
Figura 16: Projeto de estabilidade – distribuição de elementos estruturais da cobertura 
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3.1.2. Materiais 

 

Nas estruturas em betão armado deverão ser utilizados betões definidos no Dec. 

Lei 349-C/83 de 30 de julho (Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-

Esforçado) betões com uma estrutura fechada confecionados com inertes especificados 

e isentos de matérias nocivas, com uma granulometria que permita uma eficaz vibração 

do betão, para que seja garantida uma boa compactação. A quantidade de água não 

deverá ultrapassar a necessária para garantir uma boa fluidez do betão e não deve conter 

quantidade apreciável de ar aprisionado que não seja ar introduzido (NP EN 206-1, 

2007). 

Os mesmos materiais devem cumprir com o prescrito no documento de 

homologação, para que não seja colocada em causa a segurança e a qualidade da 

construção. 

Os elementos em betão armado serão executados com Aço A400 e com betão 

B25 (C20/25). 

 

3.1.2.1. Propriedades dos materiais: 

 

São apresentadas de seguida as propriedades dos materiais estruturais: 

 

 Betão C20/25 (Ecm = 30GPa): 

 

fctm = 2,2 MPa 

 

fctm 
  valor médio da tensão de rotura do betão à tração simples. 

 

fck = 20 MPa 

 

fck   valor característico da tensão de rotura do betão à compressão aos 28 dias de 

idade. 

 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

  

 

Diogo Miguel Alves Santos nº1009666   20 

O valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão é apresentado na 

Equação (1): 

𝑓cd =
𝑓ck

𝛾c
=
20

1,5
= 13,33 𝑀𝑃𝑎 

 

(1) 

 

 

 Aço A400 (Es = 200GPa): 

 

fsyk = 400 MPa  

 

fsyk → Valor característico da tensão de cedência à tração do aço das armaduras para 

betão armado. 

 

O valor de cálculo da tensão de cedência à tração do aço das armaduras para 

betão armado, é apresentado na Equação (2): 

 

𝑓syd =
𝑓syk

𝛾s
=
400

1,15
= 347,8𝑀𝑃𝑎 

(2) 

 

 

3.1.3. Dimensionamento e metodologia 

 

No que diz respeito ao projeto de estabilidade, todo o processo de pré-

dimensionamento e dimensionamento respeitou a legislação em vigor, nomeadamente a 

NP EN 1992-1-1 (2010) “Eurocódigo 2 – Projeto de estruturas de betão”, RSAEP 

(1983) e REBAPE (1983). 

A nomenclatura e simbologia utilizada das variáveis no processo de cálculo e 

dimensionamento, seguem o estipulado nos referidos regulamentos. 

 

3.1.4. Classificação de ações 

 

Ações permanentes (Gk) – podem ser definidas como aquelas que assumem 

valores constantes durante a vida útil da estrutura, ou que contemplam apenas ligeiras 

variações em torno do seu valor médio.  
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Consideram-se como ações permanentes: 

 

 peso próprio da estrutura; 

 paredes de divisória; 

 revestimento de pavimento; 

 equipamentos fixos; 

 impulsos de terras; 

 retração; 

 pré-esforço. 

 

Ações variáveis (Qk) – este tipo de ações considera-se que assumem variações 

significativas na sua intensidade ou valor em relação ao seu valor médio durante a vida 

da estrutura. 

Consideram-se como ações variáveis: 

 

 sobrecargas de utilização; 

 vento; 

 sismo; 

 neve; 

 variação de temperatura. 

 

Ações de acidente (Ak) – são ações que se consideram com remota 

possibilidade de ocorrência, com valor significativo durante a vida de estrutura. São 

considerados neste tipo de ações: 

 

 incêndios; 

 explosões; 

 choque. 

 

3.1.5. Quantificação de ações 

 

3.1.5.1. Ações Permanentes 

 

Peso próprio dos elementos de construção 
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Para quantificar os pesos próprios dos elementos construtivos, foi necessário 

conhecer os materiais que constituem a estrutura, sendo a sua quantificação feita através 

dos respetivos pesos específicos constantes no Artigo 14º do RSAEP (1983), e de 

seguida apresentados: 

  

 betão simples      24 kN/m3 

 betão armado e pré-esforçado   25 kN/m3 

 betonilha      20 kN/m3 

 aço       77 kN/m3 

 

Peso de paredes e revestimentos 

 

Para efeitos de simplificação do cálculo, e dado que os pavimentos adotados 

possuem uma composição que garante uma distribuição eficaz das cargas, o peso das 

paredes de divisória foi assimilado a uma carga permanente uniformemente distribuída 

em todo o pavimento, com valores característicos por metro quadrado obtidos pelas 

percentagens seguintes: 

 

 pavimentos de habitação (alínea a) de 35.1.1 RSAEP (1983)) ------- 40%. 

 

Em função dos diferentes materiais que se possam utilizar em obra, os valores 

dos referidos materiais encontram-se tabelados, por exemplo em Farinha e Reis (1998). 

 

3.1.5.2. Ações variáveis 

 

Sobrecargas de utilização em pavimentos 

 

A quantificação das ações variáveis atuantes em pavimentos, são um fator a ter 

em conta no dimensionamento dos mesmos. Os valores adotados para a sobrecarga de 

utilização, estão relacionados com o seu tipo de utilização.  

Atendendo à utilização dos pavimentos, e respeitando o previsto pelo Artigo 35º 

do RSA, deverá considerar-se um valor característico de 2,0 kN/m2, pois tratam-se de 

compartimentos destinados à habitação de carácter privado. 
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3.1.5.3. Ações horizontais 

 

A consideração das ações horizontais assume uma grande importância no 

dimensionamento de edifícios, pois obriga a dotar a estrutura de elementos resistentes 

em todas as direções de possível atuação deste tipo de ações. 

A construção de edifícios com bom comportamento às ações horizontais é um 

ponto crítico no dimensionamento de estruturas. Tal implica que essas ações sejam 

conhecidas e estejam bem caracterizadas, para que a determinação dos seus efeitos seja 

realizada através de métodos apropriados. 

Ao longo do tempo, pôde-se verificar que a grande maioria das estruturas que 

vêm sofrendo acidentes, não possuem uma capacidade resistente adequada face às ações 

horizontais, pois o seu dimensionamento cingiu-se exclusivamente ao suporte de ações 

verticais. 

Assim, e devido aos resultados catastróficos ocorridos em zonas de grande 

atividade sísmica (por exemplo), os engenheiros de estruturas iniciaram uma procura de 

soluções estruturais que sejam de facto eficazes quando sujeitas a ações horizontais de 

grande intensidade. 

Após as ações horizontais “reclamarem” tamanha importância no 

dimensionamento, medidas regulamentares foram implementadas. A regulamentação 

em vigor em Portugal, no dimensionamento de novas estruturas, visa a obrigatoriedade 

da consideração da ação dos sismos e vento em todo o território. 

 

3.1.5.4. Ação dos sismos 

 

A ocorrência de sismos, é um dos fenómenos mais nefastos para as estruturas. 

Muitas vezes, a sua intensidade é tal, que mesmo edifícios que teriam sido 

dimensionados contando com a sua ação não conseguem resistir.  

Os fenómenos sísmicos propagam-se pelo solo essencialmente através de dois 

tipos de vibrações ondulatórias, as ondas P e S.  

Geralmente as ondas P caracterizam-se por uma propagação rápida e de fraca 

intensidade, sendo sucedidas pelas ondas S que provocam grandes danos estruturais, 

pois são lentas e apresentam uma intensidade superior; contudo é a frequência do evento 
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sísmico e a frequência do próprio edifício que ditam os danos estruturais, pois a sua 

interação está intimamente ligada.  

Desenvolvem-se assim forças horizontais na estrutura, pois as referidas ondas 

transmitem vibrações às fundações (que por sua vez as transmitem ao resto da 

estrutura). 

Fica portanto clara a vital importância do tipo de solo e do tipo de fundações, 

pois os mesmos afetam todo o comportamento e dinâmica das edificações. 

Na Figura 17 apresenta-se o mapa do território continental, dividido pelas várias 

zonas sísmicas, constante no anexo III do RSAEP (1983).  

Essa divisão consta de 4 zonas representantes do grau de sismicidade por ordem 

decrescente, sendo os sismos caracterizados para a zona sul (Zona A) e convertidos para 

as outras zonas através de coeficientes de redução de sismicidade. 

O tipo de terreno e a sua influência, é abordada de uma forma simplificada 

através da divisão e natureza das formações geológicas e dividida em três tipos de 

rigidez. 

São assim definidos da seguinte forma: 

Tipo I – rochas e solos coerentes rijos; 

Tipo II – solos coerentes muito duros, duros e de consistência média; solos 

incoerentes compactos; 

Tipo III – solos coerentes moles e muito moles; solos incoerentes soltos. 

Para cada zona e tipo de terreno há ainda a considerar dois tipos de ações 

sísmicas: 

Tipo 1: representativa de um sismo de magnitude moderada e a pequena 

distância focal, 

Tipo 2: representativa de um sismo de maior magnitude e a maior distância 

focal. 
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Figura 17: Zonas sísmicas do território nacional / coeficientes de sismicidade 

 

No caso deste projeto em concreto, tem-se: 

 

 zona sísmica: Zona D (α = 0,3); 

 tipo de terreno em que é fundado o edifício: tipo II; 

 coeficiente de amortecimento (Betão Armado): = 5 %; 

 ductilidade: Normal = 2,5 (Estrutura essencialmente em pórtico). 

 

3.1.5.5. Ação do vento 

 

A interação entre o ar em movimento e as construções, exercendo-se sob a forma 

de pressões aplicadas nas superfícies das suas estruturas, designa-se ação do vento. 

O cálculo dos efeitos da referida ação nas estruturas pode ser efetuado por 

métodos analíticos ou experimentais, tendo em conta a quantificação apresentada no 

Art.º 22º do RSAEP (1983) e as características aerodinâmicas das estruturas.  

Para os casos mais comuns, pode também ser efetuada a determinação dos 

esforços devido à ação do vento, de uma forma simplificada. Podem supor-se pressões 

estáticas aplicadas às superfícies da edificação, pressões estas obtidas através da 

multiplicação da pressão dinâmica do vento Art.º 24º do RSAEP (1983) por coeficientes 

aerodinâmicos/coeficientes de forma Art.º 25º do RSAEP (1983). 

ZONA SÍSMICA COEF. SISMICIDADE 

A 1 

B 0,7 

C 0,5 

D 0,3 
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Atendendo à localização onde será implantado o edifício em estudo (Freguesia 

de Freineda – Almeida), tem-se segundo o RSAEP (1983): 

 

 zona do território (art.º 20): Zona B 

 rugosidade aerodinâmica do solo (art.º 21): Tipo I, zona urbana 

 pressão dinâmica do vento (Figura 18) (art.º 24) Wk=0,84 kN/m2 

 

 
Figura 18: Valores da pressão dinâmica do vento 

 

3.1.5.6. Ação da neve 

 
Segundo o Art.º 26º do RSAEP (1983), a ação da neve deve ser tida em conta 

nos locais com altitude igual ou superior a 200 m situados nos distritos de Viana do 

Castelo, Braga, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo 

Branco e Portalegre. 

Nos restantes locais do continente e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira 

não há que considerar a ação da neve. 

Como tal, e visto que o presente projeto se realizará na freguesia de Freineda, 

concelho de Almeida, distrito da Guarda, a ação da neve é também considerada. 

Assim, segundo a Equação (3): 

 

𝑆𝑘 = 𝜇 × 𝑆𝑜𝑘 (3) 
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Representando a Equação (4) o valor de Sok que representa o valor característico, 

por metro quadrado, da carga da neve ao nível do solo e sendo  coeficiente que 

depende da forma da superfície sobre a qual se deposita a neve. 

 

𝑆𝑜𝑘 =
1

400
(ℎ − 50) (4) 

 

Na Equação (4), h representa a altitude do local (expressa em metros 

arredondada às centenas). Como se trata de uma moradia situada no concelho de 

Almeida a altitude será de aproximadamente 700m. 

 

3.1.6. Combinações de ações 

 

Os critérios de verificação da segurança definidos regulamentarmente, 

designadamente no RSAEP (1983), baseiam-se na quantificação de valores de cálculo, 

nos quais se contabilizam simultaneamente os efeitos das diversas ações que solicitam a 

estrutura. 

As combinações de ações referidas no Art.º 9º do RSAEP (1983) preveem a 

fixação de uma ação variável de base, sendo as restantes afetadas de coeficientes 

corretivos determinados de acordo com as ações a que se referem; por sua vez, as ações 

variáveis de base e as ações permanentes são usualmente majoradas com recurso a 

coeficientes de segurança. 

As combinações de ações consideradas neste projeto contabilizam o efeito das 

ações de natureza gravítica (cargas permanentes, sobrecargas de utilização e neve) e das 

ações dinâmicas dos sismos e do vento, pelo que assumem a seguinte forma expressa 

pelas Equações (5), (6) e (7) , (8): 

 

 Combinações fundamentais (em geral): 

 

𝑆𝑑 =∑𝛾gi 𝑆Gik+ 𝛾q [𝑆Q1q+∑𝛹0j 𝑆Qjk

𝑛

𝑗=2

]

𝑚

𝑖=1

 (5) 
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𝑆𝑑 = 𝛾G× 𝐺k+ 𝛾Q× 𝑄k (6) 

 

Com: 

 

 γG = 1,35 no caso da ação permanente em causa ter efeito desfavorável; 

 γQ = 1,50 para todas as ações variáveis desfavoráveis. 

 

 Combinações acidentais: 

 

Sd =∑SGik + SFa+∑Ψ2,jSQjk

n

j=1

m

i=1

 (7) 

 

𝑆𝑑 = 𝐺k +  𝛹2 𝑄k (8) 

 

Com: 

 

SGiK esforço resultante de uma ação permanente, tomada com o seu valor 

característico; 

SQ1K esforço resultante de uma ação variável considerada como ação base da 

combinação, tomada com o seu valor característico (SEK no caso da ação sísmica); 

SQjK  esforço resultante de uma ação variável distinta da ação base, tomada 

com o seu valor característico; 

SFa esforço resultante de uma ação acidente, tomada com o seu valor nominal; 

gicoeficiente de segurança relativo às ações permanentes; 

qcoeficiente de segurança relativo às ações variáveis; 

0,j ,2,j  coeficientes de redução correspondente a ações variável de 

ordem. 

 

3.2. Pré-dimensionamento dos elementos estruturais 
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Para o pré-dimensionamento dos elementos estruturais, foram consideradas as 

ações permanentes e as sobrecargas variáveis visto serem as ações que mais influência 

têm na dimensão final das secções dos referidos elementos. 

É muito importante conhecer antecipadamente as secções dos vários elementos 

que formam a estrutura, de modo a resistirem às ações que nela vão atuar, sendo que a 

quantificação dos esforços nas estruturas depende das ligações dos vários elementos 

estruturais, dos tipos de apoios existentes bem como da rigidez dos mesmos elementos. 

Por isso, frequentemente se recorre a métodos expeditos, com os quais se obtém 

valores prováveis para os esforços de pré-dimensionamento, e assim determinar com 

bastante aproximação, as secções necessárias, para que a estrutura desempenhe as 

funções para as quais foi projetada. 

 

3.2.1.1. Pré-dimensionamento de Lajes 

 

Neste projeto, as lajes de pavimento são do tipo aligeiradas com vigotas pré-

esforçadas, com exceção das consolas que são maciças em betão armado. 

O pré-dimensionamento de uma laje consiste em determinar o peso próprio e a 

espessura necessária, para que a mesma apresente capacidade resistente e deformações 

admissíveis perante as ações permanentes e variáveis a que esteja submetida. 

A espessura das lajes, depende entre outras, das condições de apoio, das 

condições de utilização e das cargas a que as mesmas estão sujeitas. 

Por questões práticas, estéticas e até de ordem económica, é comum manter a 

mesma espessura de laje num mesmo piso, e como tal efetua-se o cálculo para a laje 

mais desfavorável (geralmente com maior vão e/ou submetida às maiores cargas 

atuantes) adotando-se assim essa espessura para todas as outras. 

De seguida são apresentados o método e o modo de cálculo da altura da laje 

mais desfavorável, Laje LA I5, esquematizada na Figura (19).  
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Figura 19: Laje aligeirada LA I5 

 

A espessura deste elemento estrutural definida pela Equação (9) está 

condicionada pela verificação da seguinte condição definida pelo Eurocódigo 2 – 

Projeto de estruturas de betão: 

 

 Espessura mínima 

 

𝑙

𝑑
≤ 𝐾0 × 𝐾t × 𝐾l × 𝐾σs (9) 

 

Em que: 

 

d – espessura da laje; 

𝑙 – vão equivalente da laje, sendo 𝑙 o vão teórico e K0 um coeficiente cujos 

valores são dados no quadro 1 para os casos mais frequentes; 

Kt – fator de correção devido à forma da secção; 

Kl – fator de correção devido ao comprimento de vão; 

Kσs – fator de correção devido ao tipo de material utilizado. 
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Quadro 1: Valores da relação vão/altura útil para elementos de betão armado 

 

 

Assim, substituindo os valores na Equação (9): 

 
4,0

𝑑
≤ 20 × 1 × 1 ×

500

400
 

𝑑 ≥ 0,16 𝑚 

 

ℎ = 0,20 𝑚 (considerando 4cm de lâmina de compressão de betão). 

 

3.2.1.2. Pré-dimensionamento de vigas 

 

À semelhança do cálculo da altura (h) das lajes, também neste elemento 

estrutural, a mesma, está condicionada pela verificação da Equação (9) definida pelo 

Eurocódigo 2 – Projeto de estruturas de betão: 

 

 Altura mínima 

 
𝑙

𝑑
≤ 𝐾0 × 𝐾t × 𝐾l × 𝐾σs (9) 

 

Em que: 

 

d – espessura da laje; 
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𝑙 – vão equivalente da laje, sendo 𝑙 o vão teórico e K0 um coeficiente cujos 

valores são dados no quadro 1 para os casos mais frequentes; 

Kt – fator de correção devido à forma da secção; 

Kl – fator de correção devido ao comprimento de vão; 

Kσs – fator de correção devido ao tipo de material utilizado. 

 
Quadro 1: Valores da relação vão/altura útil para elementos de betão armado 

 

Nota: a outra dimensão da viga (b), corresponde à dimensão dos pilares que lhe servem 

de apoio. 

 

O pré-dimensionamento de vigas pode também ser realizado através do 

momento reduzido (μ). O mesmo deve estar compreendido entre 0,20 e 0,25 de modo a 

que a secção do elemento em causa seja mais económica.  

A viga mais desfavorável é a viga V1, pois é a viga da estrutura onde as lajes 

descarregam, com maior vão e maior área de influência da carga a atuar. 

 

Assim, para a viga V1: 

6,0

𝑑
≤ 14 × 1 × 1 ×

500

400
 

𝑑 ≅ 0,35 𝑚 

ℎ = 0,40 𝑚 (considerando 5cm de recobrimento das armaduras). 
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3.2.1.3. Pré-dimensionamento de pilares 

 

Para efetuar o pré-dimensionamento dos pilares é necessário quantificar os 

esforços a que o mesmo está sujeito, definindo-se assim, as áreas de influência a que 

cada um dos pilares está afetado. 

Com base nas mesmas áreas de influência podem-se determinar os esforços de 

dimensionamento, uma vez que já são conhecidos os valores das ações que as vigas vão 

descarregar no pilar (peso próprio da laje, revestimentos, peso das paredes divisórias 

caso aplicável, sobrecarga de utilização), acrescendo ainda o peso do próprio pilar. 

Tentou-se uniformizar os tipos de pilares da estrutura, uma vez que isso traz 

vantagens de ordem económica e maior facilidade de execução em obra. 

Através da Equação (10), pode ser estimada a área de betão do pilar: 

 

𝐴Cpilar ≥
𝑁sd

0,85 × 𝑓cd
 (10) 

 

Em que o valor de Nsd, é igual ao esforço axial de cálculo atuante no pilar. 

 

3.3. Dimensionamento dos elementos estruturais 

 

O dimensionamento dos elementos estruturais é essencial para que a estrutura 

venha a apresentar um bom comportamento durante o seu período de utilização, e para 

que a viabilidade económica da mesma não seja posta em causa. 

É um processo que envolve várias condicionantes que visam controlar as 

dimensões dos elementos estruturais e as suas respetivas armaduras. Sem os referidos 

“controlos”, seriam frequentemente concepcionadas estruturas com elementos 

totalmente desapropriados, o que poria em causa a segurança da própria estrutura ou o 

seu custo total. 

Estas condicionantes têm também a finalidade de garantir um bom 

comportamento dos materiais, quando sujeitos a situações mais incomuns. É por estas 

razões que são utilizados fatores de segurança estipulados nos regulamentos em vigor. 

O objetivo final do dimensionamento dos elementos estruturais passa por obter 

as dimensões das várias peças em betão armado, que mais se adaptam à estrutura e que 
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melhor se comportam tendo em vista o seu tipo de utilização; respeitando sempre a 

legislação em vigor, e tendo em consideração fatores económicos e estéticos. 

 

3.3.1. Dimensionamento das lajes de pavimento 

 

O tipo de lajes de pavimento a utilizar no presente projeto são do tipo aligeiradas 

pré-esforçadas. 

Este tipo de lajes apesar de apresentar um mau comportamento ao nível das 

deformações, tem como principais vantagens um baixo peso próprio e um custo mais 

reduzido comparado com as lajes maciças. 

 

3.3.1.1. Verificação aos E.L.U. de resistência 

 

A verificação será efetuada comparando os valores dos esforços resistentes da 

laje escolhida, Mrd e Vrd, com os valores dos esforços atuantes calculados, Msd e Vsd, 

tendo que garantir o exposto no Art.º 9º do RSAEP (1983), traduzido nas Equações (11) 

e (12): 

 

𝑀sd ≤ 𝑀rd (11) 

 

𝑉sd ≤ 𝑉rd (12) 

 

3.3.1.2. Verificação aos E.L. de utilização 

 

A verificação dos estados limites de utilização, divide-se em principalmente 

duas situações distintas: fendilhação e deformação. 

 

 E.L. de fendilhação 

 

A verificação aos estados limite de fendilhação é efetuada comparando o valor 

do momento de fendilhação Mfctk referente à formação de fendas, obtido nas tabelas do 
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pavimento escolhido, com o valor do momento atuante devido a combinações 

frequentes de ações, sendo a carga atuante obtida através da Equação (13): 

 

𝑃𝑐𝑓 = 𝐺k + 𝜓1 × 𝑄k (13) 

 

Em que: 

 

Gk – ações permanentes atuantes; 

Qk – ações variáveis atuantes; 

ψ1 – valor reduzido da sobrecarga que varia com o tipo de utilização do 

pavimento (Art.º 35º do RSAEP, 1983). 

 

 E.L. de deformação: 

 

A verificação da segurança em relação ao Estados Limites de Deformação, é 

feita comparando o valor da flecha máxima admissível definida de acordo com o Art.º 

72 do REBAP, com o valor da flecha resultante da combinação frequente de ações. Esse 

valor obtém-se calculando a flecha para o modelo de cálculo adotado, no caso de uma 

laje simplesmente apoiada com carga uniformemente distribuída será dado pela 

Equação (14): 

 

𝑓𝑖 =
5

384
×
𝑝 × 𝑙4

𝐸𝐼
 (14) 

 

Para uma laje simplesmente apoiada num lado e encastrada no outro sujeita a 

carga uniformemente distribuída será dado pela Equação (15): 

 

𝑓𝑖 =
1

184,6
×
𝑝 × 𝑙4

𝐸𝐼
 (15) 

 

Já para uma laje duplamente encastrada, sujeita a carga uniformemente 

distribuída, o cálculo é feito através da Equação (16): 
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𝑓𝑖 =
1

384
×
𝑝 × 𝑙4

𝐸𝐼
 (16) 

 

Com fi a representar a flecha instantânea da laje. 

 

Quanto à flecha a longo prazo, será obtida recorrendo à Equação (17): 

 

𝑓𝑙 = 𝑘 × 𝑓𝑖 (17) 

 

Com k, a representar o coeficiente de redução de rigidez expresso na Equação (18): 

 

𝑘 = 1 + (
𝐺k

𝐺k+𝛹1 × 𝑄k
) × 𝜑 (18) 

 

𝜑 é o coeficiente de fluência (documento de homologação) que para este fabricante 

assume o valor 2. 

Os valores da flecha instantânea, e a longo prazo que resultam do cálculo acima 

descrito, têm de obedecer às condições expressas pela Equação (19): 

 

𝑓𝑖 𝑒 𝑓𝑙 ≤ {

𝑙

400
1,5𝑐𝑚 (𝑠𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎𝑠) 

 (19) 

 

3.3.1.3. Armaduras da laje 

 

 Armadura de distribuição  

 

Todos os tipos de pavimentos devem ter uma armadura de distribuição nas duas 

direções do mesmo, armadura esta que é colocada na lâmina superior de betão. Para 

cada tipo de pavimento, é fornecido no documento de homologação, a quantidade e/ou 

tipo de armadura a utilizar. 

 

 Tarugos / nervuras transversais 
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De forma a conferir uma maior solidarização às lajes de pavimento aligeiradas 

armadas numa só direção, de acordo com o Art.º 116 do REBAP (1983), as nervuras 

transversais ou tarugos devem ter uma largura mínima igual ou superior a 5cm, com 

uma distância entre eixos com um valor máximo de 10 vezes a espessura da laje.  

A altura das nervuras não deverá ultrapassar 80% da espessura da laje. As 

armaduras a utilizar nas nervuras deverão ser no mínimo iguais a 10% da armadura 

principal, como exposto na Equação (20): 

 

Astarugo = 0,10 × Asprincipal × dt (20) 

 

dt – distância entre tarugos da laje. 

 

3.3.1.4. Dimensionamento da laje LA I5 

 

No dimensionamento das lajes aligeiradas, foram utilizadas as tabelas técnicas 

da Império (Braga) (Tabela 1), homologadas pelo LNEC. 

Para uma altura mínima da laje igual a 20cm, escolheu-se o pavimento: 

 

P3 - C40×15 – 20 

 

Com P3 a representar o tipo de vigota pré-esforçada a ser aplicada, C40x15 

representa o tipo de bloco de aligeiramento/bloco de cofragem (40x15 são as dimensões 

do bloco em centímetros), e 20 (cm) a espessura total do pavimento. 

 

Características do pavimento P3 - C40×15 – 20, tal como destacado na tabela 1: 

 

ETotal = 20 cm 

Vrd = 20,40 kN/m 

Mrd = 30,50 kN.m/m 

Mfctk = 18,10 kN.m/m 

EI = 8398 kN.m2/m 

Peso Próprio = 2,59 kN/m2       
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Tabela 1: Características mecânicas do pavimento escolhido 

 

 

Apresentam-se a seguir as características geométricas e dimensionais das vigotas 

(Figura 20) e abobadilhas (Figura 21) a aplicar no pavimento escolhido: 

 

 
Figura 20: Vigota pré-esforçada a aplicar no pavimento 

 

 
Figura 21: Bloco de cofragem/abobadilha 
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3.3.1.4.1. Verificação aos E.L.U. de Resistência 

 

Cálculo dos esforços atuantes (valores a considerar): 

 

 peso próprio da laje = 2,59 kN/m2 

 peso dos revestimentos = 1,00 kN/m2 

 peso das paredes divisórias = 0,4 × (13 × 0,11) × 2,60 = 1,50 kN/m2 

 sobrecarga de utilização pavimento =2,0 kN/m2 (alínea a) art.º 35.1.1 do RSA. 

 

O valor de cálculo é determinado recorrendo à Equação (6). 

 

𝑆𝑑 = 𝛾G× 𝐺k+ 𝛾Q× 𝑄k (6) 

 

𝑆𝑑 = 1,35 × (2,59 + 1,00 + 1,50) + 1,50 × 2,0 

𝑆𝑑 = 9,87 𝑘𝑁/𝑚2 

 

A laje pode considerar-se simplesmente apoiada, e está sujeita a uma carga 

uniformemente distribuída com o valor de 9,87 kN/m2, como é representado na Figura 

22; estando os respetivos diagramas de esforços representados nas Figuras 23 e 24: 

 
Figura 22: Laje LA I5 – esforços atuantes 

 

 
Figura 23: Diagrama de esforços transversos (kN/m) 
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Figura 24: Diagrama de momentos fletores (kN.m/m) 

 

Se os valores de VRd e MRd (esforços máximos a que resiste o pavimento) forem 

maiores que os valores de VEd e MEd (esforços atuantes no pavimento), então o 

pavimento escolhido verifica o E.L.U. de Resistência. 

Assim: 

 

 VEd ≤ VRd (19,70 kN ≤ 20,40 kN/m) 

 MEd ≤ MRd (19,70 kN.m ≤ 30,50 kN.m/m) 

 

Pode se concluir que verifica o E.L. de Resistência. 

 

3.3.1.4.2. Verificação aos E.L. de Utilização 

 

 E.L. de fendilhação: 

 

A verificação ao Estados Limites de Fendilhação é efetuada comparando o valor 

do momento resistente Mfctk referente à formação de fendas (obtido nas tabelas do 

fabricante), com o valor do momento atuante devido a combinações frequentes de 

ações, sendo a carga atuante dada pela Equação (8). 

 

𝑆𝑑 = 𝐺k +  𝛹2 𝑄k (8) 

 

𝑆𝑑 = (2,59 + 1,00 + 1,50) + 0,3 × 2,0 

𝑆𝑑 = 5,69 𝐾𝑁/𝑚2 

 

Devido às combinações frequentes de ações resultam os esforços representados 

na Figura 25, de onde resultam os momentos representados na Figura 26: 
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Figura 25: Esforços atuantes (para as combinações frequentes de ações) 

 

 

Figura 26: Diagrama de momentos fletores (kN.m/m) 

 

Se o valor de Mcf (momento fletor para a combinação frequente de ações) for 

menor que Mfctk (Momento fletor referente à formação de fendas), então verifica o E.L. 

de Fendilhação. 

Assim: 

 

 Mcf ≤ Mfctk (11,40 kN.m/m ≤ 18,10 kN.m/m) 

 

Dado que o momento de fendilhação é superior ao momento para a combinação 

frequente de ações pode-se concluir que está verificado o E.L. de fendilhação. 

 

 E.L. de deformação 

 

Comparando o valor da flecha máxima admissível com o valor da flecha 

resultante da combinação frequente de ações, é possível fazer a verificação da segurança 

em relação ao Estados Limite de Deformação. 

A flecha instantânea numa laje simplesmente apoiada, sujeita a uma carga 

uniformemente distribuída é obtida substituindo os valores na Equação (14). 

 

𝑓𝑖 =
5

384
×
𝑝. 𝑙4

𝐸𝐼
=

5

384
×
5,69 × 4,004

8398
≅ 0,00226𝑚 ≅ 0,226𝑐𝑚 
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Realiza-se o cálculo da flecha a longo prazo, pois é mais condicionante, 

recorrendo à Equação (17). 

 

𝑓𝑙 = 𝑘 × 𝑓𝑖 (17) 

 

O valor de k, coeficiente de redução de rigidez, é determinado recorrendo à Equação 

(18), considerando o coeficiente de fluência (𝜑) igual a 2. 

 

𝑘 = 1 + (
𝐺k

𝐺k +𝛹1 × 𝑄k
) × 𝜑 = 1 + (

2,59 + 1,0 + 1,5

(2,59 + 1,0 + 1,5) + 0,3 × 2,0
) × 2 = 2,789 

 

Logo o valor da flecha a longo prazo é: 

 

𝑓𝑙 = 2,789 × 0,00226 ≅ 0,0063𝑚 ≅ 0,63𝑐𝑚 

 

Assim: 

 

𝑓𝑙 ≤ {

𝑙

400
=
4,00

400
= 0,01𝑚 = 1,0𝑐𝑚

1,5𝑐𝑚 (𝑠𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎𝑠) 
 

 

Como o valor da flecha a longo prazo verifica a condição, a deformação da laje 

está verificada. 

 

3.3.1.4.3. Armaduras 

 

 Armadura de distribuição: 

 

Para o pavimento já escolhido, a armadura de distribuição necessária é fornecida 

pela tabela do próprio pavimento (Tabela 2). 

Ad = 1,10 cm2/m (Aço A400) 
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Tabela 2: Armadura de distribuição do pavimento escolhido 

 

 

Com o auxílio de uma tabela de malha electrosoldada/malhassol (Tabela 3), 

optou-se pela malha NQ 45 (A=1,59 cm2/m). 

 

Tabela 3: Tabela de malha electrosoldada 

 

 

 Nervuras transversais/tarugos: 

 

Distância entre tarugos: 

 

𝑑𝑡 < 10ℎ ↔ 𝑑𝑡 < 10 × 0,20 ↔ 𝑑𝑡 = 2,0𝑚 

 

Como a laje tem 4,00 m de vão coloca-se 1 tarugo (no centro da laje). 
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Assim, recorrendo à Equação (21), tem-se para a armadura de tarugo: 

 

𝐴𝑠tarugo = 0,10 × 𝐴𝑠principal × 𝑑𝑡 (21) 

↔ 𝐴𝑠tarugo =
1

2
× 𝐴𝑠distribuição × 𝑑𝑡 ↔  

↔ 𝐴𝑠tarugo =
1

2
× (1,59 × 10−4)  × 2,0 ↔ 

↔ 𝐴𝑠tarugo = 1,59 𝑐𝑚2 

 

Com base na área da armadura de tarugo necessária, e com auxílio de uma tabela 

de áreas de aço, faz-se a escolha: 2∅12mm. 

 

3.3.2. Dimensionamento de vigas 

 

O pré-dimensionamento das vigas foi efetuado com base na verificação da 

condicionante da altura mínima definida pelo “Eurocódigo 2 – Projeto de estruturas de 

betão”. Mas uma vez que já são conhecidos os esforços atuantes nas vigas, esforços 

esses provenientes das lajes já dimensionadas, será realizado um novo pré-

dimensionamento com base no momento de cálculo máximo, considerando o momento 

reduzido μ (Equação (22)) com valor compreendido entre 0,20 e 0,25, causando um 

dimensionamento mais económico, que resulta em menores custos para a obra. 

 

𝜇 =
𝑀sd

𝑏 × 𝑑2 × 𝑓cd
 (22) 

 

Em que: 

 

Msd – valor de cálculo do momento fletor atuante; 

b – largura da secção de betão; 

d – altura útil da secção; 

fcd – valor de cálculo da tensão de rotura do betão à compressão. 

 

3.3.2.1. Armaduras 
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 Armadura longitudinal 

 

A determinação das armaduras foi realizada recorrendo às equações de 

equilíbrio, uma vez que se pode considerar que a viga é solicitada à flexão simples. A 

Figura (27) a seguir, esquematiza o cálculo dos esforços internos. 

 

 

Figura 27:Cálculo dos esforços internos 

 

Através do esquematizado na Figura 27, é possível obter as Equações de 

equilíbrio (Equações (23)), que se seguem: 

 

{
𝐹𝑐 = 𝐹𝑠

𝐹𝑠 × 𝑍 = 𝐹𝑐 × 𝑍 = 𝑀𝑒𝑑
↔ {

0,8𝑥 × 𝑏 × 𝑓cd = 𝐴𝑠 × 𝑓yd
0,8𝑥 × 𝑏 × 𝑓cd × (𝑑 − 0,4𝑥) = 𝑀𝑒𝑑

↔ {
𝐴𝑠 =. . .
𝑥 =. . .

 (23) 

 

Os parâmetros das Equações de equilíbrio, são obtidos segundo as Equações 

(24), (25), (26), (27), (28), (29) e (30) a seguir apresentadas: 

 

 Determinação da posição do eixo neutro (x) – Equação (24): 

 

𝑏 × ℎ ×
ℎ

2
+  𝜔 × 𝐴𝑠 × 𝑑 = (𝑏 × ℎ + 𝜔 × 𝐴𝑠)𝑥 (24) 

 

𝑐𝑜𝑚 𝜔 =
𝐸𝑠
𝐸𝑐𝜔

=
200

10,33
 

 

(25) 

𝐸𝑐𝜔 =
𝐸𝑐𝑚
1 + 𝜑

=
31

1 + 2
= 10,33 , 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑜 𝜑 = 2 (26) 
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 Momento de inércia homogeneizado (Ich) – Equação (27): 

 

𝐼𝑐ℎ =
𝑏 × ℎ3

12
+ 𝑏 × ℎ × (𝑥 −

ℎ

2
)2 × 𝐴𝑠 × (𝑑 − 𝑥)

2 (27) 

 

 Momento de fendilhação (Mcr) – Equação (28): 

 

𝑀𝑐𝑟 =
𝑓𝑐𝑡𝑚 × 𝐼𝑐ℎ
ℎ − 𝑥

 (28) 

 

Se Mcqp > Mcr a secção de betão encontra − se num estado fendilhado.  

 

 Será também necessária a verificação da cedência das armaduras utilizando a 

Equação (29), pois se o mesmo não ocorrer, terá que se colocar armadura de 

compressão na viga: 

 

𝜀𝑐
𝑥
=

𝜀𝑠
𝑑 − 𝑥

 (29) 

 

com: 

 

𝜀𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠
=

400 × 103

1,15

200 × 103
= 1,74‰ 

 

(30) 

se εs ˃ εyd, as armaduras estão em cedência! 

 

 Armadura mínima: 

 

Com esta armadura pretende-se dotar a viga de capacidade suficiente para 

limitar a fendilhação. Deste modo garante-se que não ocorre uma rotura frágil, pois o 

betão tem pouca resistência à tração. A Equação (31) permite o cálculo da referida 

armadura mínima. 

 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

  

 

Diogo Miguel Alves Santos nº1009666   47 

𝐴s,min = 0,26 ×
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓yk

× 𝑏𝑡 × 𝑑 ≮ 0,0013 × 𝑏𝑡 × 𝑑 (31) 

 
com: 

 

bt – largura média da zona tracionada; 

d – altura útil da secção; 

fyk – valor característico da tensão de cedência à tração do aço; 

fctm – valor que depende da classe de resistência do betão (C20/25 – fctm = 2,2MPa). 

 

 Armadura máxima 

 

A área de armadura longitudinal de tração ou compressão não pode exceder 4% 

da área total da secção da viga, excluindo as zonas de sobreposição, tal como exposto 

pela Equação (32). 

 

𝐴s,máx = 0,04 × 𝐴c (32) 

 

 Espaçamento mínimo entre varões 

 

A verificação do espaçamento mínimo entre varões deve permitir uma 

betonagem satisfatória e assegurar uma aderência adequada. A distância livre entre 

varões paralelos isolados ou entre camadas horizontais de varões paralelos não deverá 

ser inferior ao diâmetro máximo dos varões ou 20 mm. 

 

𝑆𝑚𝑖𝑛 ≥ {
∅𝑙 máx

20 𝑚𝑚
 

 

 Recobrimento mínimo das armaduras: 

 

O recobrimento mínimo das armaduras dos elementos estruturais, tem como 

principais funções a transmissão eficaz das forças de aderência; a proteção das próprias 

armaduras contra a corrosão, o que lhes proporciona uma maior durabilidade; e um 

aumento de resistência contra o fogo. Este recobrimento, depende sempre da classe de 
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exposição dos elementos, isto é, dependendo de um ambiente mais ou menos agressivo 

para a estrutura, é ditado um recobrimento mínimo. 

Neste caso, e atendendo à localização geográfica da obra, pode-se considerar um 

ambiente pouco agressivo. 

𝑅𝑒𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 20𝑚𝑚 

 

 Armadura de esforço transverso 

 

Nas vigas devem ser colocadas armaduras de esforço transverso (estribos) ao 

longo de todo o seu vão, de modo a que estas envolvam a armadura longitudinal de 

tração e a armadura de compressão, caso esta última esteja considerada como resistente. 

As extremidades dos estribos devem terminar por meio de ganchos, podendo ser 

utilizados cotovelos no caso de varões de alta aderência. 

De acordo com REBAPE (1983), é possível calcular o valor do esforço 

transverso resistente, segundo a Equação (33), apresentada de seguida: 

 

𝑉𝑟𝑑 = 𝑉𝑐𝑑 + 𝑉𝑤𝑑 (33) 

 

Com Vcd, Equação (34), igual a: 

 

𝑉𝑐𝑑 = 𝜏1 × 𝑏𝑤 × 𝑑 (34) 

 

Com: 

 

bw – largura da secção; 

d – altura útil; 

τ1 – tensão dada pela tabela 4. 

 

Tabela 4: Esforço transverso – Valores de tensão τ1 (MPa) 

Classe do 

betão 

B15 

(C12/15) 

B20 

(C16/20) 

B25 

(C20/25) 

B30 

(C25/30) 

B35 

(C30/37) 

B40 

(C35/45) 

B45 

(C40/50) 

B50 

(C45/55) 

B55 

(C50/60) 

τ1 0,50 0,60 0,65 0,75 0,85 0,90 1,00 1,10 1,15 
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E Vwd, Equação (35), igual a: 

 

𝑉𝑤𝑑 = 0,9 × 𝑑 ×
𝐴𝑠𝑤
𝑆
× 𝑓𝑦𝑑 × (1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼) × 𝑠𝑒𝑛𝛼 (35) 

 

Com: 

 

Asw – área da secção da armadura de esforço transverso; 

S – espaçamento das armaduras de esforço transverso; 

fyd – valor de cálculo da tensão de cedência do aço; 

α – ângulo formado pelas armaduras de esforço transverso com o eixo do elemento. 

 

3.3.2.2. Dimensionamento da viga V5 

 

Como já foram dimensionadas previamente todas as lajes da estrutura, já são 

conhecidos os valores dos esforços (resultantes das lajes) nas vigas. A Tabela 5, 

apresenta de seguida, os valores das ações nos apoios de cada laje. 

 

Tabela 5: Reações nos apoios de cada laje 

Laje 

Reações (majoradas) 

nos apoios 

[kN/m] 

LA S1 25,0 

LA S2 26,4 

LA S3 23,0 

LA S4 19,7 

LA S5 26,9 

 

Assim será de seguida dimensionada a viga V5 composta por três tramos. 

A referida viga, suporta cerca de metade dos esforços das lajes LA S2 e LA S3, 

tal como se pode observar no Anexo 8.3. 

Assim, Sd = 26,40 + 23,0 = 49,40 kN/m, como se pode observar na Figura 28 e 

os seus respetivos esforços estão representados nas Figuras 29 e 30. 
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Figura 28: Viga V5 – esforços atuantes 

 

 

Figura 29: Diagrama de esforços transversos (kN) 

 

 

Figura 30: Diagrama de momentos fletores (kN.m) 

 

Como foi referido anteriormente, para o pré-dimensionamento das vigas, o 

cálculo da altura foi executado com base na condicionante definida pela verificação da 

altura mínima definida pelo Eurocódigo 2 – Projeto de estruturas de betão. No entanto 

como já são conhecidos os esforços atuantes na viga, será realizada uma confirmação do 

pré-dimensionamento com base no momento de cálculo máximo, sabendo que o valor 

de μ (momento reduzido) deve estar compreendido entre 0,20 e 0,25 de modo a que seja 

efetuado um dimensionamento mais económico. 

Assim para um valor de μ = 0,20, um valor de MSd = 98,40 kN.m e um valor de 

b = 0,20m (igual à dimensão do pilar, com pré-dimensionamento demonstrado em 

seguida), tem-se substituindo os valores na Equação (22): 
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𝜇 =
𝑀sd

𝑏 × 𝑑2 × 𝑓cd
↔ 0,20 =

98,40

0,20 × 𝑑2 ×
20
1,5

× 103
↔ 𝑑 ≅ 0,43𝑚 

 

Como a altura total da viga é obtida através da altura útil (d) mais o 

recobrimento das armaduras: 

 

ℎ = 𝑑 + 0,05 ↔ ℎ = 0,48𝑚 ≅ 𝟎, 𝟓𝟎𝒎 

 

Logo tem-se então uma secção de 0,20×0,50m, secção esta com a qual se inicia 

o dimensionamento da viga. 

 

 Cálculo das armaduras nos vãos (momentos fletores positivos) pelas 

equações de equilíbrio (Equações (23)): 

 

 1º Vão = 3º Vão:  

 

{
𝐹𝑐 = 𝐹𝑠

𝐹𝑠 × 𝑍 = 𝐹𝑐 × 𝑍 = 𝑀𝑒𝑑
 {

0,8𝑥 × 0,20 ×
20

1,5
× 103 = 𝐴𝑠 ×

400

1,15
× 103

0,8𝑥 × 0,20 ×
20

1,5
× 103 × (0,45 − 0,4𝑥) = 98,4

  

{
𝐴𝑠 = 7,00𝑐𝑚2

𝑥 = 0,114𝑚
 

 

Verificação da armadura mínima a aplicar, segundo o ponto 9.2.1.1 do 

Eurocódigo 2 – Projeto de estruturas de betão e a Equação (31): 

 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ×
2,2

400
× 0,20 × 0,45 ≮ 0,0013 × 0,20 × 0,45 

 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 1,29 𝑐𝑚2 ≮ 1,17𝑐𝑚2 Ok! 

 

Verificação da armadura máxima a aplicar, segundo o ponto 9.2.1.1 do 

Eurocódigo 2 – Projeto de estruturas de betão e a Equação (32): 
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𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 0,04 × (0,20 × 0,50) ↔ 𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 40,0 𝑐𝑚2 Ok! 

 

As = 7,00 cm2 → Escolha 2∅16 + 3∅12  (7,41 cm2) 

 

Nota: o valor do momento fletor positivo no 2º vão é muito pequeno (assume até um 

valor ainda negativo) e como tal, para que se realize uma otimização das armaduras, 

pode colocar-se cerca de 50% da armadura dos outros vãos. Assim, 7,41cm2 × 0,50 = 

3,71cm2. Pode portanto ser colocado 2∅16  (As = 4,02cm2) como armadura inferior na 

zona do 2º vão. 

 

 Cálculo das armaduras nos apoios (momentos fletores negativos) pelas 

equações de equilíbrio (Equações (23)): 

 

 2º apoio = 3º apoio: 

 

{
𝐹𝑐 = 𝐹𝑠

𝐹𝑠 × 𝑍 = 𝐹𝑐 × 𝑍 = 𝑀𝑒𝑑
 {

0,8𝑥 × 0,20 ×
20

1,5
× 103 = 𝐴𝑠 ×

400

1,15
× 103

0,8𝑥 × 0,20 ×
20

1,5
× 103 × (0,45 − 0,4𝑥) = 95,9

  

{
𝐴𝑠 = 6,80 𝑐𝑚2

𝑥 = 0,111𝑚
 

 

Tal como no ponto anterior, procede-se ao cálculo da armadura mínima e 

máxima a aplicar, para as zonas do 2º e 3º apoio da viga, recorrendo ao  Eurocódigo 2 e 

às equações em cima mencionadas. 

 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 1,29 𝑐𝑚2 Ok! 

 

𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 40,0 𝑐𝑚2 Ok! 

 

As = 6,80 cm2 → Escolha 2∅16 + 3∅12  (7,41 cm2) 

 

Nota: por questões de ordem económica, é usual realizarem-se interrupções nas 

armaduras da viga (abandonos de armaduras), sendo que nos apoios extremos basta 

colocar ¼ da armadura principal. Logo 2ϕ16 chega para resistir aos esforços instalados. 
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 Cálculo dos abandonos de varões 

 

Neste caso específico, quer na armadura superior, quer na armadura inferior, a 

armadura a abandonar é a mesma (2ϕ16). Assim, vai-se calcular o momento fletor 

máximo que 2ϕ16 (As = 4,02 cm2) resiste, utilizando as equações de equilíbrio 

(Equações (23)). 

 

{
𝐹𝑐 = 𝐹𝑠

𝐹𝑠 × 𝑍 = 𝐹𝑐 × 𝑍 = 𝑀𝑒𝑑
 {
0,8𝑥 × 0,20 ×

20

1,5
× 103 = (4,02 × 10−4) ×

400

1,15
× 103

0,8𝑥 × 0,20 ×
20

1,5
× 103 × (0,45 − 0,4𝑥) = 𝑀𝑟𝑑

  

{
𝑀𝑟𝑑 = 59,30 𝑘𝑁.𝑚

𝑥 = 0,066𝑚
 

 

Assim, 2ϕ16 (As = 4,02 cm2) resiste a um momento fletor máximo de 59,30 kN.m, por 

isso nas zonas em que o valor dos momentos for superior, será necessário proceder a um 

reforço de armaduras (colocando mais 3ϕ12). 

 

O reforço de armaduras, a realizar nas zonas da viga com maiores momentos, 

calcula-se segundo a Equação (36): 

 

𝑎 = 𝑎𝑙 + 𝑙𝑏𝑑 (36) 

 

Com: 

 

al – comprimento resistente; 

lbd – comprimento de amarração das armaduras. 

 

Recorrendo ao diagrama de momentos fletores (ou à equação de momentos) da 

viga (Figura 30), é possível determinar a distância, onde o momento fletor passa a ser 

superior a 59,30 kN.m (valor de al), de onde será necessário realizar o reforço. 

Para a armadura superior: 

 

al = 0,28m; 
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lbd = lb,net e pode ser determinado através do Art.81º do REBAPE (1983); (neste 

caso lb,net = 35ϕ). 

 

Assim, substituindo os valores na Equação (36), vem: 

 

𝑎 = 0,28 + 35 × (0,016) = 0,84𝑚 ≅ 0,85𝑚 

 

Na armadura inferior: 

 

al = 3,27m; 

lbd  = lb,net = 35ϕ. 

 

Assim, substituindo os valores na Equação (36), vem: 

 

𝑏 = 4,80 − (3,27 + 35 × (0,016)) = 0,97𝑚 ≅ 0,95𝑚 

 

 Espaçamento mínimo entre varões: 

 

𝑆𝑚𝑖𝑛 ≥ {
∅𝑙 máx =16mm

20 𝑚𝑚
 

 

Assim, o espaçamento mínimo entre varões, será de 20mm. Para verificar se esta 

condição é respeitada, a seguir é apresentada a Equação (37), através da qual se realiza 

o cálculo do “espaçamento real”, entre os varões da viga. 

 

𝐵 = (2 × 𝑐) + (2 × ∅𝑡) + (𝑛 × ∅𝑙) + ((𝑛 − 1) × 𝑆) (37) 

 

Com: 

 

B – largura da secção; 

c – recobrimento das armaduras; 

∅𝑡 – diâmetro da armadura transversal (estribos); 

∅𝑙 – diâmetro da armadura longitudinal; 
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S – espaçamento entre os varões. 

 

A seguir é apresentado o cálculo do espaçamento dos varões da viga V5 na zona 

mais desfavorável, recorrendo à Equação (37): 

 

200 = (2 × 50) + (2 × 8) + (2 × 16) + (3 × 12) + (5 × 𝑆) ↔ 

↔ S = 3,2mm < 20mm KO!! 

 

Como o espaçamento mínimo entre varões não é respeitado, é necessário 

proceder a um agrupamento de varões, de modo a garantir que este seja superior a 

20mm. Será feito um agrupamento como ilustra a Figura 31. 

 

 

Figura 31: Agrupamento de varões da viga V5 

 

O cálculo do espaçamento neste caso faz-se de forma análoga ao exposto em 

cima e com recurso à Equação (37), pois de acordo com o ponto 8.9.1 do Eurocódigo 2 

– Projeto de estruturas de betão, quando dois varões em contacto entre si estão 

dispostos um sobre o outro, não é necessário considerar esses varões como um 

agrupamento. 

 

200 = (2 × 50) + (2 × 8) + (2 × 16) + (1 × 12) + (2 × 𝑆) ↔ 

↔ S = 20mm ≥ 20mm Ok! 

 

 Armadura de esforço transverso: 

 

B=200mm
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A viga vai resistir ao esforço transverso instalado se Vrd ≥ Vsd. 

Considerando estribos verticais (α=90º) de 2 ramos ϕ8, tem-se pela Equação 

(38): 

 

𝑉𝑟𝑑 = 𝑉𝑐𝑑 + 𝑉𝑤𝑑 (38) 

 

𝑉𝑐𝑑 = 650 × 0,20 × 0,45 = 58,50 𝑘𝑁 

 

138,50 = 58,50 + 0,9 × 0,45 ×
(0,50 × 10−4) × 2

𝑆
×
400

1,15
× 103 × 1 

 

S ≅ 0,18m 

 

Condição limite do valor do esforço transverso, Equação (39): 

 

𝑉𝑟𝑑 = τ2 × bw× d (39) 

 

Com: 

 

bw – largura da secção; 

d – altura útil; 

τ2 – tensão dada pela tabela 6. 

 

Tabela 6: Esforço transverso – Valores de tensão τ2 (MPa) 
Classe 

do 

betão 

B15 

(C12/15) 

B20 

(C16/20) 

B25 

(C20/25) 

B30 

(C25/30) 

B35 

(C30/37) 

B40 

(C35/45) 

B45 

(C40/50) 

B50 

(C45/55) 

B55 

(C50/60) 

τ2 2,4 3,2 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

 

Como tal: 

 

𝑉𝑟𝑑 = 4,0 × 103 × 0,20 × 0,45 = 360 kN 
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Assim, e segundo o Art.º 94.3 do REBAPE (1983), a viga V5 é abrangida na sua 

totalidade por uma zona em que: 

 

1

6
τ2 × bw × d < Vsd ≤

2

3
τ2 × bw× d 

 

O que implica um espaçamento máximo dos estribos, 𝑆 ≤ 0,5𝑑 ≯ 0,25𝑚. 

 

𝑆 ≤ 0,225𝑚 ≯ 0,25𝑚. 

 

Por uma questão de facilidade de execução em obra, os estribos serão colocados 

com um afastamento de 0,15m. 

 

Escolha →Est. ϕ8//0,15m 

 

A Figura 32, pormenoriza todas as armaduras da viga V5 nos seus tramos.  

 

 

 
Figura 32: Viga V5 – pormenor das armaduras 

 

  

b=0.95

0.20

2Ø16

4.80

0.20
2Ø16+3Ø12

2Ø16

1.80

0.20

4.80

0.20

2Ø16

Viga V5 (20x50)

2Ø16+3Ø12

Est.Ø8//0.15m

AÇO A400NR

REC = 5cm

BETÃO C20/25

2Ø16+3Ø12

b=0.95

3.50

a=0.85m a=0.85m
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3.3.3. Dimensionamento de Pilares 

 

Os pilares, são elementos de vital importância, pois têm como função conduzir 

as ações atuantes até às fundações das estruturas. 

No caso dos pilares de betão armado presentes na estrutura deste projeto são 

peças verticais, onde a solicitação normal é predominante. 

As suas secções transversais encontram-se submetidas a compressão simples, ou 

flexão composta. No caso da primeira (compressão simples), trata-se de uma solicitação 

de esforço normal (esforço axial), que atua no baricentro da secção. Na realidade 

prática, este tipo de fenómeno é muito incerto, pelo que se considera muito difícil a sua 

existência. Assim, por poderem existir excentricidades “imprevistas”, recomenda-se o 

cálculo destes elementos sujeitos a flexão composta. 

 

3.3.3.1. Encurvadura 

 

Este fenómeno caracteriza-se pela ocorrência de deformações transversais ao 

plano em que atuam as cargas como: 

 

 varejamento em elementos muito esbeltos comprimidos axialmente; 

 bambeamento em elementos sujeitos a esforços de flexão. 

 

A verificação da segurança em relação ao estado limite último de encurvadura 

poderá ser dispensada no caso de se verificar uma das seguintes condições (Equação 

(40) ou Equação (41)) expressas pelo REBAPE (1983): 

 

 Flexão 

 
𝑀𝑠𝑑

𝑁𝑠𝑑
≥ 3,5ℎ 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆 ≤ 70 (40) 

 

𝑀𝑠𝑑

𝑁𝑠𝑑
≥ 3,5ℎ

𝜆

70
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆 > 70 (41) 

 

Com λ a ser a esbelteza do pilar, e h a altura da secção. 
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 Esbelteza de pilares: 

 

Se o pilar em “estudo” pertencer a uma estruturas de nós móveis, a sua esbelteza 

é condicionada pela Equação (42). 

 

𝜆 ≤ 35 (42) 

 

Já se o pilar em “estudo” pertencer a uma estruturas de nós fixos, a sua esbelteza 

é condicionada pela Equação (43). 

 

𝜆 ≤ 50 − 15
𝑀𝑠𝑑, 𝑏

𝑀𝑠𝑑, 𝑎
 (43) 

 

Com Msd,a e Msd,b a serem os valores de cálculo dos momentos atuantes nas 

extremidades do pilar; e λ a ser a esbelteza do pilar para uma dada direção. 

 

No caso de não ser dispensada a verificação de segurança à encurvadura, o 

momento de cálculo Msd é determinado através da Equação (44) ou da Equação (45) e 

(46), dependendo do tipo de estrutura em estudo: 

 

 Estruturas de nós móveis: 

 

Nas estruturas de nós móveis pode considerar-se que as secções críticas se 

localizam junto das extremidades dos pilares, e portanto pode obter-se o valor do 

momento atuante através da Equação (44), a seguir apresentada. 

 

𝑀′
sd = 𝑀sd + 𝑁sd × (𝑒𝑎 + 𝑒2 + 𝑒𝑐) (44) 

 

Com ea – excentricidade acidental; e2 – excentricidade de 2ª ordem; e ec – 

excentricidade de fluência definidas no Art. 63º do REBAPE (1983). 
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 Estruturas de nós fixos (o maior dos valores a seguir): 

 

Nas estruturas de nós fixos a secção crítica não se localizam em geral junto das 

extremidades dos pilares, mas sim numa zona intermédia, e o valor de cálculo do 

momento a considerar deve ser o maior dos valores obtidos através da Equação (45), ou 

da Equação (46), de seguida apresentadas. 

 

𝑀′
sd = 0,6 ×𝑀sd,a +  0,4 𝑀sd,b (45) 

 

𝑀′
sd = 0,4 𝑀sd,a (46) 

 

3.3.3.2. Excentricidades 

 

As excentricidades a considerar no sentido mais desfavorável no plano de 

encurvadura, estão definidas no Art. 63º do REBAPE (1983), e são as seguintes: 

 

 ea: excentricidade acidental, (Equação (47)); visa atender aos efeitos das 

imperfeições geométricas de execução dos pilares ou da deficiente avaliação da 

posição da resultante das forças atuantes. 

Nos casos mais usuais (com l0, igual ao comprimento efetivo de encurvadura): 

 

𝑒𝑎 = 𝑚á𝑥 {
𝑙𝑜

300
2𝑐𝑚

 (47) 

 

 e2: excentricidade de 2ª ordem (Equação (48)); máxima deformação transversal 

na secção crítica do pilar. 

 

𝑒2 =
1

𝑟
×
𝑙𝑜2

10
 (48) 

 

Em que o fator 
1

𝑟
 é definido pela Equação (49): 
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1

𝑟
=
5

ℎ
× 10−3 × 𝜂 (49) 

 

h – altura da secção no plano de encurvadura; 

η – coeficiente traduzido pela Equação (50). 

 

𝜂 =
0,4 × 𝑓𝑐𝑑 × 𝐴𝑐

𝑁𝑠𝑑
 (50) 

 

Ac – área da secção transversal do pilar. 

 

 ec: excentricidade de fluência; destina-se a ter em conta o acréscimo da 

deformação do pilar devido aos efeitos de fluência. 

Nos casos mais usuais esta é calculada recorrendo à Equação (51). 

 

𝑒𝑐 = (
𝑀𝑠𝑔

𝑁𝑠𝑔
+ 𝑒𝑎) [𝑒𝑥𝑝 (

𝜑𝑐(𝑡∞, 𝑡0)𝑁𝑠𝑔

𝑁𝐸 − 𝑁𝑠𝑔
) − 1] (51) 

 

Em que: 

 

Msg, Nsg – esforços provocados por ações com carácter permanente; que provocam 

fluência; 

ea – excentricidade acidental; 

𝜑𝑐(𝑡∞, 𝑡0) – coeficiente de fluência (em geral com o valor de 2,5); 

NE – carga crítica de Euler. 

 

Poderá no entanto não se quantificar a excentricidade de fluência (ec), caso se 

verifique uma das seguintes condições, representadas pelas Equações (52) e (53): 

 

Msd

Nsd
≥ 2h (52) 

 

λ ≤ 70 (53) 
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Assim, o valor da excentricidade final será obtido através do somatório das 

excentricidades adicionais, que traduz a Equação (54): 

 

e = 𝑒𝑎 + e2+ ec (54) 

 

3.3.3.3. Mobilidade da estrutura 

 

Consideram-se como estruturas de nós fixos aquelas cujos nós, sob o efeito dos 

valores de cálculo das ações, sofrem deslocamentos horizontais de valor desprezável. 

Entende-se que os deslocamentos dos nós são desprezáveis quando o forem os 

efeitos secundários a eles devidos. Do ponto de vista prático pode considerar-se que as 

estruturas são de nós fixos quando for satisfeita a condição a apresentada na Equação 

(55). 

 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × √
𝛴𝑁

𝛴𝐸𝐼
≤ 𝜂 (55) 

 

Com: 

 

η = 0,2 + 0,1 n (n, nº de andares inferior a 4); 

η = 0,6 (n igual ou superior a 4 andares); 

htotal – altura total da estrutura acima das fundações; 

∑N – somatório dos esforços normais ao nível das fundações, não majorados; 

∑EI – soma dos fatores de rigidez de flexão, em fase não fendilhada, de todos os 

elementos verticais de contraventamento na direção considerada, se estes não tiverem 

rigidez constante em altura, deverá considerar-se uma rigidez equivalente. 

 

3.3.3.4.  Esbelteza de pilares 

 

Define-se a esbelteza de um pilar, com secção constante, numa dada direção, 

através da Equação (56): 
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𝜆 =
l0

𝑖
 (56) 

 

Em que: 

 

l0 – comprimento efetivo de encurvadura na direção considerada; 

i – raio de giração da secção do pilar na direção considerada. 

 

Com o cálculo do raio de giração do pilar a ser executado através da Equação 

(57): 

 

𝑖 = √
𝐼

𝐴𝑐
 (57) 

 

Onde: 

 

I – inércia do pilar; 

Ac – área da secção transversal do pilar. 

 

O comprimento efetivo de encurvadura é traduzido pela Equação (58): 

 

𝑙𝑜 =  𝜂 × 𝑙 (58) 

 

Com: 

 

η – fator dependente das ligações das extremidades do pilar (Equações (59) e (60)); 

l – comprimento livre do elemento. 

 

Pilares em estruturas de nós fixos: 

 

η = min {
0,7 + 0,05 × (α1 + α2) ≤ 1
0,85 + 0,05 × (α min) ≤ 1

 (59) 
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Pilares em estruturas de nós móveis: 

 

η = min {
1,0 + 0,15 × (α1 + α2)
2,0 + 0,3 × (α min)

 (60) 

 

Com: 

α1 – parâmetro relativo a uma das extremidades do pilar, dado pela relação entre a soma 

das rigidezes de flexão dos pilares que concorrem no nó e a soma das rigidezes de 

flexão das vigas que ai também concorrem; 

α2 – parâmetro idêntico a α1, relativo à outra extremidade do pilar; 

α min – o menor dos valores de α. 

 

3.3.3.5. Armadura longitudinal 

 

Os varões longitudinais constituem a armadura principal dos pilares, e tem como 

principal função a absorção das compressões em conjunto com o betão, e as trações em 

alguns casos de flexão composta. Juntamente com as cintas, evitam também a rotura por 

deslizamento do betão. 

O espaçamento entre os varões (longitudinais) não deve exceder 30 cm, com a 

exceção de pilares cuja largura das faces seja igual ou inferior a 40 cm, onde a 

disposição de varões junto aos cantos é suficiente. 

O diâmetro mínimo dos varões longitudinais não poderá ser inferior a 10 mm. 

Em geral, os pilares são dimensionados à flexão composta ou flexão desviada, 

dependendo dos esforços aplicados no pilar. 

Esse dimensionamento pode ser realizado através de tabelas e ábacos 

específicos, (o dimensionamento realizado neste relatório teve por base o documento 

Barros e Figueiras, (2010) seguindo uma metodologia bastante simples, que consiste, 

para pilares retangulares sujeitos a flexão composta, num primeiro passo em calcular o 

valor reduzido do valor de cálculo do esforço normal resistente através da Equação (61): 

 

𝜈 =
𝑁𝑟𝑑

𝑏 × ℎ × 𝑓𝑐𝑑
 (61) 
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De seguida calcula-se o valor reduzido do valor de cálculo do momento fletor 

resistente em cada direção, recorrendo às Equações (62): 

 

𝜇𝑥 =
𝑀𝑟𝑑 𝑥

𝑏 × ℎ2 × 𝑓𝑐𝑑
; 𝜇𝑦 =

𝑀𝑟𝑑 𝑦

𝑏 × ℎ2 × 𝑓𝑐𝑑
 (62) 

 

Conhecendo o tipo de aço e o tipo de betão, escolhe-se o ábaco de flexão 

correspondente, de onde se obtém a percentagem mecânica de armadura, com ω 

definido pela Equação (63): 

 

𝜔 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐
×
𝑓yd

𝑓cd
 (63) 

 

3.3.3.5.1. Armadura mínima e máxima 

 

Para elementos estruturais, como pilares, os valores da armadura mínima e 

máxima a utilizar são traduzidos pela Equação (64) e Equação (65), respetivamente: 

 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
0,10 × 𝑁𝑒𝑑

𝑓𝑦𝑑
≯ 0,002 × 𝐴𝑐 (64) 

 

𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 0,04 × 𝐴𝑐 (65) 

 

3.3.3.6. Armadura transversal 

 

As cintas que constituem a armadura transversal têm como função evitar a 

encurvadura dos varões longitudinais, a absorção dos esforços transversos e a cintagem 

do betão. 

O ponto 9.5.3 do Eurocódigo 2, define condições mínimas para o espaçamento e 

diâmetro das cintas, sendo que o Anexo Nacional NA corrige o exposto no referido 

ponto. 

No caso do espaçamento deverá ser a menor das três condições: 
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S = min {
15 ∅min
l min
30cm

 

 

Com: 

 

l min – menor dimensão do pilar; 

ϕmin – diâmetro mínimo dos varões longitudinais. 

 

Já o diâmetro das cintas deverá respeitar: 

 

∅t = máx {
∅l máx

4
6mm

 

 

3.3.3.7. Dimensionamento do Pilar P1 

 

Foi dimensionado o pilar P1, com base na envolvente de esforços obtida através 

do programa Cype 2013. 

Fez-se um estudo de qual dos pilares seria mais desfavorável em toda a estrutura 

(pilar sujeito aos maiores esforços) e realizou-se o seu dimensionamento, de modo a 

resistir às suas solicitações e a transmiti-las para o seu elemento de fundação. 

De seguida é apresentada a Tabela 7, onde se podem analisar as solicitações 

existentes no pilar, e que serviram (como já foi referido) para realizar o seu 

dimensionamento. 
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Tabela 7: Envolvente de esforços do pilar P1 

 

 

 Quantificação dos esforços 

 

Direção XX 

 

𝑏 = 0,20𝑚 

ℎ = 0,20𝑚 

𝐺𝑘 = P. p.𝑙𝑎𝑗𝑒+ 𝑃.𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝑅𝑒𝑣. 

Gk = 2,84 + 1,5 + 0,30 = 4,64 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑄𝑘 = 2,21 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑁𝐸𝐷 = 300,3 𝑘𝑁 

𝑀𝐸𝐷 = 6,2 𝑘𝑁.𝑚 

Direção YY 

 

𝑏 = 0,20𝑚 

ℎ = 0,20𝑚 

𝐺𝑘 = P. p.𝑙𝑎𝑗𝑒+ 𝑃.𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎𝑠 + 𝑅𝑒𝑣. 

Gk = 2,84 + 1,5 + 0,30 = 4,64 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑄𝑘 = 2,21 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑁𝐸𝐷 = 300,3 𝑘𝑁 

𝑀𝐸𝐷 = 0,0 𝑘𝑁.𝑚 

Seguidamente, e com recurso à Equação (55), apresenta-se cálculo da 

mobilidade da estrutura: 

 

 Mobilidade da estrutura 

 

Se esta condição for verificada considera-se a estrutura de nós fixos, caso 

contrário de nós móveis. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × √
𝛴𝑁

𝛴𝐸𝐼
≤ 𝜂 (55) 
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ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4,0𝑚 

 

𝛴𝑁 = 𝐴𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜 × Σ[𝑛º 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠

× (𝐺𝑘 +𝑄𝑘)] 

 

𝛴𝑁 = (565,70) × [1 × (4,64 + 2,21)]

= 3875,0 𝐾𝑁 

 

𝛴𝐸𝐼 = 𝐸𝑐𝑚 × (𝑛º 𝑃 × 𝐼𝑐ℎ +  PR × 𝐼𝑐ℎ) 

 

𝛴𝐸𝐼 = 31 × 106 × [[24 × 
0,20×0,203

12
] +

[3 ×
0,20×7,703

12
] + [2 ×

9,90×0,203

12
]] =

7,08 × 108 kN.m2  

 

𝜂 = 0,2 + 0,1 × 𝑛º 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 

𝜂 = 0,2 + 0,1 × 1 = 0,3 

 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4,0𝑚 

 

𝛴𝑁 = 𝐴𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜 × Σ[𝑛º 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠

× (𝐺𝑘 + 𝑄𝑘)] 

 

𝛴𝑁 = (565,70) × [1 × (4,64 + 2,21)]

= 3875,0 𝐾𝑁 

 

𝛴𝐸𝐼 = 𝐸𝑐𝑚 × (𝑛º 𝑃 × 𝐼𝑐ℎ +  PR × 𝐼𝑐ℎ) 

 

𝛴𝐸𝐼 = 31 × 106 × [[24 × 
0,20×0,203

12
] +

[3 ×
7,70×0,203

12
] + [2 ×

0,20×9,903

12
]] =

1,00 × 109 kN.m2  

 

𝜂 = 0,2 + 0,1 × 𝑛º 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 

𝜂 = 0,2 + 0,1 × 1 = 0,3

Substituindo os valores na expressão verifica-se se a estrutura é de nós fixos ou móveis. 

 

Direção XX 

 

4,0 × √
3875,0

7,08 × 108
≤ 0,3 

 

0,009 ≤ 0,3 logo é Estrutura de Nós 

Fixos. 

 

Direção YY 

 

4,0 × √
3875,0

1,00 × 109
≤ 0,3 

 

0,008 ≤ 0,3 logo é Estrutura de Nós 

Fixos.
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 Determinação do Comprimento Efetivo de Encurvadura 

 

 Direção xx 

 

Pilares em estruturas de nós fixos: 

 

η = min {
0,7 + 0,05 × (α1 + α2) ≤ 1
0,85 + 0,05 × (α min) ≤ 1

 

 

α1 = 1,0 (sapata que confira um encastramento parcial) 

 

α2 =
(
4EI
L )Pilar

(
4EI
L )V1.3

+ (
4EI
L )V1.4

=

(
4𝐸 × (

0,2 × 0,23

12 )

3,50
)

(
4𝐸 × (

0,2 × 0,43

12 )

4,70 ) + (
4𝐸 × (

0,2 × 0,43

12 )

6,00 )

= 0,1 

 

Desta forma o valor de η é o seguinte: 

 

𝜂 = 𝑚𝑖𝑛 {
0,7 + 0,05 × (1 + 0,1) = 0,76 < 1
0,85 + 0,05 × 0,1 = 0,86 < 1

} 

  

Com o auxílio da Equação (58), o comprimento de encurvadura assume o 

seguinte valor: 

 

𝑙0 = 𝜂 × 𝑙 = 0,76 × 3,5 = 2,66𝑚 

 

Já o raio de giração do pilar, será obtido através da Equação (57): 

 

𝑖 = √
𝐼

𝐴
=
√
0,2 × 0,23

12
0,2 × 0,2

= 0,06 
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Visto que já se conhece o valor do comprimento de encurvadura e do raio de 

giração do pilar, já é possível calcular a esbelteza do mesmo, para a direção xx, 

recorrendo à Equação (56): 

 

𝜆 =
l0

𝑖
=
2,66

0,06
= 44,3 < 140 𝑂𝐾! 

 

 Dispensa do cálculo à encurvadura: 

 

Como o valor da esbelteza do pilar, é inferior a 70 (λ<70), então vai utilizar-se a 

Equação (35). 

 

𝑀𝑠𝑑

𝑁𝑠𝑑
≥ 3,5 × ℎ (35) 

 

𝑀𝑠𝑑 = 0,6 × (−6,2) + 0,4 × (−3,4) = −5,08 𝑘𝑁.𝑚 

 

𝑀𝑠𝑑 = 0,6 × (−6,2) = −3,72 𝑘𝑁.𝑚 

 

5,08

300,3
≥ 3,5 × 0,20 ↔ 0,02 ≥ 0,7 𝐾𝑂! 

 

 Outra condição de dispensa do cálculo à encurvadura: 

 

Por se tratar de uma estrutura de nós fixos, recorre-se à Equação (38): 

 

𝜆 ≤ 50 − 15
𝑀𝑠𝑑, 𝑏

𝑀𝑠𝑑, 𝑎
 (38) 

 

44,3 ≤ 50 − 15 ×
3,4

6,2
↔ 44,3 ≤ 46,1 𝑂𝐾! 

 

Logo dispensa o cálculo à encurvadura na direção xx. 
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Nsd = 300,3 kN 

Msd,y = -6,2 kN.m 

 

 Direção yy 

 

α1 = 1,0 (sapata que confira um encastramento parcial) 

 

α2 =
(
4EI
L )Pilar

(
4EI
L )V1.3

+ (
4EI
L )V1.4

=

(
4𝐸 × (

0,2 × 0,23

12 )

3,50
)

(
4𝐸 × (

0,4 × 0,23

12 )

4,70 ) + (
4𝐸 × (

0,4 × 0,23

12 )

6,00 )

= 0,38 

 

Desta forma o valor de η é o seguinte: 

 

𝜂 = 𝑚𝑖𝑛 {
0,7 + 0,05 × (1 + 0,38) = 0,77 < 1
0,85 + 0,05 × 0,38 = 0,87 < 1

} 

  

Com o auxílio da Equação (53), o comprimento de encurvadura assume o 

seguinte valor: 

 

𝑙0 = 𝜂 × 𝑙 = 0,77 × 3,5 = 2,70𝑚 

 

Já o raio de giração do pilar, será obtido através da Equação (52): 

 

𝑖 = √
𝐼

𝐴
=
√
0,2 × 0,23

12
0,2 × 0,2

= 0,06 

 

Visto que já se conhece o valor do comprimento de encurvadura e do raio de 

giração do pilar, já é possível calcular a esbelteza do mesmo, para a direção yy, 

recorrendo à Equação (51): 
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𝜆 =
l0

𝑖
=
2,70

0,06
= 45,0 < 140 𝑂𝐾! 

 

 Dispensa do cálculo à encurvadura: 

 

Á semelhança do que foi verificado para a direção xx, também para a direção yy 

o valor da esbelteza do pilar, é inferior a 70 (λ<70), utilizando-se de novo, a Equação 

(40). 

 

𝑀𝑠𝑑

𝑁𝑠𝑑
≥ 3,5 × ℎ (40) 

 

𝑀𝑠𝑑 = 0,6 × (0,0) + 0,4 × (0,0) = 0,0 𝑘𝑁.𝑚 

 

𝑀𝑠𝑑 = 0,6 × (0,0) = 0,0 𝑘𝑁.𝑚 

 

0,0

300,3
≥ 3,5 × 0,20 ↔ 0,0 ≥ 0,7 𝐾𝑂! 

 

 Outra condição de dispensa do cálculo à encurvadura: 

 

Na direção yy, a estrutura é também de nós fixos, e assim sendo, recorre-se à 

Equação (43): 

 

𝜆 ≤ 50 − 15
𝑀𝑠𝑑, 𝑏

𝑀𝑠𝑑, 𝑎
 (43) 

 

45,0 ≤ 50 − 15 ×
0,0

0,0
↔ 45,0 ≤ 50,0 𝑂𝐾! 

 

Logo dispensa o cálculo à encurvadura na direção yy. 

 

Nsd=300,3 kN 

Msd,x=0,0kN.m 
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 Determinação das armaduras (direção xx): 

 

O dimensionamento das armaduras teve por base o exposto em Barros H. e 

Figueiras J., 2010. 

Substituindo os valores nas Equações (61) e (62), tem-se respetivamente: 

 

𝜈 =
𝑁𝑟𝑑

𝑏 × ℎ × 𝑓𝑐𝑑
=

300,3

0,2 × 0,2 × (
20
1,5

× 103)
= 0,56 

 

µ =
𝑀𝑟𝑑

𝑏 × ℎ2 × 𝑓𝑐𝑑
=

6,2

0,2 × 0,22 × (
20
1,5

× 103)
= 0,06 

 

Consultando a tabela 3 de Barros H. e Figueira J. (2010), retiramos o valor da 

percentagem mecânica de armadura (ω). 

 

𝛚 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎 

 

𝜔 =
𝐴𝑠

𝐴𝑐
×
𝑓𝑦𝑑

𝑓𝑐𝑑
→ 𝜔 = 0.000 → 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 → 4∅10 (3,14𝑐𝑚2) 

 

 Armadura mínima e máxima: 

 

Cálculo da armadura mínima (Equação (64)) e da armadura máxima (Equação 

(65)), respetivamente: 

 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
0,10 × 300,3

400
1,15

× 103
≥ 0,002 × (0,2 × 0,2) ↔ 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,86 ≥ 0,80 𝑐𝑚

2 

 

𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04 × (0,2 × 0,2) = 16,0𝑐𝑚
2 

 

 Armaduras Transversais (cintas): 
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As cintas a aplicar no pilar, deverão apresentar um diâmetro e um espaçamento 

entre si que satisfaça o seguinte: 

 

∅t = máx {
∅l máx

4
=
10

4
= 2,5mm

6mm

 

 

S = min {
15 ∅min = 15 × 1 = 15cm

l min = 20cm
30cm

 

 

Escolha → ct ϕ6//0,15m 

 

 Espaçamento de varões: 

 

O espaçamento máximo entre os varões longitudinais do pilar não poderá ser 

superior a 150mm. Para verificar o espaçamento entre a escolha de varões efetuada, 

recorre-se à Equação (37). 

 

200 = (2 × 50) + (2 × 6) + (2 × 10) + S        

 S = 68 mm < 150 𝑂𝑘! 

 

Logo, 4ϕ10, cumpre com o espaçamento máximo de varões. 

 

 Reforço das cintas: 

 

O espaçamento das cintas junto às extremidades do pilar (reforço junto a vigas 

ou elementos de fundação, numa extensão igual à maior dimensão do pilar) deve ser 

reduzido por um fator de 0,6. 

 

0,6 × 150 = 𝟗𝟎𝒎𝒎  → 𝐜𝐭 𝛟𝟔//𝟎, 𝟎𝟗𝐦  (em 20cm nas extremidades do pilar) 

 

 Comprimento de amarração: 
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Segundo o Art. 81º do REBAPE (1983), o comprimento de amarração lb,net, para 

os materiais escolhidos deve compreender o um valor de 35φ. 

 

Comprimento de amarração (lb,net) → 35φ → 35 × 10 = 350mm 

 

Nota: considerou-se o pilar com uma armadura simétrica, isto é, terá uma 

armadura igual para a direção yy. Fez-se o cálculo para a direção mais desfavorável 

(direção xx) e atribui-se a mesma armadura para a direção yy. 

A Figura 33, pormenoriza todas as armaduras do pilar P1 e respetivos 

comprimentos de amarração nas suas extremidades.  

 

 

 

Figura 33: Pilar P1 - pormenor das armaduras 

 

 
























AÇO A400NR

REC = 5cm

BETÃO C20/25
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3.3.4. Dimensionamento das fundações 

 

As fundações são os elementos estruturais, que têm como função transmitir as 

cargas das estruturas ao solo. 

Podem ter variadas classificações, dependendo estas dos materiais em que são 

executadas (fundações em betão/betão armado, alvenaria e etc.), dos métodos 

construtivos utilizados, e da profundidade a que são construídas (superficiais ou 

profundas). 

As fundações superficiais ou diretas (por exemplo as sapatas), embora não 

sejam realmente executadas na superfície do solo (ficam soterradas por motivos de 

proteção), caracterizam-se por transmitirem as tensões ao solo unicamente pela face 

inferior do elemento de fundação. Já as fundações profundas ou indiretas (por exemplo 

as estacas), são colocadas a uma profundidade maior, e transmitem as solicitações ao 

solo de fundação, quer pela parede lateral e/ou pela extremidade do próprio elemento. 

Sempre que possível são utilizadas as fundações diretas/superficiais, pois são 

mais económicas, e implicam métodos de construção mais simples. 

Em edifícios é comum utilizarem-se sapatas ligadas por vigas de fundação 

(lintéis); e sempre que a área dos elementos de fundação for superior a 60% da área do 

próprio edifício, opta-se por ensoleiramento geral. 

Neste projeto em particular, para se tirar partido das características do terreno, 

optou-se pela utilização de fundações diretas/superficiais, construídas em betão armado, 

sobre uma base de betão de limpeza. 

Desta forma, as mesmas fundações (sapatas), foram dimensionadas de modo a 

transmitirem as solicitações da moradia, sem que ocorra rotura do solo de fundação. 

A seguir é apresentado o dimensionamento da sapata S1. A mesma não tem 

qualquer limite de propriedade. 

De referir ainda são quadradas e simétricas nas duas direções, o que proporciona 

uma maior facilidade de construção e reduz a probabilidade de ocorrência de erros em 

obra. 

 

3.3.4.1. Rigidez das sapatas 
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No dimensionamento das sapatas, as mesmas consideram-se como sapatas 

rígidas quando é admitido que a altura útil da sapata é maior que metade da máxima 

consola, como é apresentado na Equação (66) e exemplificado na Figura 34: 

 

𝑑 ≥
𝑉 máx

2
 (66) 

 

 

Figura 34: Sapata esquemática 

 

De seguida, e após conhecer os esforços que vão solicitar a sapata em estudo, e a 

tensão admissível do solo de fundação, começa-se o seu dimensionamento com a 

determinação das suas dimensões em planta, ilustradas na Figura 35. 

 

 

Figura 35: Determinação das dimensões em planta de uma sapata 

 

V máx.

h

a0 Msd,x

Msd,y

Bx*

By*

ex ex

ey

ey
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A seguir são apresentados os elementos de cálculo, para o dimensionamento da 

sapata: 

 

Nsd= 300,3 kN; 

Msd,x = 0,0 kN.m; 

Msd,y = 6,2 kN.m; 

σadm = 300 kPa (tensão admissível do solo); 

 

 Dimensões em planta 

 

{
Bx∗  =  2a0 +  0,20
By∗  =  2a0 +  0,20

↔ {
Bx =  2a0 +  0,20 + (2 × ex)
By =  2a0 +  0,20 + (2 × ey)

 

 

A tensão admissível no solo terá de ser inferior, à tensão máxima a que o solo de 

fundação resiste, tal como expõe a Equação (67) e (68):  

 

σsd ≤ σrd (67) 

 

𝜎𝑟𝑑 =
1,1 × 𝑁𝑠𝑑

𝐴
=
1,1 × 𝑁𝑠𝑑
𝐵𝑥∗ × 𝐵𝑦∗

↔ (68) 

 

↔ 300 =
1,1 × 300,3

(2𝑎0 + 0,20) × (2𝑎0 +  0,20)
↔ 

 

↔ 𝑎0 = 0,42𝑚 

 

Excentricidades: 

 

𝑒𝑥 =
𝑀𝑠𝑑,𝑦

𝑁𝑠𝑑
= 0,0𝑚 

 

ey =
𝑀𝑠𝑑,𝑥

𝑁𝑠𝑑
=

6,02

1,1×300,3
= 0,02m  
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Assim: 

 

{
Bx∗  =  2a0 +  0,20
By∗  =  2a0 +  0,20

↔{
Bx = (2 × 0,42) +  0,20 + (2 × 0,0) = 1,04m
By = (2 × 0,42) +  0,20 + (2 × 0,02) = 1,08m

 

 

As dimensões das sapatas são sempre em múltiplos de 10 cm. Logo, as 

dimensões serão: Bx=1,10 m; By=1,10 m, como representado na Figura 36. 

 

 

Figura 36: Dimensões iniciais da sapata 

 

Depois de conhecer as dimensões em planta, ir-se-á determinar a altura (h) da 

sapata. 

 

 Condição de sapata rígida: 

 

Determinação da altura da sapata (h) 

 

d ≥
V máx

2
≥
0,45

2
≥ 0,225m ≅ 0,25m ↔ 

 

↔ h = 0,25 + 0,05 = 0,30m 

 

 

1,10m

1,10m

0,45m

0,20m

0,45m

0,45m 0,20m 0,45m
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Peso próprio da sapata: 

 

𝑃. 𝑃.𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 = 𝛾𝑏𝑒𝑡ã𝑜 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 24 × (1,10 × 1,10 × 0,30) = 8,71 𝑘𝑁 

 

Cálculo do esforço axial atuante (Nreal): 

 

𝑁𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1,35 × 𝑃. 𝑝.𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎+ 𝑁𝐸𝐷 ↔ 

↔ 𝑁𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1,35 × 8,71 + 300,3 = 312,1 𝑘𝑁 

 

Agora que já é conhecido o valor real do esforço axial, verifica-se se a tensão de 

referência é inferior à tensão admissível do solo: 

 

𝜎 =
𝑁𝑅

𝐵𝑥 × 𝐵𝑦
=

312,1

1,10 × 1,10
= 257,9 𝑘𝑃𝑎 < 300 𝑘𝑃𝑎 → 𝑂𝑘! 

 

Com todas as dimensões da sapata definidas, vai-se de seguida determinar a 

resultante das tensões no terreno. 

 

{
 

 ηx =
ex

Bx
=
0,0

1,10
= 0,0m

ηy =
ey

By
=
0,02

1,10
= 0,018m

 

 

Se a condição expressa pela Equação (69) a seguir apresentada se verificar, a 

resultante encontra-se dentro do núcleo central. 

 

𝜂𝑥 + 𝜂𝑦 ≤
1

6
 (69) 

0,0 + 0,018 ≤
1

6
 

0,018 ≤
1

6
 

 

Resultante dentro do núcleo central. 
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Conhecendo a “posição” da resultante das tensões, é possível determinar a 

tensão de referência que atua no solo de fundação, com base na Equação (70). 

 

𝜎𝑟𝑒𝑓 =
𝑁𝑅

𝐵𝑥 × 𝐵𝑦
× (1 + 3𝜂𝑥 + 3𝜂𝑦) (70) 

 

𝜎𝑟𝑒𝑓 =
312,1

1,10 × 1,10
× (1 + 3 × 0,0 + 3 × 0,018) = 271,9 𝑘𝑃𝑎 ≤ 300 𝑘𝑃𝑎 → 𝑂𝐾‼ 

 

No dimensionamento deste tipo de elementos de fundação, é necessário verificar 

a ocorrência de corte. 

 

 Verificação ao corte: 

 

V máx ≤ 1,5 B → 0,45 ≤ 1,5 (1,10) → 0,45 ≤ 1,65 Ok! 

 

Dado que a condição acima apresentada é verificada, a verificação ao corte será 

efetuada tendo por base uma Degradação a 45º, como representa a Figura 37. 

A seguir é apresentada a Tabela 8, que define o sinal de cada uma das tensões. 

Com recurso à Equação (71) e aplicando o respetivo sinal, é possível materializar o 

valor de cada tensão. 

Por fim obtêm-se o valor de σ2*, recorrendo à Equação (72). 

 

Tabela 8: Determinação do sinal das tensões 

 Nsd Msd,x Msd,y 

σ1 + + + 

σ2 + - + 

σ3 + + - 

σ4 + - - 

 

𝜎 =
𝑁𝑅

𝐵𝑥 × 𝐵𝑦
±
6 ×𝑀𝑠𝑑,𝑥

𝐵𝑥 × 𝐵𝑦2
±
6 ×𝑀𝑠𝑑,𝑦

𝐵𝑦 × 𝐵𝑥2
 

 

(71) 
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𝜎1 =
312,1

1,10 × 1,10
+

6 × 0,0

1,10 × 1,102
+

6 × 6,2

1,10 × 1,102
= 285,9 𝑘𝑁/𝑚2 

 

𝜎2 =
312,1

1,10 × 1,10
−

6 × 0,0

1,10 × 1,102
+

6 × 6,2

1,10 × 1,102
= 285,9 𝑘𝑁/𝑚2 

 

𝜎3 =
312,1

1,10 × 1,10
+

6 × 0,0

1,10 × 1,102
−

6 × 6,2

1,10 × 1,102
= 230,0 𝑘𝑁/𝑚2 

 

𝜎4 =
312,1

1,10 × 1,10
−

6 × 0,0

1,10 × 1,102
−

6 × 6,2

1,10 × 1,102
= 230,0 𝑘𝑁/𝑚2 

 

 

Figura 37: Degradação a 45º 

 

𝜎2
∗ = 𝜎2 + (

𝐵𝑥 − 𝑙2

𝐵𝑥
) × (𝜎1 − 𝜎2);  com l2 = b1−

d

2
 (72) 

 

𝜎2
∗ = 285,9 + (

1,10 − 0,325

1,10
) × (285,9 − 285,9) = 285,9 kN/m2 

 

Utilizando a Equação (73), é possível determinar o esforço atuante, e recorrendo 

à Equação (74) efetua-se o cálculo do esforço resistente. 
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𝑉𝑠𝑑 = 𝐵 × 𝑙2 ×
𝜎1 + 𝜎2

∗

2
− (𝑏1 −

𝑑

2
)2 × 𝜎2

∗ (73) 

 

𝑉𝑠𝑑 = 1,10 × 0,325 ×
285,9 + 285,9

2
− (0,45 −

0,25

2
)2 × 285,9 = 72,0 𝑘𝑁 

 

𝑉𝑟𝑑 = 2 × 𝑏2 × 𝑑2 × 𝑓𝑣𝑑; 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑣𝑑 = 0,129√𝑓𝑐𝑘 (74) 

 
𝑉𝑟𝑑 = 2 × (0,20 + 0,25) × 0,25 × 577 = 129,8 𝑘𝑁 

 

Não há rotura por corte, porque Vrd ˃Vsd (129,8 kN ˃ 72,0 kN). 

 

 Cálculo das armaduras pelo método das consolas 

 

O cálculo das armaduras pode ser realizado através do método das consolas, 

separadamente para as duas direções. Este processo admite que a sapata está dividida 

simetricamente em cada direção (o mesmo também se aplica em sapatas excêntricas), 

em que cada uma das partes atua como uma consola, como mostra a Figura 38. 

Neste caso específico, como as dimensões da sapata e do pilar são iguais em 

ambas as direções, e dado que os esforços atuantes na mesma, são mais gravosos numa 

direção, basta calcular a armadura para essa mesma direção. Por questões práticas, a 

armadura será a mesma em ambas as direções. 

 

Direção xx = Direção yy 
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Figura 38: Sapata S1 – modelo de cálculo para ambas as direções 

 

𝑀𝑠𝑑 = 285,9 × 0,48 ×
0,48

2
+ ((

285,9 − 285,9

2
× 0,48) ×

2

3
× 0,48) = 32,9 𝑘𝑁.𝑚 

 

Como já se conhece o valor do momento, já é possível determinar as armaduras, 

através das equações de equilíbrio (Equações (23)). 

  

{
𝐹𝑐 = 𝐹𝑠

𝐹𝑠 × 𝑍 = 𝐹𝑐 × 𝑍 = 𝑀𝑒𝑑
 {

0,8𝑥 × 1,0 ×
20

1,5
× 103 = 𝐴𝑠 ×

400

1,15
× 103

0,8𝑥 × 1,0 ×
20

1,5
× 103 × (0,25 − 0,4𝑥) = 32,9

  

 

{
𝐴𝑠 = 3,86 𝑐𝑚2

𝑥 = 0,013𝑚
 

 

À semelhança do dimensionamento de uma viga, também no dimensionamento 

de uma sapata, é necessário determinar a armadura mínima e máxima recorrendo às 

Equações (31) e (32), respetivamente; e tendo também em consideração o ponto 9.2.1.1 

do Eurocódigo 2 – Projeto de estruturas de betão. 

 

 Armadura mínima (Equação (31)): 

 

a=0,20m v=0,45m

0,15a + v = 0,48m

0,48m0,62m

s1=285,9s2*=285,9s2=285,9
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𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ×
2,2

400
× 1 × 0,25 ≮ 0,0013 × 1 × 0,25 ↔ 

 

↔ 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 3,58𝑐𝑚
2/𝑚 ≮ 3,25𝑐𝑚2/𝑚 

 

 Armadura máxima (Equação (32)): 

 

𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 0,04 × (1,0 × 0,30) = 120,0𝑐𝑚2/𝑚 

 

Escolha → φ10//0,20m (3,93 cm2/m) 

 

Amarração das armaduras tendo em conta as dimensões da maior consola e da 

altura da sapata, como expõe a Figura 39: 

 

Neste caso, Vmáx ˃ h; 0,45m > 0,30m logo: 

 

 

Figura 39: Comprimento de amarração das armaduras 

 

lb,net, armadura de face inferior = 35 φ (segundo o Art. 81 REBAPE (1983)) 

 

lb,net = 35 × 0,010 = 0,35m 

 

Como referido anteriormente, a fundação será colocada sobre uma base de betão 

de limpeza, pois este proporciona uma maior facilidade de limpeza aquando da 

betonagem, impede a alteração do terreno, facilita a colocação das armaduras, protege o 

v

h

h lb,net

a

v > h
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próprio betão da fundação perdendo assim menos goma e aumenta a base de sustentação 

da sapata. 

Na Figura 40, é possível visualizar uma pormenorização das armaduras da 

sapata S1, bem como das suas dimensões. 

 

 

  

Figura 40: Pormenor das armaduras da sapata S1 (direção xx = direção yy) 

 

 

  

0,05m0,45m0,20m0,45m0,05m

0,10m

0,30m

Ø10//0.20 

Ø10//0.20 

AÇO A400NR

REC = 5cm

BETÃO C20/25

Betão de Limpeza

h lb,net=0,35m

0,25m



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

  

 

Diogo Miguel Alves Santos nº1009666   87 

4. Projeto da rede de águas prediais 

 

O projeto da rede predial de águas foi executado para que seja assegurado um 

bom funcionamento global, preservando-se a segurança, a saúde e o conforto dos 

utilizadores. 

O seu dimensionamento foi realizado de acordo com o Decreto Regulamentar nº 

23/95 de 23 de Agosto, Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais (RGSPPDADAR). 

 

4.1. Descrição do traçado da rede 

 

A moradia unifamiliar será alimentada a partir do ramal de ligação à rede 

pública de abastecimento existente no arruamento. 

No limite do lote será instalado um contador volumétrico em nicho próprio, com 

uma janela de vidro na porta de modo a facilitar a leitura do contador, que fará a 

contagem da água.  

Após o contador, a rede alimentará as torneiras das instalações sanitárias, 

cozinha e torneiras de lavagem e rega. 

Para o aquecimento de água quente, será instalado um termoacumulador elétrico 

numa sala técnica conforme descrito nas peças desenhadas. 

As tubagens terão a indicação de azul ou vermelho, representando a rede de 

abastecimento para consumo de água fria e água quente, respetivamente. 

O traçado da rede de distribuição será constituído por troços retos, horizontais e 

verticais, ligados entre si por acessórios apropriados, devendo os primeiros possuir uma 

inclinação aconselhável de 0.5%, de modo a favorecer a circulação e a saída de ar que 

possa surgir nas tubagens. 

Na instalação conjunta das tubagens de água fria e quente as mesmas devem 

ficar separadas de pelo menos 5 cm, sendo a tubagem de água quente colocada num 

nível superior da tubagem de água fria. 

As canalizações enterradas no solo ficarão convenientemente apoiadas em todo 

o seu comprimento e de modo a darem cumprimento às disposições regulamentares 

quanto à sua localização e recobrimento. 
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A rede geral de distribuição de água ficará suspensa no teto, e no interior dos 

compartimentos embebida nas paredes. 

Apenas se procederá ao tapamento de roços, após serem verificadas boas 

condições de execução e assentamento, bem como após a aprovação da fiscalização. 

De seguida são apresentadas as Figuras 41 (Anexo 9.0) e 42 (Anexo 9.1) que 

esquematizam o traçado em planta da rede predial de águas. A rede de águas frias 

assinalada a azul; a rede de águas quentes assinalada a vermelho. 

Note-se que as referidas figuras não possuem uma escala definida, sendo 

meramente ilustrativas. 

 

 

Figura 41: Traçado da rede predial de águas – rés-do-chão 

  

Rés-do-Chão

Planta do Rés-do-Chão

1.0

1/150
ESCALA:

O TÉCNICO:

DESENHO:

OBRA:

LOCAL:

REQUERENTE:DESIGNAÇÃO:

DATA:
Construção de uma Moradia Unifamiliar

Freineda - ALMEIDA
(Moradia)

Rede de Águas

N

ÁGUAS:
Tubagem de água fria

Tubagem de água quente

Torneiras de água fria

Torneiras de água quente

Válvula de seccionamento
ou torneira de passagem

Caixa de contador com válvula
de seccionamento rápido

Prumada ascendente

Prumada descendente

Fevereiro - 2014

AQS-Termo acumulador eléctrico
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Figura 42: Traçado da rede predial de águas – cave 

 

4.2. Tubagem 

 

4.2.1. Aplicação 

 

As canalizações interiores da rede de distribuição poderão ser instaladas à vista, 

em galerias, caleiras, tetos falsos, embainhadas ou embutidas. Deverão ser previstas 

liras de compensação de forma a prever as oscilações da tubagem num eventual 

movimento da estrutura. 

As tubagens das canalizações de água serão em polipropileno copolímero 

random (PPR) com acessórios do mesmo material. As canalizações não embutidas são 

fixadas por abraçadeiras em aço galvanizado, espaçadas em conformidade com as 

características do material.  

N

Planta da Cave

Cave

1.1

1/150
ESCALA:

O TÉCNICO:

DESENHO:

OBRA:

LOCAL:

REQUERENTE:DESIGNAÇÃO:

DATA:
Construção de uma Moradia Unifamiliar

Freineda - ALMEIDA
(Moradia)

Rede de Águas

Fevereiro - 2014

ÁGUAS:
Tubagem de água fria

Tubagem de água quente

Torneiras de água fria

Torneiras de água quente

Válvula de seccionamento
ou torneira de passagem

Caixa de contador com válvula
de seccionamento rápido

Prumada ascendente

Prumada descendente

AQS-Termo acumulador eléctrico
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A distância entre os apoios deverá respeitar os comprimentos máximos definidos 

no documento de homologação quando este é exigido, ou em tabelas do fabricante nos 

restantes casos, em função da posição da tubagem e dos respetivos diâmetros. 

O atravessamento de paredes e de pavimentos, ou de outros elementos quando 

previsto, será sempre envolvido por uma manga em tubo de zinco ou de PVC que 

permita o seu livre movimento. A tubagem não ficará no entanto em contacto com a 

referida manga devendo para tal interpor-se um anel de borracha ou de plástico flexível. 

Nos casos em que tal se justifique deve aquele espaço ser preenchido com 

material isolante térmico devidamente protegido. 

Nas montagens em que a tubagem fique acessível, à vista ou em ”courettes", 

deve deixar-se uma distância de pelo menos 5 cm entre a superfície exterior do tubo, ou 

a do seu isolamento quando for o caso, e as paredes ou tetos. 

Os troços enterrados serão assentes sobre uma camada de areia de forma a obter 

um leito uniforme ou, quando permitido pela Fiscalização, sobre o próprio terreno. 

A compactação do material de aterro deve ser feita cuidadosamente de forma a 

não danificar a tubagem e a garantir a estabilidade dos pavimentos. 

Quando for indispensável embeber a tubagem no pavimento, mediante indicação 

do projeto ou acordo da Fiscalização, ela deverá situar-se na camada de recobrimento ou 

de regularização, interferindo o menos possível com a parte estrutural. 

 

4.2.2. Válvulas de seccionamento 

 

De acordo com a regulamentação em vigor e, sem prejuízo de outras indicações 

do projeto, deverão ser instaladas válvulas de seccionamento nos ramais de alimentação 

de todas as instalações, bacias de retrete e equipamentos de produção de água quente. 

 

4.2.3. Isolamento térmico 

 

Todas as tubagens da rede de água quente serão envolvidas por um isolante 

térmico, exceto os ramais individuais de abastecimento aos aparelhos sanitários que não 

disporão de qualquer isolamento. 
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Os produtos a empregar no isolamento térmico deverão ser facilmente 

adaptáveis, imputrescíveis, incombustíveis, não corrosivos, quimicamente neutros e 

resistentes à humidade e aos micro-organismos sugerindo-se por exemplo uma manga 

de poliestireno extrudido ou de lã de mineral. 

A espessura mínima de isolamento depende do diâmetro interno dos tubos a 

utilizar, e para o caso da lã mineral ou lã de rocha está indicado na Tabela 9, a seguir 

apresentada. 

 

Tabela 9: Espessura mínima para coquilhas de lã mineral 

Diâmetro interno 

dos tubos 

(mm) 

Espessura do Isolamento 

Temperatura da água 

40-65 ºC 66-100 ºC 

≤ φ32 20 20 

32 ≤ φ < 50 20 30 

50 ≤ φ < 80 30 30 

≥ φ80 30 40 

 

Para montagem no exterior aumentar 10 mm. 

O isolamento térmico não deverá ser interrompido nos locais de colocação de 

braçadeiras, válvulas, entre outros. 

Nas transições das zonas isoladas para as não isoladas deverá aplicar-se uma 

tampa estanque. 

O isolamento deverá ser da maior qualidade, com vista à obtenção de um alto 

rendimento da instalação. 

 

4.3. Dimensionamento 

 

4.3.1. Caudais 

 

Os caudais de cálculo foram determinados em função dos caudais instantâneos 

acumulados, tendo em consideração o conforto dos utilizadores, bem como uma 
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probabilidade de simultaneidade de funcionamento dos diversos aparelhos, tendo-se 

utilizado o gráfico do Anexo V do RGSPPDADAR. 

Os caudais instantâneos fixados para cada dispositivo foram considerados de 

acordo com o Anexo IV do Regulamento, aqui traduzidos na Tabela 10: 

 

Tabela 10: Caudais e diâmetros mínimos nos dispositivos de utilização 

Dispositivo 
Caudal 

instantâneo (l/s) 
Diâmetro (mm) 

Lavatório individual 0,10 15 

Bidé 0,10 15 

Banheira 0,25 25 

Chuveiro 0,15 15 

Autoclismo de bacia 

retrete 
0,10 15 

Maquina lavar roupa 0,20 20 

Maquina lavar louça 0,15 20 

Pia lava louça 0,20 15 

Tanque lavar roupa 0,20 15 

Boca de lavagem φ20 0,45 20 

Boca de lavagem φ15 0,30 15 

 

4.3.2. Diâmetros 

 

Os diâmetros das tubagens são determinados em função do caudal de cálculo, da 

velocidade de escoamento e perdas de carga nas tubagens. 

Os diâmetros escolhidos respeitam a legislação em vigor e estão de acordo com 

o Documento de Homologação do fabricante. 

 

4.3.3. Velocidades de escoamento 

 

As velocidades de escoamento nas tubagens foram obtidas em função do caudal 

de cálculo.  
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De acordo com o Art.º 94.º, o valor da referida velocidade de escoamento, não 

deve ser inferior a 0,5 m/s, por forma a precaver a formação de depósitos, que provocam 

incrustações nas tubagens; nem superior a 2,0 m/s para evitar abrasões, golpes de ariete 

vibrações e ruídos nas canalizações. 

A velocidade de escoamento nas tubagens pode ser calculada através da Equação 

(75), em função do caudal de cálculo: 

 

𝑉 =
𝑄𝑐

𝐴
=

𝑄𝑐

𝝅 × ∅com𝟐

4

 (75) 

 

Em que: 

 

V – velocidade (m/s); 

Qc – caudal de cálculo (l/s); 

φ com – diâmetro comercial (mm); 

A – área da secção da tubagem. 

 

4.3.4. Perdas de carga 

 

Através da fórmula de Flamant, Equação (76), foram determinadas as perdas de 

carga unitárias: 

 

𝐽 = 𝑘 × 𝑉
7
4 × ∅−

5
4 (76) 

 

Em que: 

 

J – perda de carga (m/m); 

k – fator que caracteriza a rugosidade da tubagem; 

V – velocidade (m/s); 

φ – diâmetro da tubagem (m). 
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As perdas de carga localizadas tais como: curvas, tês, uniões, dispositivos 

(termoacumulador elétrico) e etc. foram também tidas em conta no dimensionamento. 

São apresentados na Figura 43 os coeficientes (k) das perdas de carga 

localizadas em peças da rede predial. 

 
Figura 43: Coeficientes de perdas de carga localizadas em peças da rede 

 

4.3.5. Pressões na rede 

 

O cálculo hidráulico das pressões foi realizado com base nas perdas de carga 

lineares e localizadas, incluindo também os diferenciais altimétricos a vencer.  

Foi garantida uma pressão mínima de 10 m.c.a., no dispositivo mais 

desfavorável (ponto nº39 da rede de água quente), bem como uma pressão máxima na 

rede não superior a 60 m.c.a. respeitando assim a legislação em vigor. 

 

4.3.6. Tabelas de dimensionamento da rede 

 

De seguida são apresentadas as Tabelas 11 e 12 de dimensionamento da rede de 

água fria, e as Tabelas 13 e 14 de dimensionamento da rede de água quente. Foi 

efetuado o dimensionamento dos diâmetros para cada troço, verificando ainda para os 

mesmos, as condições de velocidade e pressão (mínimos e máximos). O tubo escolhido 

para o cálculo de ambas as redes foi o PPR-PN 25.  

Os troços indicados estão representados nas plantas em anexo.
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Tabela 11: Dimensionamento da rede de água fria 
Rede de água fria 

Troço 
Qac 

(l/s) 

Qcálc. 

(l/s) 

Dint min 

(mm) 

Dint 

(mm) 

DN 

(mm) 

V 

(m/s) 
L (m) 

Hg 

(m) 

J Linear 

(m.c.a.) 

J Localizadas 

(m.c.a.) 

Pressão de 

Entrada (m.c.a.) 

Pressão de Saída 

(m.c.a.) 

1cont-2 40,50 1,17 27,3 29,8 50 1,68 45,00 - 4,87 0,19 40,00 34,94 

2-3 1,80 0,74 21,7 23,8 40 1,66 13,75 - 1,94 0,25 34,94 32,75 

3-4 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 0,40 - 0,12 0,00 32,75 32,63 

3-5 1,70 0,72 21,4 23,8 40 1,62 0,70 - 0,09 0,00 32,75 32,66 

5-6 1,60 0,70 21,1 23,8 40 1,57 1,00 - 0,13 0,00 32,66 32,53 

6-7 1,50 0,67 20,7 23,8 40 1,51 0,82 - 0,10 0,00 32,53 32,43 

7-8 0,40 0,34 14,8 19 32 1,21 3,63 - 0,39 0,19 32,43 31,86 

8-9 0,20 0,24 12,3 14,8 25 1,39 0,58 - 0,11 0,00 31,86 31,75 

7-10 1,10 0,57 19,1 23,8 40 1,29 1,73 - 0,16 0,11 32,43 32,17 

10-11 1,10 0,57 19,1 23,8 40 1,29 0,41 - 0,04 0,11 32,17 32,02 

11-12 1,10 0,57 19,1 23,8 40 1,29 3,45 - 0,31 0,00 32,02 31,71 

12-13 0,35 0,32 14,3 14,8 25 1,85 3,75 - 1,16 0,56 31,71 30,00 

13-14 0,15 0,21 11,5 11,8 20 1,89 1,05 - 0,44 0,00 30,00 29,56 

12-15 0,75 0,47 17,3 19 32 1,66 15,75 - 2,94 0,00 31,71 28,77 

2-16 2,70 0,91 24,1 29,8 50 1,31 0,57 - 0,04 0,00 34,94 34,90 

16-17 2,55 0,88 23,7 23,8 40 1,99 1,35 - 0,26 0,00 34,90 34,64 

17-18 2,45 0,87 23,5 23,8 40 1,95 2,88 - 0,53 0,00 34,64 34,11 

18-19 2,45 0,87 23,5 23,8 40 1,95 0,62 - 0,12 0,22 34,11 33,77 

19-20 2,35 0,85 23,2 23,8 40 1,91 0,48 - 0,09 0,00 33,77 33,68 

20-21 0,30 0,29 13,7 14,8 25 1,71 0,30 - 0,08 0,00 33,68 33,60 

21-22 0,20 0,24 12,3 14,8 25 1,39 2,40 - 0,45 0,00 33,60 33,15 

22-23 0,20 0,24 12,3 14,8 25 1,39 0,40 - 0,07 0,22 33,15 32,86 

23-24 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 2,36 - 0,69 0,00 32,86 32,16 

24-25 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 0,95 - 0,28 0,35 32,16 31,53 

20-26 2,05 0,79 22,4 23,8 40 1,78 10,66 - 1,69 0,28 33,68 31,71 

26-27 1,95 0,77 22,2 23,8 40 1,73 1,41 - 0,21 0,00 31,71 31,50 

27-28 1,80 0,74 21,7 23,8 40 1,66 0,41 - 0,06 0,00 31,50 31,44 

28-29 1,80 0,74 21,7 23,8 40 1,66 3,95 - 0,56 0,17 31,44 30,71 

29-30 1,80 0,74 21,7 23,8 40 1,66 0,44 - 0,06 0,17 30,71 30,48 

30-31 1,70 0,72 21,4 23,8 40 1,62 1,57 - 0,21 0,00 30,48 30,27 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

 

  

Diogo Miguel Alves Santos nº1009666          96 

Tabela 12: Dimensionamento da rede de água fria 
Rede de água fria 

Troço 
Qac 

(l/s) 

Qcálc. 

(l/s) 

Dint min 

(mm) 

Dint 

(mm) 

DN 

(mm) 

V 

(m/s) 
L (m) 

Hg 

(m) 

J Linear 

(m.c.a.) 

J Localizadas 

(m.c.a.) 

Pressão de 

Entrada (m.c.a.) 

Pressão de Saída 

(m.c.a.) 

31-32 1,60 0,70 21,1 23,8 40 1,57 0,28 - 0,04 0,15 30,27 30,09 

32-33 1,60 0,70 21,1 23,8 40 1,57 1,35 - 0,17 0,00 30,09 29,92 

33-34 0,25 0,27 13,1 14,8 25 1,56 0,42 - 0,10 0,00 29,92 29,82 

34-35 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 1,35 - 0,40 0,00 29,82 29,42 

33-36 0,20 0,24 12,3 14,8 25 1,39 0,47 - 0,09 0,00 29,92 29,83 

36-37 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 1,38 - 0,40 0,00 29,83 29,42 

33-38 1,15 0,59 19,3 23,8 40 1,32 4,05 - 0,38 0,17 29,92 29,36 

38-39 0,20 0,24 12,3 14,8 25 1,39 0,55 - 0,10 0,00 29,36 29,26 

39-40 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 1,34 - 0,39 0,00 29,26 28,87 

38-41 0,95 0,53 18,4 19 32 1,88 0,41 - 0,09 0,00 29,36 29,27 

41-42 0,80 0,49 17,6 19 32 1,72 1,45 - 0,29 0,00 29,27 28,98 

42-43 0,70 0,46 17,0 19 32 1,61 0,65 - 0,11 0,00 28,98 28,87 

43-44 0,60 0,42 16,4 19 32 1,48 1,95 - 0,30 0,00 28,87 28,57 

44-45 0,35 0,32 14,3 14,8 25 1,85 6,90 - 2,13 0,09 28,57 26,35 

45-46 0,35 0,32 14,3 14,8 25 1,85 0,45 - 0,14 0,37 26,35 25,84 

46-47 0,35 0,32 14,3 14,8 25 1,85 1,80 - 0,56 0,00 25,84 25,29 

47-48 0,35 0,32 14,3 14,8 25 1,85 0,35 - 0,11 0,37 25,29 24,81 

48-49 0,20 0,24 12,3 14,8 25 1,39 0,95 - 0,18 0,00 24,81 24,63 

49-50 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 0,70 - 0,21 0,00 24,63 24,43 

15-51 0,75 0,47 17,3 19 32 1,66 4,00 -4.00 0,75 0,00 28,77 32,02 

51-52 0,75 0,47 17,3 19 32 1,66 0,42 - 0,08 5,00 32,02 26,94 

52-53 0,75 0,47 17,3 19 32 1,66 2,45 - 0,46 0,00 26,94 26,49 

53-54 0,45 0,36 15,2 19 32 1,28 1,08 - 0,13 0,00 26,49 26,36 
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Tabela 13: Dimensionamento da rede de água quente 

Rede de água quente 

Troço 
Qac 

(l/s) 

Qcálc. 

(l/s) 

Dint min 

(mm) 

Dint 

(mm) 

DN 

(mm) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

Hg 

(m) 

J Linear 

(m.c.a.) 

J Localizadas 

(m.c.a.) 

Pressão de Entrada 

(m.c.a.) 

Pressão de Saída 

(m.c.a.) 

1/T.E.-2 2,50 0,88 23,6 23,8 40 1,97 0,50 - 0,07 0,00 26,94 26,88 

2-3 2,50 0,88 23,6 23,8 40 1,97 4,00 4.00 0,53 0,00 26,88 22,34 

3-4 2,50 0,88 23,6 23,8 40 1,97 15,50 - 2,06 0,24 22,34 20,04 

4-5 0,20 0,24 12,3 14,8 25 1,39 4,00 - 0,52 0,00 20,04 19,52 

4-6 2,30 0,84 23,1 23,8 40 1,89 3,50 - 0,43 0,15 20,04 19,46 

6-7 2,30 0,84 23,1 23,8 40 1,89 0,40 - 0,05 0,15 19,46 19,26 

7-8 2,30 0,84 23,1 23,8 40 1,89 2,35 - 0,29 0,00 19,26 18,97 

8-9 2,20 0,82 22,9 23,8 40 1,84 1,80 - 0,21 0,21 18,97 18,55 

9-10 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 0,25 - 0,05 0,00 18,55 18,49 

9-11 2,10 0,80 22,6 23,8 40 1,80 13,75 - 1,56 0,14 18,55 16,84 

11-12 2,10 0,80 22,6 23,8 40 1,80 0,70 - 0,08 0,00 16,84 16,77 

12-13 1,95 0,77 22,2 23,8 40 1,73 1,35 - 0,14 0,00 16,77 16,62 

13-14 1,85 0,75 21,9 23,8 40 1,69 2,60 - 0,26 0,12 16,62 16,24 

14-15 1,85 0,75 21,9 23,8 40 1,69 1,00 - 0,10 0,18 16,24 15,95 

15-16 0,20 0,24 12,3 14,8 25 1,39 0,56 - 0,07 0,00 15,95 15,88 

16-17 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 2,23 - 0,46 0,25 15,88 15,17 

17-18 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 0,70 - 0,14 0,00 15,17 15,03 

15-19 1,65 0,71 21,2 23,8 40 1,59 10,45 - 0,96 0,00 15,95 14,99 

19-20 1,55 0,68 20,9 23,8 40 1,54 1,40 - 0,12 0,00 14,99 14,87 

20-21 1,40 0,65 20,3 23,8 40 1,46 0,61 - 0,05 0,09 14,87 14,73 

21-22 1,40 0,65 20,3 23,8 40 1,46 3,85 - 0,30 0,09 14,73 14,33 

22-23 1,40 0,65 20,3 23,8 40 1,46 1,71 - 0,14 0,00 14,33 14,20 

23-24 1,30 0,63 20,0 23,8 40 1,41 0,60 - 0,04 0,09 14,20 14,06 

24-25 1,30 0,63 20,0 23,8 40 1,41 1,40 - 0,10 0,00 14,06 13,96 

25-26 0,25 0,27 13,1 14,8 25 1,56 0,63 - 0,10 0,00 13,96 13,86 

26-27 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 1,35 - 0,28 0,00 13,86 13,58 

25-28 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 1,65 - 0,34 0,00 13,96 13,62 
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Tabela 14: Dimensionamento da rede de água quente 
Rede de água quente 

Troço 
Qac 

(l/s) 

Qcálc. 

(l/s) 

Dint min 

(mm) 

Dint 

(mm) 

DN 

(mm) 
V (m/s) L (m) 

Hg 

(m) 

J Linear 

(m.c.a.) 

J Localizadas 

(m.c.a.) 

Pressão de 

Entrada 

(m.c.a.) 

Pressão de 

Saída 

(m.c.a.) 

25-29 0,95 0,53 18,4 19 32 1,88 4,00 - 0,65 0,29 13,96 13,02 

29-30 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 1,63 - 0,34 0,00 13,02 12,68 

29-31 0,85 0,50 17,9 19 32 1,78 0,71 - 0,10 0,00 13,02 12,91 

31-32 0,70 0,46 17,0 19 32 1,61 1,45 - 0,18 0,00 12,91 12,73 

32-33 0,60 0,42 16,4 19 32 1,48 0,67 - 0,07 0,00 12,73 12,66 

33-34 0,50 0,38 15,6 19 32 1,35 1,97 - 0,18 0,00 12,66 12,48 

34-35 0,25 0,27 13,1 14,8 25 1,56 6,70 - 1,07 0,05 12,48 11,36 

35-36 0,25 0,27 13,1 14,8 25 1,56 0,60 - 0,10 0,19 11,36 11,07 

36-37 0,25 0,27 13,1 14,8 25 1,56 1,70 - 0,27 0,19 11,07 10,60 

37-38 0,25 0,27 13,1 14,8 25 1,56 0,58 - 0,09 0,00 10,60 10,51 

38-39 0,10 0,17 10,3 11,8 20 1,53 1,65 - 0,34 0,00 10,51 10,17 

 

Nota 1: o ponto mais desfavorável de toda a rede é o ponto nº 39 da rede de água quente. Está aí garantida uma pressão superior a 10 m.c.a.; 

Nota 2: o ponto nº 52 da rede de água fria representa a entrada do Termoacumulador Elétrico (T.E.). 

 

Para que a rede cumpra com este dimensionamento, será necessário garantir uma pressão mínima no contador de 40 m.c.a. 

 

Legenda: 

 

Qac – caudal acumulado (l/s); 

Qcálc. – caudal de cálculo (l/s); 

Dint – diâmetro interno (mm); 

DN – diâmetro nominal (mm); 

V – velocidade de escoamento (m/s); 

L – comprimento do troço (m); 

Hg – cota (m); 

J  – perdas de carga (m.c.a.).
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5. Projeto da rede predial de águas residuais 

 

O projeto da rede predial de águas residuais foi executado para que seja 

assegurado um bom funcionamento global, preservando-se a segurança, a saúde e o 

conforto dos utilizadores. 

O seu dimensionamento foi realizado de acordo com o Decreto Regulamentar nº 

23/95 de 23 de Agosto, Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais (RGSPPDADAR). 

 

5.1. Descrição do traçado da rede 

 

A rede de drenagem de águas residuais domésticas, foi de um modo geral feita, 

colocando os ramais de descarga na laje aplicando a tubagem na sua camada de 

recobrimento ou de regularização de modo a não interferir com a parte estrutural.  

A rede é dotada de sistema separativo de águas fecais e saponáceas na saída dos 

aparelhos até às caixas de visita, sendo que a partir desse ponto é constituído por 

sistema misto, passando a recolher os dois tipos de águas. 

Há que referir que neste projeto específico não existirão tubos de queda, (trata-se 

de uma habitação de um piso), e portanto a recolha será feita por caixas de visita 

(sifonadas ou não, dependendo) imediatamente depois dos ramais de descarga 

individuais de cada aparelho. 

Os coletores horizontais terão o seu desenvolvimento enterrados e serão 

intercalados pelas referidas caixas visitáveis executadas em junções ou sempre que se 

verificarem mudanças de direção. 

A compactação do material de aterro deve ser feita cuidadosamente de forma a 

não danificar a tubagem e a garantir estabilidade e segurança aos pavimentos. 

Os troços enterrados serão assentes de acordo com a Figura 44 (Anexo 10.0) a 

seguir apresentada. A mesma é meramente ilustrativa e não possui uma escala definida. 
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Figura 44: Traçado da rede de drenagem de águas residuais 

 

5.2. Tubagem – PVC Rígido 

 

5.2.1. Generalidades 

 

As características dos materiais devem cumprir com o prescrito no documento 

de homologação. 

Os tubos não devem apresentar fissuras, bolhas ou outras irregularidades, devem 

ter uma cor uniforme bem como superfícies (interior e exterior) lisas e sem defeitos. 

Devem também apresentar inscrito de modo bem visível a marca, o diâmetro nominal e 

a classe de pressão. 
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5.2.2. Aparelhos sanitários e sifões 

 

Todos os aparelhos sanitários (bacias de retrete, autoclismos, bidés e etc.) bem 

como sifões deverão garantir um fecho hídrico mínimo de 50 mm. Caso exista sifão de 

piso, os aparelhos não poderão possuir sifão incorporado, garantindo assim a não 

existência de dupla sifonagem. 

 

5.2.3. Ramais de descarga 

 

Os ramais de descarga deverão ser executados em PVC PN 4 kg/m2. 

O traçado destas tubagens deverá ser constituído por troços retilíneos. Os ramais 

de descarga, quando não se inserem diretamente em tubos de queda, caixas de visita ou 

coletores suspensos, terão na sua extremidade de jusante caixas de pavimento em PVC 

(excetuando os das bacias de retrete). 

As caixas de pavimento terão uma tampa na zona superior, para que se possam 

efetuar inspeções e limpezas. 

Os ramais de descarga, quando os respetivos aparelhos não disponham de sifões, 

deverão desaguar em caixas de pavimento sifonadas (com sifão incluído). 

 

5.2.4. Bocas de limpeza 

 

São utilizadas bocas de limpeza em todos os pontos impostos pelo 

RGSPPDADAR. Estas bocas serão realizadas com acessórios em PVC. 

 

5.2.5. Câmaras de inspeção 

 

Serão construídas câmaras de inspeção ou caixas de pavimento nas mudanças 

bruscas de direção ou em ligações necessárias. A sua secção terá uma relação de b ≥ 

0,8h e serão feitas em alvenaria de tijolo, rebocadas com argamassa de cimento e areia. 
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5.3. Dimensionamento 

 

O dimensionamento da rede de esgotos domésticos teve por base o 

RGSPPDADAR. 

O método de cálculo baseia-se nos caudais de descarga atribuídos a cada 

aparelho sanitário. 

Depois de obtido o caudal acumulado, consultando o ábaco do Regulamento é 

possível determinar o caudal de cálculo, sendo ainda este afetado por um coeficiente de 

simultaneidade. 

 

5.3.1. Ramais de descarga 

 

O Art.º 212º do decreto regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto recomenda 

diâmetros mínimos para os ramais de descarga individuais. 

Na Tabela 15 são apresentados os valores desses mesmos diâmetros, bem como 

o valor do caudal de descarga de cada aparelho e equipamento sanitário. 

 

Tabela 15: Caudais de descarga e diâmetro dos ramais dos aparelhos sanitários 

Dispositivo 
Caudal de 

descarga (l/min) 

Diâmetro com. 

(mm) 

Lavatório individual 30 40 

Bidé 30 40 

Banheira 60 50 

Chuveiro 30 40 

Bacia retrete 90 90 

Maquina lavar roupa 60 50 

Maquina lavar louça 60 50 

Pia lava louça 30 50 

Tanque lavar roupa 60 50 

 

Já os ramais de descarga coletivos, são dimensionados com base nos caudais de 

cálculo (obtidos através dos caudais acumulados, afetados por um coeficiente de 
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simultaneidade), e considerando um escoamento a meia secção e inclinações entre 1% e 

4%. Aplicando a fórmula de Manning-Strickler, obtém-se a secção dos ramais. 

 

5.3.2. Coletores prediais 

 

O dimensionamento dos coletores foi feito com base nos caudais de cálculo 

(obtidos através dos caudais acumulados e afetados por um coeficiente de 

simultaneidade), admitindo um escoamento a meia secção e inclinações compreendidas 

entre 1% e 4%. 

 

Tendo em conta todos estes fatores, é possível determinar o diâmetro dos 

coletores recorrendo à fórmula de Manning-Strickler, aqui referenciada pela Equação 

(77): 

 

𝑄 = 𝑘 × 𝑖
1
2 × 𝑅

2
3 × 𝑆 (77) 

 

Com: 

 

Q – caudal de Cálculo (m3/s); 

k – coeficiente de rugosidade do material (m1/3 s-1); 

i – inclinação (m/m); 

R – raio hidráulico (m); 

S – secção da tubagem (m2). 

 

Outro método, passa pela utilização de tabelas de cálculo, onde nos é possível de 

forma mais rápida obter os diâmetros quer dos ramais coletivos quer dos coletores. 

Conhecendo o material utilizado, o caudal de cálculo, a inclinação da tubagem e 

o tipo de escoamento, determina-se de forma mais célere o diâmetro a utilizar. 

 

Neste dimensionamento foi utilizado o PVC (k = 120 m1/3 /s), inclinações das 

tubagens de 1% e admitiram-se escoamentos a Meia Secção. 
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Com a Tabela 16, a seguir apresentada é possível obter os diâmetros dos ramais 

coletivos e dos coletores, nas condições acima mencionadas. 

 

Tabela 16: Dimensionamento de tubagens em PVC com escoamento a meia secção 

 

 

5.3.3. Tabelas de dimensionamento 

 

A Tabelas 17 e a Tabela 18, apresentam o dimensionamento dos ramais de 

descarga coletivos e dos coletores da rede horizontal que ligam as caixas de visita. A 

rede foi dimensionada com base no traçado apresentado em anexo, e nele estão 

marcados os troços. 

 

Tabela 17: Dimensionamento dos ramais de descarga coletivos 

Ramais de descarga coletivos (PVC) 

Troço Qa (l/min) Qc (l/min) i (%) Tipo de escoamento 
D int 

(mm) 

DN 

(mm) 

SP1-CV2 60 65,76 

1,0 ½ Secção 

70 75 

SP2-CV8 30 45,38 70 75 

SP3-CV8 90 81,69 70 75 

SP4-CV3 90 81,69 70 75 

SP5-CV4 60 65,76 70 75 

SP6-CV5 150 107,38 84 90 

SP7-CV6 90 81,69 70 75 
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Tabela 18: Dimensionamento dos coletores prediais 

Coletores prediais (PCV) 

Troço 
Qa 

(l/min) 

Qc 

(l/min) 
i (%) 

Tipo de 

escoamento 

D int 

(mm) 

DN 

(mm) 

CV1-CV2 210 128,56 

1,0 ½ Secção 

84 90 

CV2-CV9 360 171,55 84 90 

CV3-CV4 180 118,38 84 90 

CV4-CV5 330 163,75 103 110 

CV5-CV6 570 219,39 103 110 

CV6-CV7 750 254,10 103 110 

CV7-CV8 750 254,10 103 110 

CV8-CV9 1050 304,24 117 125 

CV9-RP 1410 356,23 117 125 
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6. Projeto da rede predial de drenagem de águas pluviais 

 

O dimensionamento da rede de drenagem de águas pluviais domésticas foi realizado 

respeitando o RGSPPDADAR. 

 

6.1. Descrição do traçado da rede 

 

O sistema de drenagem de águas pluviais compreende a recolha das águas 

afluentes às coberturas. 

A drenagem da cobertura será efetuada por intermédio de caleiras que 

conduzirão as águas para tubos de queda convenientemente protegidos com ralos de 

pinha nas extremidades. 

Destes, as águas serão conduzidas para câmaras de inspeção de areia na base que 

se encontrarão interligados por coletores. Das câmaras de inspeção as águas serão 

descarregadas no logradouro do proprietário que apresenta algum declive, e daqui 

superficialmente para a linha de água mais próxima, respeitando-se o nº 1 do Artº.206º 

do Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto, tal como é possível observar na 

Figura 45 (Anexo 11.0) e na Figura 46 (Anexo 11.1). 
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Figura 45: Traçado da rede de drenagem de águas pluviais – cobertura 

 

 
Figura 46: Traçado da rede de drenagem de águas pluviais – Piso R/C 
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6.2. Materiais 

 

As características dos materiais devem cumprir com o prescrito no documento 

de homologação. 

Os tubos não devem apresentar fissuras, bolhas ou outras irregularidades, devem 

ter uma cor uniforme bem como superfícies (interior e exterior) lisas e sem defeitos. 

Devem também apresentar inscrito de modo bem visível a marca, o diâmetro nominal e 

a classe de pressão. 

As caleiras podem ser em chapa zincada, betão, fibrocimento, alumínio, PVC 

rígido ou outros materiais que reúnam as necessárias condições de utilização. A caleira 

será do tipo retangular. 

Neste projeto as caleira e tubos de queda serão em chapas de alumínio, e os 

coletores em PVC. 

 

6.3. Método de cálculo 

 

O cálculo hidráulico dos diversos elementos que constituem a rede pluvial foi 

executado, respeitando as disposições regulamentares. 

Assim, dada a região onde se insere a moradia (Zona B), e adotando um período 

de retorno de 5 anos e um tempo de concentração de 5 minutos, resulta uma intensidade 

de precipitação (I) dada pela Equação (78): 

 

𝐼 = 𝑎 × 𝑡𝑏  (78) 

 

onde: 

 

t – tempo de concentração (5 min); 

a, b – parâmetros em função da zona. 

 

O caudal de cálculo afluente a cada troço de rede será determinado de acordo 

com a área a drenar, o coeficiente de escoamento e a intensidade de precipitação. 

Será traduzido pela Equação (79): 
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Q = C × I × A (79) 

 

Onde: 

 

Q – caudal de cálculo (l/min); 

C – coeficiente de escoamento (Materiais impermeáveis – C=1,0); 

I – intensidade de precipitação (l/min.m2); 

A – área a drenar (m2). 

 

6.4. Dimensionamento 

 

Conhecendo o caudal de cálculo (pelo método acima referido Q=CIA), a 

inclinação (caleiras – 0,2% a 1,5%, tubos de queda e coletores), o tipo de escoamento 

(nas caleira não ultrapassar 7/10 h) e o material dos elementos, é possível calcular as 

secções através da equação de Manning-Strickler (Equação (77)). 

As secções podem também ser determinadas recorrendo a tabelas de cálculo, 

conhecendo as condições da rede (material, inclinação e tipo de escoamento). 

 

6.5. Tabelas de Dimensionamento 

 

As Tabelas 19, 20 e 21, apresentam o dimensionamento das caleiras a colocar 

nas pendentes da cobertura, os tubos de queda associadas às caleiras e os coletores de 

rede horizontais, respetivamente. Para melhor compreensão, apresenta-se em anexo o 

traçado da rede, a que se refere este dimensionamento. 

 
Tabela 19: Dimensionamento das caleiras da cobertura 

Caleira 
Área 

(m2) 

Q 

(l/min) 
i (%) B (m) Ht (m) 

H 

lâmina 

líquida 

(m) 

Q máx 

(l/min) 

Caleira 1 89,39 125,15 

0,5 0,10 

0,07 0,05 168 

Caleira 2 52,90 74,06 0,05 0,04 106 

Caleira 3 52,25 73,15 0,05 0,04 106 

Caleira 4 91,87 128,62 0,07 0,05 168 

Caleira 5 82,76 115,87 0,07 0,05 168 

Caleira 6 98,32 137,65 0,07 0,05 168 
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Nota: as medidas da secção das caleiras referidas na Tabela 19, são as mínimas. 

Por uma questão de facilidade de execução em obra, todas as caleiras terão uma secção 

de 0,20x0,20m2. 

 

Tabela 20: Dimensionamento dos tubos de queda 

T.Q. Q (l/min) 
Nº de tubos 

na Caleira 
Qcal (l/min) 

H lâmina 

liquida (m) 

DN min 

(mm) 

TQ1 125,15 5 25,03 0,05 50 

TQ2 74,06 4 18,52 0,04 50 

TQ3 73,15 2 36,57 0,04 50 

TQ4 128,62 4 32,15 0,05 50 

TQ5 115,87 5 23,17 0,05 50 

TQ6 137,65 7 19,66 0,05 50 

TQ1 125,15 5 25,03 0,05 50 

 

Tabela 21: Dimensionamento dos coletores horizontais 

Coletores Q (l/min) DN (mm) i(%) 
Tipo de 

escoamento 

CV1-CV2 50,1 75 

1,0 1/1 Secção 

CV2-CV3 75,1 75 

CV3-CV4 100,1 75 

CV5-CV6 110,2 75 

CV6-CV7 128,7 75 

CV7-CV8 147,2 75 

CV8-CV9 147,2 75 

CV9-D.T. 147,2 75 

CV10-CV11 110,7 75 

CV11-CV12 142,8 75 

CV12-CV4 175,0 75 

CV4-D.T. 300,1 90 

CV13-CV14 23,2 75 

CV14-CV15 69,5 75 

CV15-D.T. 69,5 75 

CV16-CV17 39,3 75 

CV17-CV18 78,7 75 

CV18-CV19 118,0 75 

CV19-D.T. 137,65 75 
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Conclusão 

 

A realização do estágio teve como objetivo permitir ao recém-licenciado aplicar 

todos os conhecimentos adquiridos durante as aulas, bem como as várias horas de 

estudo despendidas durante a licenciatura de Engenharia Civil.  

Durante o estágio foram adquiridos novos conhecimentos e ganhou-se uma 

maior experiencia, fatores bastante importantes para a vida futura no mercado de 

trabalho. 

Com a realização deste relatório, foi possível efetuar um paralelismo entre o 

cálculo (de um projeto) realizado com recurso a software informático e cálculo manual. 

O primeiro cálculo para além de ser muito mais célere, apresenta também maior 

facilidade de execução aos técnicos e reduz a probabilidade de erros matemáticos; mas 

ainda assim nem sempre os valores obtidos do mesmo se apresentam razoáveis quando 

aplicados em situações reais, o que deixa sempre o projetista com a “última palavra” em 

qualquer que seja o dimensionamento. 

Neste tipo de trabalho impera o bom senso, e a forma como ele é aplicado. 

Para finalizar, gostaria de ressalvar a importância da experiência prática 

adquirida durante o estágio. 

Durante o curso de Engenharia Civil, a deslocação a obras é reduzida e assim os 

alunos (futuros engenheiros) não adquirem um conhecimento tão íntimo quanto 

desejável dos materiais de construção bem como de métodos construtivos, condições de 

extrema importância no desempenho da profissão. 
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