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DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS 
Mestrado Integrado em Engenharia Civil 
4º Ano – 2º Semestre – 9 de Junho de 2014 
Responsável: Prof. José Oliveira Pedro 
Identifique todas as folhas com o número e nome. 
Entregue cada problema em folhas separadas. 
Justifique adequadamente todas as respostas. 
Desligue o telemóvel. Os alunos estão proibidos de manusear o telemóvel. 
Permitida apenas a consulta de tabelas, regulamentos e formulários. 
Não é permitida a utilização de máquinas de calcular programáveis, gráficas ou 
com memórias alfanuméricas. 
Duração: 3h00m 

 

Problema 1 (9,0 val.) 

Na Figura 1 representa-se o corte transversal de um edifício de escritórios com uma estrutura porticada 
em betão armado (C30/37; A500NR) a construir em Loulé, com 2 pisos elevados e uma cobertura. 
Admita uma “restante carga permanente” em todos os pisos de 3.5 kN/m2 e sobrecargas de utilização 
iguais em todos os pisos. Considere que o solo de fundação é constituído por um depósito espesso de 
areia muito compacta e que os coeficientes de comportamento e de amortecimento da estrutura para a 
acção sísmica valem, respectivamente, q = 3 e  = 5%. 

(2,0 val.) a) Dimensione a espessura das lajes dos pisos, tendo em conta a verificação do ELU de 
resistência à flexão e um comportamento adequado em termos de ductilidade. 

(2,0 val.) b) Dimensione a viga do alinhamento 3 tendo em conta a combinação fundamental que 
envolve a sobrecarga como variável de base e os ELU de resistência à flexão e ao esforço 
transverso. Considera que esta é a viga mais esforçada dos alinhamentos 1 a 6 para as 
cargas verticais aplicadas no piso? Justifique. 

(3,0 val.) c) Para a geometria dos pilares indicada na Figura 1, constante em toda a altura do edifício, 
dimensione a largura b dos pilares, tendo em conta o ELU de resistência à flexão que 
envolve a acção do sismo na direcção Y do edifício, quantificada de acordo com o EC8-1. 

(2,0 val.) d) Pré-dimensione as sapatas dos pilares do alinhamento 6, tendo em conta a combinação 
sísmica na direcção Y e assumindo uma tensão de segurança de 400 kPa para acções 
dinâmicas. 

 

Figura 1 – Planta e corte tipo do edifício de betão armado (C30/37; A500NR) 

 

Problema 2 (7,0 val.) 

Considere a estrutura hiperestática do 1º grau para suporte de um piso e de uma fachada em vidro 
representada na Figura 2, constituída por vigas IPE em aço S355 JR e a coluna HEA em aço S235 JR. 
Admita que a carga equivalente aos pesos e sobrecargas dos pisos na viga de bordo, do peso das vigas 
e da fachada corresponde a pELS=19.2 kN/m e pELU=27 kN/m, respectivamente em serviço e no estado 
limite último. Considere que a viga está travada no plano XY nos apoios e a terços de vão, e despreze a 
rigidez de torção das vigas. 
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(3,0 val.) a) Dimensione o perfil IPE a adoptar em todas as vigas que garanta uma flecha na secção B 
inferior a L/500 para a carga de serviço, sendo L a distância entre os apoios extremos. 

(2,5 val.) b) Verifique a segurança última das vigas de acordo com o EC3, tendo em conta o perfil IPE 
que escolheu na alínea anterior (se não resolveu a alínea a) considere um perfil IPE400). 

(1,5 val.) c) Dimensione o perfil HEA em S235JR para a coluna CD de apoio da fachada, orientado 
com se representa na Figura 2. 

 
 
Problema 3 (4,0 val.) 

(2,0 val.) a) Apresente o andamento da linha de influência do deslocamento vertical na extremidade A 
da viga da Figura 3, e explique como o obteve. Considerando que a carga permanente vale 
15 kN/m e que a sobrecarga corresponde a 30 kN/m, apresente a posição das cargas para 
obter o máximo deslocamento vertical nessa secção e estime o seu valor. 

 
 
(2,0 val.) b) Explique como estima a secção das diagonais do contraventamento central da cobertura 

dos pórticos do pavilhão agrícola da Figura 4, com 30x35 m2 de área em planta e fachadas 
de topo totalmente abertas. Justifique devidamente a resposta tendo em conta os critérios 
de rigidez e de resistência. 

 

Figura 2 – Geometria e carregamentos da estrutura metálica de suporte de um piso e de uma fachada 

Figura 3 – Modelo de uma 
viga 

 
 
 

Figura 4 – Pórtico tipo e planta do sistema de 
contraventamento da cobertura 
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DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS 
Mestrado Integrado em Engenharia Civil 
4º Ano – 2º Semestre – 30 de Junho de 2014 
Responsável: Prof. José Oliveira Pedro 
Identifique todas as folhas com o número e nome. 
Entregue cada problema em folhas separadas. 
Justifique adequadamente todas as respostas. 
Desligue o telemóvel. Os alunos estão proibidos de manusear o telemóvel. 
Permitida apenas a consulta de tabelas, regulamentos e formulários. 
Não é permitida a utilização de máquinas de calcular programáveis, gráficas ou 
com memórias alfanuméricas. 
Duração: 3h00m 

 

Problema 1 (9,0 val.) 

Considere um edifício de escritórios em betão armado (C30/37, A500NR) a construir em Sines, com 
6 pisos elevados e cobertura não acessível, com 28x28 m2 de área em planta e 25 pilares, todos com a 
mesma secção transversal (Figura 1). As lajes, todas com a mesma espessura, apoiam-se em vigas, 
todas com a mesma secção transversal. Os pisos 1, 3, 5 e 7, têm um negativo de 14x14m2 nos 4 painéis 
centrais e nos pisos 2, 4 e 6 existe um jardim interior nessa zona. Considere cargas permanentes não 
estruturais de 3.0 kN/m2 nas zonas de escritórios e cobertura, e de 6.0 kN/m2, nas zonas ajardinadas, e 
sobrecargas iguais nas duas zonas. Para efeito das acções horizontais assuma que as vigas são muito 
mais rígidas que os pilares, fazendo com que estes tenham deslocamentos laterais mas rotações 
desprezáveis. 

Figura 1 – Plantas dos pisos e corte tipo do edifício de betão armado (C30/37; A500NR) 

(2,0 val.) a) Dimensione a espessura da laje e verifique se esta funciona em boas condições de 
ductilidade para as cargas verticais de projecto (Caso conclua que a espessura assumida 
não é adequada, assuma nova espessura mas não execute cálculos adicionais). 

(2,5 val.) b) Para as mesmas acções da alínea anterior e assumindo para as vigas uma largura de 
25 cm, dimensione a sua altura e verifique se funcionam em boas condições de ductilidade 
(Como na alínea anterior, caso conclua que a altura assumida para as vigas não é 
adequada, assuma uma nova mas não execute cálculos adicionais). 

(2,5 val.) c) Pré-dimensionamento o valor b do lado da secção transversal dos pilares quadrados com 
base na combinação de acções fundamental que envolve a sobrecarga com variável de 
base. Considerando que a frequência própria fundamental pode ser obtida por 5.36 b2 [Hz] 
com b expresso em metros, que os coeficientes de comportamento e de amortecimento da 
estrutura para a acção sísmica valem, respectivamente, q = 3 e = 5%, e que o solo de 
fundação é constituído por uma areia medianamente compacta com NSPT = 30, estime a 
força de corte basal total do edifício, para a acção do sismo de projecto na direção do 
alinhamento C. 

(2,0 val.) d) Considerando a combinação sísmica da alínea anterior, e assumindo uma variação linear 
em altura dos deslocamentos horizontais dos pisos, verifique o ELU de flexão composta dos 
pilares (Caso verifique apenas um pilar, justifique convenientemente porque o considera 
condicionante).  
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Problema 2 (7,0 val.) 

Considere o armazém com planta rectangular de 10x24 m2 nos arredores do Funchal, composto por 
5 pórticos biarticulados formados por perfis HEA em aço S275JR espaçados de 6 m (Figura 2). As 
madres e revestimento em chapa metálica canelada apoiam-se nas travessas e nos montantes, 
correspondendo o conjunto a um próprio total de 0.2 kN/m2 aplicado nas travessas. 

(2,5 val.) a) Determine, de acordo com o EC1-4, a acção do vento com a direcção  = 0º num dos 
pórticos interiores, considerando que o terreno tem rugosidade da categoria III e que o 
coeficiente de pressão interior pode tomar os valores +0.2 ou –0.3 em todas as superfícies 
expostas. 

(2,5 val.) b) Dimensione o perfil HEA dos montantes para a combinação que envolve apenas as 
acções da carga permanente e da neve assimétrica representada na Figura 2, e 
considerando que o topo dos montantes está travado fora do plano dos pórticos pelo 
sistema de contraventamento e que não ocorre instabilidade com torção lateral. 

(2,0 val.) c) Admitindo que as travessas são perfis HEA200 e possuem instalado um momento flector 
de cálculo MEd = –105 kNm na ligação aos montantes, e desprezando o efeito do pequeno 
esforço normal, determine o número mínimo de travamentos fora do plano do pórtico, ao 
longo do vão, para que se verifique a segurança última à flexão. 

 
 
Problema 3 (4,0 val.) 
 
(2,0 val.) a) Para o pórtico da Figura 2 apresente e defina de forma completa as linhas de influência 

da reacção vertical no apoio A e do momento flector na ligação B da travessa ao montante, 
para cargas verticais e horizontais na cobertura. 

 
(2,0 val.) b)  Quais as vantagens e inconvenientes de adoptar um sistema estrutural com paredes 

resistentes em torno da caixa dos elevadores e pilares em seu redor (Figura 3), num edifício 
de betão armado, com 5 pisos elevados, localizado na ilha de São Miguel, Açores? 

Mantendo o sistema estrutural pórtico / parede proponha uma disposição alternativa das 
paredes para melhorar o funcionamento da estrutura aos sismos. 
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Figura 2 – Pórtico metálico de um armazém nos arredores do Funchal em aço S275JR 

Figura 3 – Planta do piso tipo de 
um edifício de BA 
com 5 pisos elevados 
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DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS 
Mestrado Integrado em Engenharia Civil 
4º Ano – 2º Semestre – 21 de Julho de 2014 
Responsável: Prof. José Oliveira Pedro 
Identifique todas as folhas com o número e nome. 
Entregue cada problema em folhas separadas. 
Justifique adequadamente todas as respostas. 
Desligue o telemóvel. Os alunos estão proibidos de manusear o telemóvel. 
Permitida apenas a consulta de tabelas, regulamentos e formulários. 
Não é permitida a utilização de máquinas de calcular programáveis, gráficas ou 
com memórias alfanuméricas. 
Duração: 3h00m 

 

 

Problema 1 (9,0 val.) 

Considere o cais de um porto de mercadorias em betão armado (C35/45, A500NR) a construir em Lisboa 
com 21 pórticos afastados de 5 m, e 15.5 x 100 m2 de área em planta (Figura 1). Os painéis de laje 
apoiam-se em vigas, todas com a mesma secção transversal, e estas em pilares através de apoios 
móveis, sendo fixas a um muro de suporte com contrafortes espaçados de 5 m. Considere as acções do 
peso próprio da estrutura e de uma sobrecarga de utilização de 20 kN/m2 ( 1, 	 0.9, 0.8	) 
correspondente ao armazenamento dos contentores em qualquer zona da laje. 
 

Figura 1 – Corte de um pórtico tipo do cais em betão armado (C35/45; A500NR) 

(3,0 val.) a) Dimensione a espessura da laje considerando a possibilidade de alternância das 
sobrecargas, e verifique se esta funciona em boas condições de ductilidade para as cargas 
verticais de projecto (caso conclua que a espessura assumida não é a mais conveniente, 
assuma nova espessura mas não execute cálculos adicionais). 

(3,0 val.) b) Para as mesmas acções dimensione uma viga transversal de um pórtico interior tipo (viga 
contínua entre os alinhamentos 1 e 4) considerando a possibilidade de alternância das 
sobrecargas, e verifique se funcionam em boas condições de ductilidade (caso conclua que 
a altura assumida para as vigas não é a mais conveniente, assuma uma nova mas não 
execute cálculos adicionais). 

(3,0 val.) c) Verifique o ELU de flexão dos contrafortes com espessura 0.4 m e espaçados de 5 m, 
tendo em conta a acção sísmica de projecto, admitindo as hipóteses seguintes: 

 metade do peso do terreno acima da fundação vibra em conjunto com o muro, 
 se desprezam os impulsos do terreno gerados durante o sismo nas parede do muro, 
 os coeficientes de comportamento e de amortecimento da estrutura para a acção sísmica 

são, respectivamente, q = 1.5 e = 5%, e 
 o terreno de fundação é constituído por uma areia muito compacta com NSPT = 55.     
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Problema 2 (7,0 val.) 

Considere o pórtico metálico da Figura 2 a montar numa refinaria em Sines, constituído por vigas 
IPE 500 em aço S355J0 e colunas RHS em aço S355J0H, e sujeito a uma carga permanente de 7 kN/m 
e a uma sobrecarga variável livre com valor de 14 kN/m. 

Considere que as secções A, B, C, D, E, F, G estão travadas fora do plano e utilize a combinação que 
envolve a carga permanente e a sobrecarga de utilização. 

 

(2,5 val.) a) Dimensione as colunas RHS dos pórticos, todas iguais, para os máximos esforços de 
dimensionamento que podem ocorrer nas colunas. 

 
(2,5 val.) b) Verifique o perfil IPE 500 das vigas admitindo que o ELU de flexão do troço AB é 

condicionante no seu dimensionamento. 

 
(2,0 val.) c) Defina, justificando com as verificações que entenda necessárias, o número de parafusos 

da classe 8.8 a colocar nos banzos e na alma de uma ligação aparafusada com chapas de 
cobre-juntas na secção B da viga, para os máximos esforços de dimensionamento nesta 
secção (se não resolveu a alínea b) considere MEd,B = 500 kNm e VEd,B = 150 kN). 

 
 
Problema 3 (4,0 val.) 
 
(2,0 val.)      a) Explique os efeitos de uma variação de temperatura no piso de betão armado da Figura 

1, designadamente em termos de esforços e deslocamentos, quando se registar uma 
distribuição linear de temperatura, com Tsup =+40ºC na face superior da laje, e 
Tinf =+20ºC na face inferior das vigas. 

 
 
(2,0 val.)   b1) Quais as condições necessárias para realizar uma análise global plástica da estrutura 

metálica da Figura 2. 
 

b2) Garantindo estas condições no projecto da estrutura assegura-se, por si só, o correcto 
funcionamento dessa estrutura? Justifique. 

 

Figura 2 – Pórtico metálico em aço S355 


