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Grupo 1 (10 valores) 
Considere o edifício de escritórios com a configuração em planta (constante em altura) representada na 

Figura 1, a construir em Ponta Delgada, constituído por 7 pisos elevados (6 pisos correntes e cobertura 

em terraço acessível), piso térreo e 3 pisos em cave destinados ao parqueamento de veículos ligeiros. 

O edifício tem uma estrutura porticada de betão armado (Betão C30/37; Aço A500 NR SD), em malha 

ortogonal, com os pisos em laje maciça vigada. A distância entre pisos é constante ao longo do 

desenvolvimento em altura do edifício e igual a 3,2 m. Em relação às ações gravíticas, admita que são 

iguais em todos os pisos e considere, além do peso próprio estrutural: (i) a "restante carga permanente", 

com um valor de 3,5 kN/m2, (ii) uma carga “de faca” correspondente ao peso das paredes de fachada, 

com o valor de 7,5 kN/m, aplicada nas vigas de contorno dos pisos elevados correntes, e (iii) a sobrecarga 

de utilização (𝑞𝑘 = 3,0 kN/m2; 𝜓0 = 0,7; 𝜓1 = 0,5; 𝜓2 = 0,3). 

(2,0) a) Dimensione a espessura das lajes dos pisos com base numa verificação adequada do ELU de 

resistência à flexão. Fundamente a sua resposta a partir do diagrama de momentos fletores de 

cálculo no alinhamento que considere mais apropriado, e apresente uma solução para a armadura 

principal na zona condicionante. 

 b) Assuma que todas as vigas têm a mesma secção transversal, com 0,25 m de largura, e que, 

independentemente da sua resolução da alínea anterior, as lajes têm 0,20 m de espessura. 

(2,0)  Dimensione a altura da secção transversal das vigas com base numa verificação adequada do ELU 

de resistência à flexão. Fundamente a sua resposta a partir do diagrama de momentos fletores de 

cálculo no alinhamento que considere mais apropriado, e apresente uma solução para a armadura 

longitudinal na secção condicionante. 

  c) Independentemente dos valores que tenha proposto na resolução das alíneas anteriores, assuma 

que as lajes têm 0,20 m de espessura, que as vigas nos alinhamentos A a E têm secção transversal 

de 0,25 × 0,70 m2 e que as vigas nos alinhamentos 1 a 5 têm secção transversal de 0,25 × 0,60 m2 

(Nota: estes valores destinam-se apenas à avaliação do peso estrutural). 

  Em relação à quantificação da ação sísmica e à determinação dos seus efeitos, considere o disposto 

na NP EN 1998-1 e admita que:  

(i) as vigas são suficientemente rígidas para que os efeitos das rotações dos nós sejam 

desprezáveis em relação aos efeitos dos deslocamentos horizontais;  

(ii) o terreno é do tipo B e a ação sísmica do Tipo 2 é condicionante, sendo 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 = 2,90 m/s2; 

(iii) a cave pode ser considerada “rígida”; 

(iv) coeficiente de comportamento: 𝑞 = 3,0;  

(v) período de vibração fundamental: 𝑇1 = 0,075 ∙ 𝐻3/4 (com 𝐻 expresso em m e 𝑇1 em s);  

(vi) os pilares têm secção transversal constante em altura; 
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(vii) os pilares no contorno têm secções transversais retangulares do tipo “𝑎 × 2𝑎" orientadas 

conforme é indicado na Figura 1, e os pilares interiores têm secção transversal quadrada 

“2𝑎 × 2𝑎” (ou seja, de lado igual ao maior lado da secção dos pilares no contorno).  

(3,0) c.1) Defina a dimensão 𝑎 da secção dos pilares considerando os efeitos no pilar A/3 das ações gravíticas 

e da ação sísmica segundo a direção horizontal “longitudinal” (ou seja, a direção a que corresponde 

a maior dimensão do edifício em planta). 

  Para justificar a sua resposta, determine a armadura longitudinal com base na verificação do ELU 

de resistência à flexão composta desse pilar e comente a respetiva taxa geométrica de armadura. 

(1,5) c.2) Ignorando os efeitos da torção devidos à ação sísmica, obtenha uma estimativa do deslocamento 

horizontal relativo entre o piso 0 (piso térreo, 𝑧 = 0) e o piso 1 (𝑧 = 3,20 m) devido à ação sísmica 

de cálculo segundo a direção horizontal longitudinal. 

(1,5) d) Discuta a possibilidade de o sistema estrutural do edifício em causa ser classificado como 

torsionalmente flexível, de acordo com a definição constante da NP EN 1998-1. 

  Se utilizar um modelo tridimensional da estrutura, como caracteriza a configuração do “primeiro” 

modo de vibração (ou seja, o modo associado ao maior período) que prevê obter? Justifique. 
 

 

Grupo 2 (10 valores) 
Considere a instalação industrial a construir nos arredores da Guarda, com uma área em planta de 28,0 ×

60,0 m2, constituída por um conjunto de onze pórticos análogos ao representado na Figura 2.a). 

Os pórticos são dispostos paralelamente com um afastamento de 6,0 m e ligados a uma estrutura de 

contraventamento central (isto é, localizada a meio do desenvolvimento em planta do edifício), conforme 

a Figura 2.b). As secções assinaladas na Figura 2.a) por um quadrado escuro estão travadas lateralmente 

e todos os elementos estruturais são de aço S355 J2 (휀 = 0,81; 𝜆1 = 76,4). 

Admita que a combinação de ações condicionante envolve apenas as ações permanentes ‒ com um valor 

característico de 0,8 kN/m2, definido em projeção horizontal ‒ e a ação da neve, definida por uma pressão 

na cobertura igual a 1,5 kN/m2 e com a configuração ilustrada na Figura 2.a). 

Considere apenas verificações de ELU de resistência e de acordo com o disposto na NP EN 1993-1-1. Para 

efeitos de cálculo dos esforços num pórtico tipo, admita que as reações horizontais (𝐻) devidas à carga 

permanente e à neve na cobertura são dadas (em kN), respetivamente, por 𝐻𝐺 = 4,25𝑝𝐺  e 𝐻𝑁 = 3,16𝑝𝑁, 

sendo 𝑝𝐺  e 𝑝𝑁  os valores correspondentes da carga distribuída aplicada no pórtico (em kN/m). 

(3,5) a) Dimensione um perfil HEA para os montantes (Nota: ignore os efeitos da encurvadura lateral). 

(2,5) b) Avalie se o perfil HEB 600 indicado para as travessas verifica a condição de resistência à encurvadura 

lateral. 

  Para este efeito, admita também que: (i) o troço CD é condicionante, (ii) o diagrama de momentos 

fletores neste troço é praticamente constante, com valor igual ao instalado na secção D (meio vão), 

e (iii) os efeitos do esforço normal instalado nas travessas são desprezáveis. 

(2,5) c) Em termos de resistência, o dimensionamento do sistema de contraventamento central (Figura 2.b) 

envolve a consideração duma carga de estabilização equivalente, 𝑞𝑒𝑞  . Explique o significado dessa 

carga distribuída e como a determina de acordo com a NP EN 1993-1-1. 

  Considerando o total de pórticos contraventados (= 11) e admitindo que 𝛿𝑞 = 24 mm, demonstre que 

a força total resultante de 𝑞𝑒𝑞  corresponde, no máximo, a cerca de 2% da soma das resistências de 

cálculo, à compressão simples, das secções dos banzos das vigas. 

(1,5) d) Tomando o resultado da alínea anterior e admitindo que a força concentrada 𝑄𝑒𝑞 , transmitida pelo 

contraventamento da vertente superior e adicional à carga 𝑞𝑒𝑞  (Figura 2.b), é dada por 𝑄𝑒𝑞 = 8𝑞𝑒𝑞  

(𝑄𝑒𝑞  em kN; 𝑞𝑒𝑞  em kN/m), dimensione os perfis tubulares CHS de contraventamento nas fachadas. 

  (Nota: considere que as travessas são em perfil HEB 600). 
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Figura 1 – Configuração em planta da estrutura do edifício de escritórios (dimensões em m)  
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Figura 2 – Estrutura da instalação industrial (dimensões em m) 
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Grupo 1 (10 valores) 
Considere o edifício para habitação com a configuração estrutural representada na Figura 1, a construir 

em Faro, constituído por 4 pisos elevados (piso do topo recuado, em terraço acessível, com área 

7,0 x 15,0 m2), pelo piso térreo e por pisos em cave destinados ao parqueamento de veículos ligeiros. 

O edifício tem uma estrutura porticada de betão armado (Betão C30/37; Aço A500 NR), em malha 

ortogonal, com os pisos em laje maciça vigada. Em relação às ações gravíticas, considere, além do peso 

próprio estrutural: (i) a "restante carga permanente", com um valor de 4,0 kN/m2, (ii) a sobrecarga de 

utilização nos pisos térreo e elevados (𝑞𝑘 = 2,0 kN/m2
 ; 𝜓0 = 0,7 ; 𝜓1 = 0,5 ; 𝜓2 = 0,3), e (iii) a sobrecarga 

de utilização nos pisos em cave (𝑞𝑘 = 2,5 kN/m2 ; 𝜓0 = 0,7 ; 𝜓1 = 0,7 ; 𝜓2 = 0,6). 

(2,0) a) Dimensione a espessura das lajes dos pisos elevados com base numa verificação adequada do ELU 

de resistência à flexão. Fundamente a sua resposta a partir do diagrama de momentos fletores de 

cálculo no alinhamento que considere mais apropriado, e apresente uma solução para a 

armadura principal da zona condicionante. 

 b) Assuma que todas as vigas têm a mesma secção transversal, com 0,25 m de largura, e que, 

independentemente da sua resolução da alínea anterior, as lajes têm 0,15 m de espessura. 

(2,0)  Dimensione a altura da secção transversal das vigas dos pisos elevados com base numa 

verificação adequada do ELU de resistência à flexão. Fundamente a sua resposta a partir do 

diagrama de momentos fletores de cálculo no alinhamento que considere mais apropriado, e 

apresente uma solução para a armadura longitudinal na secção condicionante. 

  c) Independentemente dos valores que tenha proposto na resolução das alíneas anteriores, assuma 

que todas as lajes têm 0,15 m de espessura e que todas as vigas têm secção transversal de 0,25 ×

0,50 m2 (Nota: estes valores destinam-se apenas à avaliação do peso estrutural). 

  Em relação à quantificação da ação sísmica e à determinação dos seus efeitos, considere o 

disposto na NP EN 1998-1 e admita que:  

(i) as vigas são suficientemente rígidas para que os efeitos das rotações dos nós sejam 

desprezáveis em relação aos efeitos dos deslocamentos horizontais;  

(ii) o terreno é do tipo C e a ação sísmica do tipo 1 é condicionante, sendo 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 = 2,80 m/s2; 

(iii) a cave pode ser considerada “rígida”; 

(iv) coeficiente de comportamento: 𝑞 = 2,4;  

(v) período de vibração fundamental: 𝑇1 = 0,075 ∙ 𝐻3/4 (com 𝐻 expresso em m e 𝑇1 em s);  

(vi) todos os pilares têm a mesma secção transversal, quadrada e constante em altura. 

(3,0)  Tomando o pilar 2-B como referência, dimensione a secção dos pilares considerando a verificação 

de Estados Limites Últimos de resistência e, em separado, as seguintes situações: 

• a secção do pilar 2-B ao nível imediatamente acima do piso térreo (𝑧 = +0,0 m) e a 

combinação sísmica, tomando a ação sísmica apenas segundo a direção horizontal 𝑥 (Figura 1); 

• a secção do pilar 2-B ao nível da base (𝑧 = −6,0 m) e a combinação apenas das ações gravíticas. 
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  Para justificar a sua resposta, estime a armadura longitudinal necessária para a situação 

condicionante e comente a respetiva taxa geométrica de armadura. 

(1,5) d) Considerando a combinação sísmica (e tomando a ação sísmica apenas segundo a direção 

horizontal 𝑥), dimensione a sapata do pilar 2-B. 

  Para este efeito, admita que: (i) a sapata tem base quadrada, (ii) o valor máximo da tensão de 

contacto com o solo, em correspondência com a combinação sísmica, é igual a 0,4 MPa, e (iii) o 

momento fletor na secção da base do pilar devido à ação sísmica é igual a 30% do momento, 

devido à mesma ação, na secção do pilar imediatamente acima do piso térreo. 

(1,5) e) Para efeitos do projeto sismo-resistente, classifique a estrutura em causa quanto à regularidade 

em planta e à regularidade em altura. 

  De acordo com a NP EN 1998-1, se a estrutura dum edifício for classificada como não regular em 

altura que consequências resultam para efeitos do projeto? 
 
 

Grupo 2 (10 valores) 
Considere a estrutura duma estação rodoviária, a construir em Vilar Formoso, constituída por um 

conjunto de pórticos análogos ao representado na Figura 2 e com um contraventamento central. Os 

pórticos estão dispostos paralelamente, com um afastamento constante igual a 6,0 m, e são formados 

por uma treliça apoiada numa coluna em Y. As madres de suporte da chapa de revestimento assentam 

nas cordas superiores das treliças, estando afastadas entre si de 1,0 m. 

As treliças e as colunas de suporte são constituídas por perfil SHS de aço S275 J2H (𝜀 = 0,92; 𝜆1 = 86,8). 

Admita que a combinação de ações condicionante no dimensionamento envolve apenas o peso próprio 

dos elementos (equivalente a uma pressão uniforme de 0,5 kN/m2 na cobertura) e a ação da neve com a 

distribuição indicada na Figura 2 (definida por uma pressão igual a 1,2 kN/m2 numa das metades da 

cobertura e 0,6 kN/m2 na outra metade). 

Considere apenas verificações de ELU de resistência e de acordo com o disposto na NP EN 1993-1-1 e na 

NP EN 1993-1-8. 

(3,5) a) Para a treliça dum pórtico intermédio, identifique os elementos estruturais condicionantes e 

dimensione o perfil SHS para as cordas superior e inferior (assuma ambas as cordas com o mesmo 

perfil) assim como o perfil SHS para as diagonais (assuma todas as diagonais com o mesmo perfil). 

  NOTA: em relação à corda inferior, tenha em consideração as secções assinaladas na Figura 2 como 

travadas para deslocamentos "fora do plano". 

(2,0) b) Dimensione o perfil SHS para o troço vertical (com 3,0 m de altura) das colunas de suporte das 

treliças. 

(2,0) c) A base de cada coluna é materializada através duma chapa de aço S275 J2, disposta 

horizontalmente e soldada ao perfil SHS, que é fixada a um maciço de fundação em betão através 

de varões em aço da classe 5.6, roscados na extremidade. 

  Dimensione a ligação das bases das colunas aos maciços de fundação. Apresente um desenho com 

as dimensões da chapa e com o diâmetro e posicionamento dos varões roscados. 

  (NOTA: se não tiver resolvido a alínea b), considere para as colunas um perfil RHS 300x300x10). 

(1,5) d) “Considerando apenas o peso próprio dos elementos e a ação da neve, justifica-se que para as 

colunas dos pórticos seja adotado um perfil RHS com lados diferentes em vez dum perfil SHS (ou 

seja, de contorno quadrado)”. 

  Justifique esta afirmação e, com base em cálculos sumários, defina um perfil RHS para as colunas, 

explicitando a respetiva orientação em relação ao plano do pórtico. 

(1,0) e) Para um dado pórtico, defina a linha de influência do momento fletor na base da coluna para uma 

carga concentrada vertical rolante, no plano do pórtico, ao longo da chapa de cobertura. 
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Figura 1 – Configuração em planta e alçado da estrutura do edifício de habitação  

(dimensões em m)  

 

 

 

 

 

 

1.0 2.0 2.0 2.0 1.02.02.02.0

1.0

2.0

3.0

SHS

SHS

Treliças e Colunas - 

Aço S 275 J2H

Espaçamento entre 

os pórticos a = 6m

neve = 1.2 kN/m2 x a 

cp = 0.5 kN/m2 x a

50% neve = 0.6 kN/m2 x a 

Secções com travamento

 "fora do plano"

 

 

Figura 2 – Estrutura da estação rodoviária (dimensões em m) 

 



(IST-MEC) Dimensionamento de Estruturas - Exame da Época Especial de Avaliação - 24 de julho de 2017 1/3 

 

 

 
DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS 
Mestrado Integrado em Engenharia Civil 
4º Ano - 2º Semestre – 24 de julho de 2017 
Responsável: Prof. Pedro Martins Mendes 

 
Duração do exame: 180 minutos  
 
Apresente todos os cálculos justificativos das suas respostas 
Regras relativas a elementos de consulta e à utilização de aparelhos eletrónicos – conforme divulgado previamente 
e disposto na página da disciplina https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/disciplinas/DEst3645111326/2016-2017/2-semestre 

 
 

Grupo 1 (10 valores) 
Considere o edifício para escritórios com a configuração em planta (constante em altura) representada 

na Figura 1, a construir em Setúbal, constituído por 4 pisos elevados (3 pisos correntes e cobertura em 

terraço acessível) e piso térreo. 

O edifício tem uma estrutura porticada de betão armado (Betão C30/37; Aço A500 NR), em malha 

ortogonal, com os pisos em laje maciça vigada. A distância entre pisos é constante ao longo do 

desenvolvimento em altura do edifício e igual a 3,2 m.  

Em relação às ações gravíticas, admita que são iguais em todos os pisos e considere, além do peso próprio 

estrutural: (i) a "restante carga permanente", com um valor de 3,5 kN/m2, e (ii) a sobrecarga de utilização 

(𝑞𝑘 = 3,0 kN/m2
 ; 𝜓0 = 0,7 ; 𝜓1 = 0,5 ; 𝜓2 = 0,3). 

(2,0) a) Dimensione a espessura das lajes dos pisos com base numa verificação adequada do ELU de 

resistência à flexão. Fundamente a sua resposta a partir do diagrama de momentos fletores de 

cálculo no alinhamento que considere mais apropriado, e apresente uma solução para a armadura 

principal da zona condicionante. 

 b) Assuma que todas as vigas têm a mesma secção transversal, com 0,25 m de largura, e que, 

independentemente da sua resolução da alínea anterior, as lajes têm 0,20 m de espessura. 

(2,0)  Dimensione a altura da secção transversal das vigas com base numa verificação adequada do ELU 

de resistência à flexão. Fundamente a sua resposta a partir do diagrama de momentos fletores de 

cálculo no alinhamento que considere mais apropriado, e apresente uma solução para a armadura 

longitudinal na secção condicionante. 

  c) Independentemente dos valores que tenha proposto na resolução das alíneas anteriores, assuma 

que todas as lajes têm 0,20 m de espessura e que todas as vigas têm secção transversal de 0,25 ×

0,55 m2 (Nota: estes valores destinam-se apenas à avaliação da massa dos elementos estruturais). 

  Em relação à quantificação da ação sísmica e à determinação dos seus efeitos, considere o disposto 

na NP EN 1998-1 e admita que:  

(i) as vigas são suficientemente rígidas para que os efeitos das rotações dos nós sejam 

desprezáveis em relação aos efeitos dos deslocamentos horizontais;  

(ii) o terreno é do tipo C e a ação sísmica do tipo 1 é condicionante, sendo 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 = 1,95 m/s2; 

(iii) a cave pode ser considerada “rígida”; 

(iv) coeficiente de comportamento: 𝑞 = 3,0;  

(v) período de vibração fundamental: 𝑇1 = 0,075 ∙ 𝐻3/4 (com 𝐻 expresso em m e 𝑇1 em s);  

(vi) os pilares têm secção transversal constante em altura; 

(vii) os oito pilares com secção marcada "a cheio" na Figura 1 têm secção transversal retangular 

com dimensões “𝑏 × 1,5𝑏" orientada conforme é indicado na figura, e os restantes pilares 

têm secção transversal quadrada “𝑏 × 𝑏”.  



(IST-MEC) Dimensionamento de Estruturas - Exame da Época Especial de Avaliação - 24 de julho de 2017 2/3 

(3,0)  Defina a dimensão 𝑏 da secção dos pilares considerando a verificação de Estados Limites Últimos 

de resistência e, em separado, as seguintes situações: 

• a secção da base do pilar 2-A e a combinação sísmica, considerando a ação sísmica apenas 

segundo a direção horizontal 𝑥 (vd. Figura 1); 

• a secção da base do pilar 3-B e a combinação apenas das ações gravíticas. 

  Para justificar a sua resposta, estime a armadura longitudinal necessária para a situação 

condicionante e comente a respetiva taxa geométrica de armadura. 

(1,5) d) Considerando a combinação apenas das ações gravíticas (ELU), dimensione a sapata do pilar 3-B. 

  Para este efeito, admita que: (i) a sapata tem base quadrada, (ii) o valor máximo da tensão de 

contacto com o solo, em correspondência com a combinação em causa, é igual a 0,4 MPa. 

(1,5) e) Em relação à ação do vento em estruturas, a NP EN 1991-1-4 define a pressão dinâmica de pico à 

altura 𝑧 acima do solo, 𝑞𝑝(𝑧), através da expressão 𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7𝐼𝑣(𝑧)] ∙ 1/2𝜌 ∙ 𝑉𝑚
2(𝑧), sendo 𝜌 a 

massa volúmica do ar, 𝑉𝑚 a velocidade média do vento e 𝐼𝑣 a intensidade de turbulência longitudinal. 

  Explicite o significado do fator [1/2𝜌 ∙ 𝑉𝑚
2(𝑧)] e da intensidade de turbulência longitudinal (𝐼𝑣). 

  Represente graficamente as funções 𝑞𝑝(𝑧) e 𝐼𝑣(𝑧). 

 
 

Grupo 2 (10 valores) 
Considere o pórtico representado na Figura 2, que integra a estrutura metálica duma unidade fabril. A 

viga e as colunas, de aço S275 J2 (𝜀 = 0,92; 𝜆1 = 86,8), são em perfil IPE e em perfil HEA, respetivamente. 

Os elementos diagonais são em perfil CHS de aço S275 J2H, podendo ser desprezados os efeitos do seu 

funcionamento para ações verticais.  

O pórtico apresenta rótulas esféricas nas secções F e H (topos dos pilares, nas ligações à viga) e nas secções 

E e I da viga, e ainda rótulas cilíndricas nas secções A e B (rotação permitida em torno do eixo normal ao 

plano do pórtico - eixo 𝑦). A viga é travada lateralmente nas secções transversais C, D, F, G, H, J e K (ou 

seja, de cinco em cinco metros a partir das secções de extremidade). 

O pórtico está submetido às ações seguintes (valores característicos), aplicadas na viga: (i) uma ação 

permanente traduzida por uma carga uniforme de 5,0 kN/m; (ii) uma sobrecarga traduzida por uma carga 

uniforme de 10,0 kN/m e (iii) uma sobrecarga modelada por duas forças verticais de 50,0 kN afastadas de 

2,00 m. As acções (ii) e (iii) são ações livres que podem ser consideradas como atuando separadamente. 

Considere as verificações de ELU de resistência de acordo com o disposto na NP EN 1993-1-1. 

(0,5) a) Como propõe que sejam posicionados os perfis HEA das colunas AF e BH ? (ou seja, propõe colocar 

o eixo de maior inércia da secção paralelo ao eixo global 𝑥 ou ao eixo global 𝑦 ?). Justifique. 

(1,5) b) Defina a linha de influência do esforço axial numa das colunas para uma carga vertical aplicável ao 

longo da totalidade da viga. 

(2,5) c) Com base na linha de influência referida na alínea b), dimensione o perfil HEA a utilizar nas colunas. 

  NOTA: Se não tiver resolvido a alínea b), justifique os posicionamentos que considera para ambas as 

sobrecargas.   

(3,5) d) Assumindo que o troço FG é o troço condicionante para a verificação da viga em relação ao ELU de 

resistência à encurvadura lateral, dimensione o perfil IPE para a viga. 

 e) Considere agora uma ação de frenagem (associada à sobrecarga constituída pelas forças 

concentradas), definida por uma força horizontal aplicada na viga com valor característico de 50 kN. 

(2,0)  Com base na verificação do ELU de resistência e numa condição de limitação da esbelteza que 

entender como apropriada, dimensione o perfil CHS a utilizar nos elementos diagonais. 

  Como justifica que seja utilizado um limite de esbelteza para os elementos diagonais em causa? 
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Figura 1 – Configuração em planta da estrutura do edifício para escritórios  

(dimensões em m)  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Pórtico de estrutura duma unidade fabril (dimensões em m) 

 


