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DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS 
Mestrado em Engenharia Civil 
4º Ano – 2º Semestre – 01 de Junho de 2012 
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 (8,5 val.) 

Considere a estrutura de betão armado para proteção de uma estrada (C40/50; A500NR) representada 
na Figura 1, com 10 pórticos afastados entre si de 5 m. O solo de fundação é uma rocha fracturada e o 
terreno de aterro tem um peso específico de 20 kN/m3 e um ângulo de atrito de 30º. Admita que não é 
necessário considerar sobrecargas sobre o aterro.  
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Figura 1 – Planta e Corte tipo da estrutura de betão armado de contenção. 

(2,0 val.) a) Dimensione a espessura da laje das paredes e laje de cobertura, considerando o ELU de 
resistência à flexão e esforço transverso das secções condicionantes. Despreze o efeito da 
deformabilidade lateral da estrutura. 

(1,5 val.) b) Admita que a rigidez horizontal no topo de cada pilar é de 1500 kN/m. Avalie o efeito do 
deslocamento lateral da parede na distribuição de esforços elásticos e no dimensionamento 
das espessuras da parede e da laje, apresentando os cálculos justificativos. 

(1,5 val.) c) 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 uma secção sobre um dos apoios interiores e despreze o efeito da deformabilidade lateral 
da estrutura. 

(1,5 val.) d) Dimensione a secção transversal dos pilares, considerando as verificações de segurança 
de ELU de resistência à flexão correspondente à combinação de acidente que envolve o 
embate de um veículo na direcção de circulação X correspondente a uma força horizontal 
de 1000 kN, conforme representado na Figura 1. Considere que a viga V1 transmite ao pilar 
as seguintes forças: Fy=100kN; Fz=750kN. 

 



Exame de Dimensionamento de Estruturas. Mestrado em Engenharia Civil. 01 de Junho de 2012. 2/2 

(2,0 val.) d) Dimensione a sapata de um pilar intermédio admitindo um valor máximo de tensão de 
contacto com o solo de 0,7 MPa para a verificação da segurança das acções permanentes 
em conjunto com esta acção de acidente. 

 
 
 
Problema 2 (7 val.) 

Considere a plataforma pedonal a construir para acesso a um estádio de futebol, suportada pelos 
pórticos espaçados de 4,0 m entre si (Figura 2), constituídos por vigas IPE em aço S275J0 para apoio 
dos painéis de laje e escoras SHS em aço S275J0H. Considere que o peso próprio das vigas e da laje 
corresponde a uma carga distribuída de 6,5 kN/m2, despreze o peso próprio das escoras, e considere a 
possibilidade de alternância das sobrecargas de 6,0kN/m2 na horizontal (!0=0,7; !1=0,7; !2=0,6). Por 
uma questão de simplificar a montagem da estrutura todas as ligações entre perfis são rotuladas. 
Considere que a laje impede a instabilidade lateral das vigas e despreze o efeito misto aço-betão. 

(3,5 val.) a) Apresente as linhas de influência do esforço normal nas barras BE e CE para uma carga 
vertical unitária a circular na plataforma de A-B-C-D, e dimensione os perfis SHS dessas 
barras admitindo-as todas iguais. 

(2,0 val.) b) Dimensione os perfis IPE das vigas (admita todas as vigas com o mesmo perfil), 
considerando apenas os ELU de resistência. Não necessita de considerar a verificação do 
estado limite último de encurvadura por instabilidade lateral. 

(1,5 val.) c) Estime a flecha do ponto B para as sobrecargas de serviço (caso não tenha resolvido as 
alíneas anteriores considere as vigas com perfis IPE 450 e as barras articulada com perfis 
SHS 150x150x10). Considera que este valor se encontra dentro dos valores admissíveis? 
Justifique. 

 
 
 
Problema 3 (4,5 val.) 
 
(1,5 val.) a)!Quando se refere a qualidade de um aço de construção metálica faz-se referência aos 

termos cedência, rotura frágil e fadiga. Explique o que entende por cada um destes cada um 
destes fenómenos. 

(1,5 val.) b) Considere um edifício em que a altura e a massa é igual em todos os pisos. Na 
determinação dos efeitos da acção sísmica através do método de análise por forças laterais 
é-se conduzido a um conjunto de forças sísmicas horizontais com uma distribuição 
triangular invertida. Justifique esta forma da distribuição das forças sísmicas. 

(1,5 val.) c) As estruturas laminares subdividem-se em placas e cascas. Diga o que entende por uma 
estruturas laminar e o que distingue uma placa de uma casca. Apresente um exemplo de 
cada um destes tipos de estrutura laminar. 
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Figura 2 – Corte longitudinal tipo da estrutura metálica. 
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DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS 
Mestrado em Engenharia Civil 
4º Ano – 2º Semestre – 26 de Junho de 2012 
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 (8,5 val.) 

Considere um edifício destinado a escritórios, a construir em Faro, com a estrutura em betão armado 
(C30/37; A500NR) representada na Figura 1, constituído por 6 pisos e com a planta estrutural 
representada na figura. Considere que o afastamento ente pisos é de 3,0 m. Admita que as restantes 
cargas permanentes, tendo já em conta o peso das paredes e dos revestimentos, pode ser assimilada a 
uma carga de 2,8kN/m2 em todos os pisos, incluindo o piso da cobertura. O solo de fundação é 
constituído por uma areia compacta. 

 
Figura 1 – Planta e Corte tipo da estrutura de betão armado de contenção. 

(2,0 val.) a) Dimensione a espessura da laje dos pisos. (Não é necessário ter em consideração a 
alternância de sobrecargas) 

(2,0 val.) b) Tendo em consideração apenas as acções gravíticas e a possibilidade de alternância de 
sobrecargas dimensione as vigas do alinhamento 3. Acha que esta é a viga mais solicitada? 
Justifique. 

 c) Admita que todos os pilares têm uma mesma secção quadrada. Considere apenas a 
acção sísmica na direcção yy quantificada de acordo como EC8. Admita que o total das 
cargas permanentes é equivalente a uma carga permanente de 10,0 kN/m2 em todos os 
pisos. 

(2,0 val.) c1) Determine o valor máximo dos esforços devidos à acção sísmica a considerar na 
verificação da segurança do pilar P3B. 

(1,5 val.) c2) Com base nos esforços devidos às forças gravíticas e obtidos na alínea c1) dimensione 
a secção do pilar P3B. 

(1,0 val.) c3) Tendo em consideração apenas os efeitos da acção sísmica num sentido represente 
qualitativamente o diagrama de momentos flectores no pórtico do alinhamento B, 
identificando o sentido da acção sísmica considerada, o piso e os valores dos momentos 
flectores no pilar considerado em c1), assim como uma estimativa dos momentos flectores 
nas vigas adjacentes adjacentes a esse pilar. 
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Problema 2 (7 val.) 

Na figura 2 representa-se o módulo principal da estrutura de uma cobertura de uma bancada. A estrutura 
é constituída por um conjunto de 15 módulos afastados entre si de 6,0 m. Cada módulo é constituído por 
uma estrutura triangulada (perfis RHS S275JOH), com ligações soldadas entre os perfis, suportada por 
três tubos (perfis CHS S275 JOH). As madres são constituídas por perfis IPE S235JO. Tenha em 
consideração que os módulos principais da estrutura estão travados transversalmente de acordo com o 
indicado na figura. 

 

(1,5 val.) a) Quantifique a acção do vento, calculada de acordo como EC1, a considerar na 
verificação da segurança das madres tendo em conta apenas a madre mais solicitada. 
Admita que as madres são todas constituídas pelo mesmo perfil, que todas as madres têm 
12,0 m de comprimento e estão apoiadas em três estruturas trianguladas consecutivas. 
Apresente o cálculo do momento máximo na madre tendo em consideração apenas o efeito 
da acção do vento. 

b) Considere que para efeitos da verificação da segurança do módulo principal da cobertura, 
estrutura triangulada e tubos que a suportam, a acção do vento pode ser assimilada, de 
forma aproximada, a uma carga uniforme, aplicada na direcção vertical e com o valor 
característico de ±1,5kN/m2 actuando em toda a superfície. Não é necessário ter em 
consideração os efeitos de outras acções variáveis. 

(3,0 val.) b1) Dimensione os tubos AC, AD, e BD, assumindo que têm todos a mesma secção. 

(2,5 val.) b2) Apresente a verificação da segurança da corda superior da estrutura triangulada tendo 
em consideração apenas a carga permanente e o efeito do vento ascendente. Considere 
apenas o troço condicionante, identificando os esforços nesse troço e efectuando as 
verificações da segurança de acordo com o EC3. (Nota: não é necessário ter em conta os 
fenómenos de encurvadura lateral de viga da barra que constituí a corda superior). 

 
  

Figura 2 – Corte longitudinal tipo da estrutura metálica. 
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Problema 3 (4,5 val.) 
(1,5 val.) a)!Considere a estrutura representada na figura 3. Represente qualitativamente a linha de 

influência do esforço transverso na secção S, indicando os respectivos sinais e a secção em 
que essa linha de influencia tem o seu máximo valor absoluto. 

 (1,5 val.) b) No cálculo da resistência de vigas metálica é necessário ter em conta os fenómenos de 
encurvadura lateral sendo, genericamente, o momento crítico de uma viga em flexão em 
torno do eixo y dado por: 
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 Explique porque razão este momento crítico depende da rigidez de torção uniforme 2*3 e do 
momento de inércia Iz. 

(1,5 val.) c) De acordo com o especificado no EC3 na verificação da segurança dos sistemas de 
contraventamento de estruturas utiliza-se a seguinte expressão para o cálculo da força 
distribuída equivalente a considerar aplicada no sistema de contraventamento: 

 
Mostre com base num exemplo como se obtém esta expressão, identificando o significado 
físico de cada um dos seus termos. 
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DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS 
Mestrado em Engenharia Civil 
4º Ano – 2º Semestre – 20 de Julho de 2012 
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 (8,5 val.) 

Numa instalação industrial em Sines pretende construir-se uma estrutura em betão armado (C30/37; 
A500NR) para permitir a passagem elevada de um conjunto de tubagens. O solo de fundação é uma 
areia compacta. Os pilares têm secção quadrada e estão monoliticamente ligados às vigas. Para além 
das tubagens a estrutura tem também de suportar uma pequena grua móvel apoiada em carris 
localizados à face das vigas, conforme indicado na figura 1. Considere os seguintes valores para as 
acções na laje: 

• Revestimentos da laje: 0,5 kN/m2; 
• Peso das tubagens equivalente a uma carga de 6,0 kN/m2; 
• Sobrecarga uniforme de 2,0 kN/m2; ψ0=0,6; ψ1=0,2; ψ2=0,0; 
• Grua móvel: dois eixos afastados de 1,50 m; carga máxima por eixo de 100 kN (50 kN/roda); 

ψ0=0,5; ψ1=0,0; ψ2=0,0. 

 

Figura 1 – Corte e alçado da estrutura. 
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 a) Tendo em consideração apenas as acções gravíticas dimensione: 
(1,0 val.) a1) a espessura da laje; 
(3,0 val.) a2) as vigas longitudinais. (Considere que a secção condicionante é a secção de meio vão). 

(1,5 val.) b) Considere uma variação de temperatura uniforme de -10°C e uma extensão de retracção 
de εcs = -250x10-6.  Determine os esforços nos pilares devidos a estas duas acções. 

(1,5 val.) c) Tendo em consideração o disposto no EC8 quantifique os valores das acções sísmicas a 
considerar para a verificação da segurança da estrutura na direcção longitudinal. Calcule os 
valores condicionantes do momento flector e do esforço transverso na base dos pilares. 
Nota: para efeitos da quantificação da acção sísmica considere que o peso total da estrutura 
é de 2000kN. 

(1,5 val.) d)Tendo em consideração apenas as combinações envolvendo a acção sísmica na direcção 
longitudinal dimensione as sapatas dos pilares. Admita que as sapatas são quadradas, que 
são todas iguais e que o valor máximo da tensão de contacto com o solo é de 0,3 MPa. 

 
 
 
Problema 2 (4,5 val.) 

(1,0 val.) a) Tendo em consideração o disposto nos eurocódigos indique qual o valor característico da 
variação ou variações uniformes de temperatura que é necessário considerar no conjunto 
viga+laje da estrutura representada na figura1. 

(2,0 val.) b) Considere um dos pilares da estrutura representada na figura 1. Designe por F e δ a força 
e o deslocamento no topo do pilar. Num diagrama represente a relação F-δ admitindo: 

• um comportamento elástico linear sem considerar o efeito da fendilhação; 
• um comportamento elástico linear tendo em conta o efeito da fendilhação; 
• o comportamento real do pilar até à rotura. 

 Para cada uma dessas relações indique qual o declive na origem. Com base nesse gráfico 
explique o conceito do coeficiente de comportamento utilizado na quantificação da acção 
sísmica. 

(1,5 val.) c) No cálculo da resistência de vigas metálicas é necessário ter em conta os fenómenos de 
encurvadura lateral sendo, genericamente, o momento crítico de uma viga em flexão em 
torno do eixo y dado por: 
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 Explique o que se pretende ter em consideração através do coeficiente C1. Porque razão 
numa viga simplesmente apoiada o coeficiente C1 é menor no caso de o momento flector 
ser constante (C1=1,0) do que no caso de a viga estar sujeita a uma carga transversal a 
meio vão (C1=1,365). 
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Problema 3 (7,0 val.) 

Considere a cobertura da estação de combustíveis a construir em Grândola, suportada pelas vigas 
espaçadas de 12 m entre si. Cada viga é composta por duas treliças planas travadas entre si por planos 
de contraventamentos ao nível da corda superior e inferior (Figura 2 e 3). São adoptados tanto na treliça 
como nos contraventamentos perfis SHS em aço S275J0H. Considere que a combinação do vento 
corresponde a uma carga distribuída de 10 kN/m2, transmitida às vigas pelas madres que se apoiam nos 
nós superiores da treliça. 

Figura 2 – Corte longitudinal tipo de uma viga metálica da cobertura. 
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 Figura 3 – Corte transversal Figura 4 – Ligação tipo 
   aparafusada de dois módulos da treliça 

(1,5 val.) a) Dimensione os perfis SHS das diagonais, todos iguais. 

(2,5 val.) b) Dimensione os perfis SHS das cordas todas iguais entre si, tendo em conta que o 
sistema de contraventamento trava todos os nós da treliça. 

(1,5 val.) c) Quantifique o valor da força equivalente no sistema de contraventamento da corda 
superior admitindo uma deformabilidade do sistema de δ=L/1000. 

(1,5 val.) d) Na figura representa-se  uma ligação entre dois módulos da treliça. Dimensione os 
parafusos da classe 8.8 e a espessura da chapa de ligação, em S355J0,, considerando que 
esta ligação pode estar sujeita aos seguintes valores esforços de dimensionamento: 

NEd = 600kN; MEd,X = ± 9kNm; VEd,Y = 300kN 
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