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Problema 1 
Considere o edifício de habitação com a configuração em planta (constante em altura) representada na 

Figura 1, a construir no concelho de Loures, e constituído por 10 pisos elevados (9 pisos e cobertura em 

terraço acessível), piso térreo e 4 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 em altura e igual a 

3.2 m. Em relação às acções gravíticas, assuma que são iguais em todos os pisos e considere, além do 

peso próprio estrutural, a "restante carga permanente", com um valor de 4.0 kN/m2, e a sobrecarga 

correspondente ao tipo de utilização em causa (𝑞𝑘 = 2.0 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 com os diagramas de momentos flectores nos alinhamentos J e K 

correspondentes à combinação apropriada das acções verticais de projecto, e apresente uma 

solução para a armadura principal na zona condicionante. 

 

 b) Assuma que todas as vigas têm a mesma secção transversal, com 0.30 m de largura, e que, 

independentemente da 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 com o diagrama de momentos flectores no(s) alinhamento(s) que 

considerar adequado(s) 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 e que as vigas têm secção transversal com 0.30 × 0.65 m2. 

  Em relação à acção sísmica e à determinação dos seus efeitos, a ser efectuada de acordo com o 

EC8, assuma 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) a cave pode ser 

considerada "rígida", (iii) o terreno é do tipo C e a acção sísmica do Tipo 1 é condicionante, sendo 

que 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 = 1.95 m/s2, (iv) 𝑞 = 3.0, (v) 𝑇1 = 0.075 ∙ 𝐻3/4 (com 𝐻 expresso em m e 𝑇1 em s), e  

(vi) para um mesmo nível, ao longo do desenvolvimento em altura do edifício, todos os pilares 

têm a mesma secção transversal rectangular "ℎ × 𝑏", com ℎ = 3/2 ∙ 𝑏, se bem que estejam 

orientados de forma diversa conforme é indicado na Figura 1 (10 pilares com a dimensão ℎ 

paralela à direcção horizontal principal a que corresponde a maior dimensão do edifício em planta 

- direcção "longitudinal" - e 14 pilares com a dimensão ℎ paralela à direcção "transversal").  
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(3.0) c.1) Defina a dimensão ℎ da secção dos pilares ao nível imediatamente acima do piso 2 (i.e., 6.4 m 

acima do topo da cave) tendo em conta os efeitos das acções gravíticas e da acção sísmica 

segundo a direcção "longitudinal" num dos pilares "de canto" (e na secção ao nível em causa). 

  Para a justificação da sua resposta, calcule a taxa geométrica de armadura longitudinal necessária 

à verificação do ELU de resistência à flexão composta e comente o valor obtido. 

 

(1.0) c.2) Para efeitos de dimensionamento da secção transversal dos pilares, e tomando por base a acção 

sísmica na direcção "longitudinal", considera que os pilares "de canto" correspondem à situação 

condicionante? Justifique adequadamente a sua resposta. 
 
 
 

Problema 2 
Considere que a estrutura principal de suporte dum determinado pavimento é constituída por 10 vigas 

trianguladas iguais à representada na Figura 2, dispostas paralelamente e com um afastamento, 

uniforme, igual a 5.0 m.  

Ambas as cordas das vigas são formadas pelo mesmo perfil RHS, o mesmo sucedendo com as diagonais 

e montantes. Nas cordas superiores assentam madres em perfil IPE, simplesmente apoiadas, e que 

suportam o pavimento. Os perfis tubulares são em aço S355 NH e os perfis IPE são em aço S355 JR. 

Admita que a corda superior das vigas está travada lateralmente em todos os nós e que, em relação à 

corda inferior, existe travamento lateral apenas nos nós B, C, D e E. Em relação ao travamento lateral 

dos banzos das madres, o banzo superior tem um travamento lateral contínuo, ao passo que o banzo 

inferior está travado apenas nas secções de ligação às vigas trianguladas. 

Para efeitos de pré-dimensionamento, considere apenas as acções gravíticas (cujos valores 

característicos são indicados na Figura 2) e a acção do vento, a qual é caracterizada por uma distribuição 

uniforme de pressões com sentido ascendente. Para a quantificação destas pressões, considere que:  

(i) a estrutura está localizada na zona A de Portugal, em terreno da categoria I, (ii) a altura de 

referência (𝑧𝑒) é igual a 10.0 m, e (iii) o coeficiente de pressão resultante (𝑐𝑝𝑒) é igual a -1.8. 

 

Na sequência, considere apenas verificações de ELU e de acordo com o disposto no EC3.  

(2.5) a) Dimensione um perfil RHS para as cordas (para o efeito, identifique a combinação de acções e a 

corda condicionantes).  

(1.5) b) Dimensione um perfil SHS (i.e., um perfil tubular quadrado) para as diagonais. 

(3.0) c) Dimensione um perfil IPE para as madres (considere apenas verificações relativas a momento 

flector e tenha em conta as diferentes condições de travamento dos banzos das madres). 

 
 
 

Problema 3 
(1.0) a) Para a determinação dos efeitos da acção sísmica na estrutura porticada do Problema 1, é indicado 

o valor 𝑞 = 3.0 para o coeficiente de comportamento. Comente o significado deste valor.  

(2.0) b) A corda inferior das vigas trianguladas da estrutura do Problema 2 está travada lateralmente em 

diversas secções (indicadas na Figura 2 por B, C, D e E). Apresente uma solução para o sistema geral 

de travamento dessas cordas e estime o valor máximo das forças de estabilização envolvidas (caso 

não tenha dimensionado um perfil para as cordas, arbitre um perfil RHS em aço S355 NH). 

(2.0) c) Considere o pórtico representado na Figura 3. Defina as linhas de influência das reacções horizontal 

e vertical no apoio A para uma carga horizontal aplicável ao longo de todo o pórtico. 
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Figura 1 – Configuração em planta da estrutura de edifício (dimensões em m)  

 

 

 
Figura 2 

 
 

 

 
 

Figura 3 
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Grupo 1 
Considere o edifício de escritórios com a configuração em planta (constante em altura) representada na 

Figura 1, constituído por 4 pisos elevados (3 pisos correntes e cobertura "não acessível") e piso térreo.  

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 em altura e igual a 

3.5 m. Em relação às acções gravíticas, considere, além do peso próprio estrutural, a "restante carga 

permanente", com um valor de 3.5 kN/m2 nos pisos correntes e 2.0 kN/m2 no piso de cobertura, e a 

sobrecarga correspondente ao tipo de utilização em causa (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 com os diagramas de momentos flectores, no(s) alinhamento(s) que 

considerar adequado(s), correspondentes à combinação apropriada das acções verticais de 

projecto, e apresente uma solução para a armadura principal na zona condicionante. 

 

 b) Assuma que as vigas têm secção transversal com 0.25 m de largura e que, independentemente do 

valor que tenha proposto na resolução da alínea anterior, as lajes têm 0.15 m de espessura. 

 

(2.0)  Dimensione a altura da secção transversal das vigas nos alinhamentos B e C com base numa 

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

diagrama de momentos flectores nessas vigas 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 0.15 m de espessura e que as vigas têm secção transversal com 0.25 × 0.50 m2 

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

  Em relação à acção sísmica e à determinação dos seus efeitos, a ser efectuada de acordo com o 

EC8, admita o seguinte:  

(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 acção sísmica do Tipo 1 é condicionante, sendo 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 = 2.10 m/s2; 

(iii) coeficiente de comportamento: 𝑞 = 3.0;  

(iv) período de vibração fundamental: 𝑇1 ≈ 0.075 ∙ 𝐻3/4 (com 𝐻 expresso em m e 𝑇1 em s);  

(v) para um mesmo nível, ao longo do desenvolvimento em altura do edifício, todos os pilares 

têm a mesma secção transversal rectangular "ℎ × 𝑏", com ℎ = 3/2 ∙ 𝑏, se bem que estejam 

orientados de forma diversa - vd. Figura 1 (6 pilares com a dimensão ℎ paralela à direcção 

longitudinal e 10 pilares com a dimensão ℎ paralela à direcção transversal).  
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(3.0) c.1) Defina a dimensão ℎ da secção dos pilares tendo em conta os efeitos das acções gravíticas e da 

acção sísmica segundo a direcção longitudinal num dos pilares centrais. 

  Para justificar a sua resposta, determine a armadura longitudinal necessária à verificação do ELU 

de resistência à flexão composta e comente o valor respectivo da taxa geométrica de armadura. 

(2.0) c.2) Para o dimensionamento da secção dos pilares, considera que o pilar B1 é condicionante em 

relação aos pilares centrais (B3 e C3)? Justifique adequadamente a sua resposta. 
 

(1.0) d) O índice de fiabilidade (𝛽) desempenha um papel importante no domínio da fiabilidade estrutural. 

Para um determinado caso, qual o significado de impor 𝛽 ≥ 4, por exemplo, para a verificação de 

situações de ELU e tomando um período de referência igual a 50 anos?  
 
 

Grupo 2 
Considere o pórtico-tipo duma unidade fabril representado na Figura 2, constituído por uma travessa e 

montantes em perfil HEA de aço S275 (𝜀 = 0.92; 𝜆1 = 86.8).  

Por imperativos de transporte, as travessas foram divididas em 3 módulos, dois laterais com 9.5 m e um 

central com 11.0 m de comprimento, e ligados em obra através de ligações aparafusadas cuja 

configuração justifica que as juntas em causa (secções G e J na Figura 2) sejam consideradas articuladas. 

Em relação aos montantes, considere rótulas cilíndricas na base (com rotação "livre" em torno do eixo 

normal ao plano da estrutura - eixo 𝑦) e rótulas esféricas no topo; adicionalmente, nas secções dos 

montantes a meia altura existem apoios de travamento apenas para deslocamentos paralelos ao eixo 𝑥. 

Admita que a travessa tem secções travadas lateralmente (para deslocamentos na direcção 𝑦) com um 

afastamento regular de 6.0 m, ou seja, nas secções E, F, H, I, K e L.  

Na sequência, tenha em conta apenas as acções permanentes - com um valor característico de 6 kN/m 

(que inclui o peso próprio dos perfis) - e uma sobrecarga na travessa (acção "livre") de 20 kN/m; 

considere apenas verificações de ELU de resistência e de acordo com o disposto no EC3.  

(1.0) a) Defina as seguintes linhas de influência: (i) da reacção vertical na base do montante A-F, e (ii) do 

momento flector na travessa na secção apoiada sobre o mesmo montante (ponto F).  

(2.5) b) Dimensione um perfil HEA para os montantes e defina a orientação da respectiva secção (isto é, 

com o plano da alma paralelo ou perpendicular ao plano do pórtico). 

(1.0) c) Considerando apenas a resistência à flexão das secções transversais, dimensione um perfil HEA 

para a travessa (para o efeito, identifique a secção da travessa com máximo MEd). 

(2.5) d) Tomando o perfil escolhido na alínea anterior, avalie a segurança da travessa ao ELU de resistência 

à encurvadura lateral. Para o efeito, admita que os troços E-F e K-L são condicionantes. 

(1.0) e) As juntas de continuidade na travessa (pontos G e J) foram consideradas articuladas. Discuta a 

influência no dimensionamento do perfil da travessa se conceber essas juntas como rígidas (ou 

seja, se esta opção possibilita que, para a travessa, seja definido um perfil HEA menos robusto). 

 
 
Considere a junta de topo entre dois perfis SHS 80x80x5 representada na Figura 3, a qual deverá ter 

capacidade para transmitir uma força de tracção com valor de cálculo NEd = 350 kN (vd. figura). 

Considere que os perfis e as chapas são de aço com fy = 355 MPa e que os parafusos são da classe 8.8. 

(1.0) f) Dimensione a espessura efectiva dos cordões de ângulo que estabelecem a ligação dos perfis 

tubulares às chapas de ligação. 

(1.0) g) Dimensione os 4 parafusos (considere apenas a resistência à tracção dos parafusos). 
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Figura 1 – Configuração em planta da estrutura de edifício (dimensões em m)  

 

 

 
Figura 2 

 
 

 

 
 

Figura 3 
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Grupo 1 
Considere o edifício de escritórios com a configuração em planta (constante em altura) representada na 

Figura 1, constituído por 11 pisos elevados (10 correntes e cobertura em terraço acessível) e piso térreo.  

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 em altura e igual a 

4.0 m. Em relação às acções gravíticas, assuma que são iguais em todos os pisos e considere, além do 

peso próprio estrutural, a "restante carga permanente", com um valor de 2.5 kN/m2, e a sobrecarga 

correspondente ao tipo de utilização em causa (𝑞𝑘 = 3.0 kN/m2; 𝜓0 = 0.7; 𝜓1 = 0.5; 𝜓2 = 0.3).  

 (2.0) a) Dimensione a espessura da laje dos pisos com base numa verificação adequada do ELU de 

resistência à flexão.  

  Fundamente a sua resposta com o diagrama de momentos flectores, num alinhamento que 

considerar adequado, correspondentes à combinação apropriada das acções verticais de projecto, 

e apresente uma solução para a armadura principal na zona condicionante. 

 

 b) Assuma que as vigas têm secção transversal com 0.50 m de largura e que, independentemente do 

valor que tenha proposto na resolução da alínea anterior, as lajes têm 0.25 m de espessura. 

(2.0)  Dimensione a altura da secção transversal da viga no alinhamento C com base numa verificação 

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

momentos flectores e defina uma solução para a armadura longitudinal na secção condicionante. 

 

(1.0) c) Considerando que o dimensionamento da viga é condicionado pelo ELU de resistência à flexão, 

que valor atribuiria à largura da secção de forma a manter as condições de ductilidade do seu 

funcionamento se, por razões de funcionalidade, a altura da secção das vigas fosse limitada a 0.80m? 
 

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

que as lajes têm 0.25 m de espessura e que todas as vigas têm secção transversal 0.50 × 0.90 m2 

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

  Em relação à acção sísmica e para a determinação dos seus efeitos, a ser efectuada de acordo 

com o EC8, admita o seguinte:  

(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 acção sísmica do Tipo 1 é condicionante, sendo 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 = 1.60 m/s2; 

(iii) coeficiente de comportamento: 𝑞 = 3.0;  

(iv) período de vibração fundamental: 𝑇1 ≈ 0.075 ∙ 𝐻3/4 (com 𝐻 expresso em m e 𝑇1 em s);  

(v) todos os pilares têm secção transversal rectangular, existindo 3 tipos: (1) os pilares de 

canto, com secção "𝑎 × 𝑎", (2) os pilares exteriores, com secção "𝑎 × 2𝑎" e orientados 

conforme é representado na figura, e (3) os pilares centrais, com secção "2𝑎 × 2𝑎" (o valor 

indicado por a é constante para cada piso).  
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 (3.0) d.1) Defina a secção transversal do pilar B2 ao nível do piso térreo tendo em conta a estimativa dos 

efeitos das acções gravíticas e da acção sísmica segundo uma das direcções horizontais principais 

(à sua escolha). 

  Para justificar a sua resposta, determine a armadura longitudinal necessária à verificação do ELU 

de resistência à flexão composta e comente o valor respectivo da taxa geométrica de armadura. 
 

(2.0) d.2) De entre as duas direcções horizontais principais a considerar para a actuação da acção sísmica, 

qual a direcção mais desfavorável? Justifique adequadamente a sua resposta. 
 
 

 

Grupo 2 
Considere a estrutura metálica duma unidade fabril a construir em Sines, com uma área em planta de 
60.0 × 18.0 m2. A cobertura é suportada por um conjunto de treliças transversais com perfis RHS em aço 
S275 NH acabados a quente, dispostas paralelamente e com um afastamento de 6.0 m, nas quais 
assentam madres de apoio da chapa de cobertura conforme é ilustrado na Figura 2.  
 
Cada treliça está apoiada num montante em perfil HEA, de aço S275, através duma ligação articulada 
(ponto B) e, na outra extremidade (ponto G), é possível admitir condições de apoio fixo. Admita que as 
cordas superiores das treliças estão travadas perpendicularmente ao seu plano através das madres, e 
que as cordas inferiores estão travadas (também perpendicularmente ao plano), através dum sistema 
de travamento adequado, em secções equidistantes de 3.6 m (pontos B, C, D, E, F e G).  
 
A fachada tem uma chapa contínua ligada a madres com um afastamento de 2.0 m que, por sua vez, são 
ligadas aos banzos exteriores dos montantes (AB), sendo possível admitir que estas madres impedem os 
deslocamentos dos montantes na direcção perpendicular ao plano dos pórticos.  
 
Considere que o peso próprio das treliças, das madres e da chapa de cobertura pode ser assimilado a 
uma carga uniforme de 0.3 kN/m2; considere também a possibilidade de actuação duma sobrecarga na 
cobertura com valor característico de 2.0 kN/m2, e que a acção do vento (𝜓0 = 0.6) pode ser simulada 
através duma distribuição uniforme de pressões na fachada, com 𝑤𝑘 = 1.0 kN/m2, acompanhada ou não 
duma distribuição uniforme de sucções na cobertura, com 𝑤𝑘 = −1.6 kN/m2. 
 
Nestas condições, considerando o disposto no EC3 para as verificações de segurança e as combinações 
de acções que entender adequadas: 
 

(3.0) a) Dimensione um perfil para a corda superior e um outro perfil para as diagonais da treliça (em 

ambos os casos, perfil RHS) de modo a verificar os ELU de resistência que considere adequados. 

 
(1.0) b) Verifique se o perfil que definiu para a corda superior da treliça, na resposta à alínea anterior, 

pode ser adoptado para a corda inferior sem prejuízo da verificação da segurança. 

 
(2.0) c) Independentemente do perfil que tenha definido em resposta à alínea a), considere um perfil RHS 

120x80x8.0 para ambas as cordas da treliça. 

  Estime o deslocamento vertical da treliça a meio-vão devido à sobrecarga na cobertura. 

 
(2.5) d) Dimensione o perfil HEA dos montantes com base na verificação do ELU de resistência à 

encurvadura (admita, à partida, que os montantes não são susceptíveis à encurvadura lateral). 

 

(1.5) e) Considerando que o travamento lateral do banzo comprimido é conferido apenas pelas madres 

de fachada, avalie a razoabilidade de admitir que a susceptibilidade dos montantes à encurvadura 

lateral é desprezável ou se, pelo contrário, essa susceptibilidade tem efeitos relevantes. 

  (Nota: caso não tenha resolvido a alínea d), considere um perfil HEA 160 para os montantes. 
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Figura 1 – Configuração em planta da estrutura de edifício (dimensões em m)  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2 - Pórtico-tipo da estrutura duma unidade fabril 

 


