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DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS 
Mestrado em Engenharia Civil 
4º Ano – 2º Semestre – 03 de Junho de 2011 
Responsável: Prof. Francisco Virtuoso 
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 a estrutura de betão armado com dois pisos elevados e uma cobertura em terraço não 
acessível (C30/37; A500NR) representada na Figura 1, que se destina a uma nova escola em Beja. O 
solo de fundação é uma areia compacta e a restante carga permanente vale 2,25 kN/m2, em todos os 
pisos. Considere a possibilidade de alternância de sobrecargas. 

(2,0 val.) a) Dimensione a espessura da laje dos pisos das salas de aula, considerando o ELU de 
resistência à flexão das secções condicionantes. 

(2,0 val.) b) Dimensione a secção transversal da viga V1, considerando as verificações de segurança de 
ELU de resistência à flexão e ao esforço transverso. Admita que a secção condicionante é a secção 
sobre os apoios interiores. 

(3,0 val.) c) Estime as forças laterais equivalentes à acção sísmica na direcção Y, considerando que a 
estrutura é da classe de importância III. Determine os esforços na base do pilar P1 para a combinação 
sísmica de acções. 

(2,0 val.) d) Dimensione a sapata do pilar P1 admitindo um valor máximo de tensão de contacto com o 
solo de 0,4 MPa para a verificação da segurança à acção sísmica. 

 
Figura 1 – Planta e Corte A-B da estrutura de betão armado. 
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Problema 2 (7,0 val.) 
Considere a plataforma pedonal a construir no Porto em estrutura metálica constituída por 10 pórticos 
como o da Figura 2, espaçados entre si de 4,0 m, a ser realizados com perfis laminados a quente IPE 
em aço S355J0, nas travessas, e SHS em aço S275J0H, nas colunas. Considere desprezável o peso 
próprio das travessas e das colunas, utilize as cargas permanentes de 2,0kN/m2, as sobrecargas de 
5,0kN/m2 (ψ0=0,7; ψ1=0,7; ψ2=0,6), e admita a possibilidade de alternância das sobrecargas. Por uma 
questão de simplificar a montagem das travessas adopta-se uma ligação rotulada entre perfis na secção 
a 2 m à direita de C. 

(2,0 val.) a) Calcule os esforços de dimensionamento nas secções S1, S2 e C da travessa 
apresentando as linhas de influência de momentos flectores nessas secções e do esforço 
transverso na secção à direita de C. 

(1,5 val.) b) Considerando os travamentos no plano horizontal da viga AE, que impedem o 
deslocamento perpendicular ao plano da figura dessas secções, pré-dimensione o perfil IPE 
a adoptar na travessa AE, considerando os ELU de resistência à flexão e ao esforço 
transverso. Não necessita de considerar a verificação do estado limite último de 
encurvadura por instabilidade lateral. 

(1,5 val.) c) Dimensione os tubos SHS, todos iguais, a adoptar nas colunas. 

(2,0 val.) d) Apresente o esquema do sistema de contraventamento em planta e perfil entre dois 
pórticos espaçados de 4 m, constituído por perfis SHS 50x5, e explique a forma como 
quantifica as acções no sistema de contraventamento e como verificava a sua segurança. 

 
Problema 3 (4,0 val.) 
Considere uma viga de aço com secção transversal do tipo I constante ao longo vão (L), simplesmente 
apoiada em relação à flexão segundo cada um dos eixos principais, sujeita a flexão pura em torno do 
eixo de maior inércia (y) e com momento flector constante. Nestas condições, se a componente de 
torção uniforme for desprezada e referenciando por Iw a constante de empenamento da secção 
transversal, o momento crítico de instabilidade lateral (Mcr) é dado por: 

Mcr = π2 
EIz
L2  

Iw
Iz

  

(1,5 val.) a) Descreva sucintamente o fenómeno de instabilidade lateral de vigas. Apresente uma 
justificação para a expressão de Mcr atrás explicitada. 

(1,0 val.) b)A não consideração da componente de torção uniforme no cálculo de Mcr é uma hipótese 
favorável ou desfavorável (ou seja, conduz a resultados que são a favor ou contra a 
segurança)? Justifique. Em que condições é que ignorar tal componente se revela, de facto, 
pouco relevante para o valor de Mcr? 

(1,5 val.) c) Se a viga apresentar um diagrama de momento flector linear ao longo do vão e com 
M1 = - M2 (sendo M1 e M2 os momentos flectores nas extremidades), o respectivo valor de 
Mcr é superior, igual ou inferior ao da situação referida na alínea anterior (ou seja, para 
M1 = M2? Justifique a sua resposta e, caso entenda que os momentos críticos para as duas 
situações são diferentes, quantifique a relação entre ambos. 

 

Figura 2 – Corte longitudinal tipo da estrutura metálica. 










