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CONCLUSÃO 

 

A realização deste trabalho permitiu a aplicação prática de diversos conceitos adquiridos em 

várias disciplinas do Bacharelato e Mestrado, e possibilitou o contacto com novos conceitos no 

domínio da engenharia de estruturas, até então desconhecidos.  

A partir, do projecto de arquitectura, definiu-se a estrutura, que se introduziu no programa de 

análise estrutural, Tricalc 7.1. Seguidamente procedeu-se ao cálculo dos esforços, obtendo-se 

listagens de resultados para as combinações de acções consideradas e os desenhos dos 

elementos estruturais com as respectivas armaduras, que se apresentam em anexo. 

A elaboração do projecto possibilitou desenvolver conhecimentos na área do projecto de 

fundações e estrutura, nomeadamente, na introdução do pré-esforço nas vigas pré-esforçadas 

das consolas, no dimensionamento de fundações indirectas por intermédio de estacas moldadas 

no terreno, na análise dinâmica à estrutura. A introdução de duas juntas de dilatação, devido à 

geometria e dimensões do edifício, criaram a nível estrutural, três blocos independentes. A 

existência dos núcleos dos elevadores e dos muros de suporte de terras, permitiram 

compreender melhor alguns aspectos relevantes desses elementos para o comportamento 

estrutural dos Edifícios. A utilização de uma solução de pavimentos em laje fungiforme aligeirada 

de moldes perdidos, adequada para os vãos em presença, possibilitou também a análise 

estrutural de um tipo de  pavimento com larga utilização nos últimos anos. 

Relativamente às peças desenhadas do projecto, é de referir, mais uma vez, que foram 

elaboradas pelo próprio programa utilizado, pelo que nem sempre as soluções de varões 

adoptadas, foram as mais indicadas. As inúmeras opções a nível de desenho presentes no 

programa, deixam todavia em aberto, a possibilidade de se ter ido mais além na afinação dessas 

mesmas soluções, o que não se revelou possível no tempo de que se dispôs para a elaboração 

do projecto. 

 


