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DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS 
Mestrado Integrado em Engenharia Civil 
4º Ano – 2º Semestre – 03 de Junho de 2013 
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 um edifício de betão armado (C25/30; A500NR) constituído por 4 pisos e 
cobertura estruturalmente iguais, situado em Sagres, destinado a habitação e fundado numa areia 
compacta com NSPT=40. O valor das restantes cargas permanentes a considerar é de 3,5 kN/m2 nas 
lajes, incluindo já o peso das paredes e dos revestimentos dos pisos, e de 2,0 kN/m2 na cobertura.  

(2,0 val.) a) Dimensione a espessura das lajes do pisos. 

(2,0 val.) b) Dimensione a altura da viga V1 tendo em consideração apenas os efeitos das acções 
gravíticas. (Nota: admita que a largura das vigas é de 0,30m). Justifique se a viga V1 é a 
mais condicionante para o dimensionamento das vigas de um piso. 

 c) Considere que todos os pilares têm uma secção quadrada e a acção sísmica de acordo 
com o disposto no EC8. 

(3,0 val.) c1) Admita como hipótese que as vigas são suficientemente rígidas para encastrar os 
pilares na deformação horizontal dos pórticos e que, para esse modelo, se obtém uma 
frequência do primeiro modo horizontal de 2,3 Hz. Com base nestas hipóteses dimensione a 
secção transversal dos pilares, admitindo como condicionante os pilares de canto e tendo 
em consideração a acção do sismo apenas numa das direcções X ou Y. 

(1,5 val.) c2) Ao considerar a deformabilidade por flexão das vigas a frequência fundamental aumenta 
ou diminui? Tendo em consideração os esforços e os deslocamentos da estrutura devidos à 
acção sísmica os cálculos efectuados admitindo a hipótese referida na alínea anterior são 
do lado da segurança? 

 
Figura 1 – Planta e corte tipo da estrutura de betão armado. 
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Problema 2 (6,5 val.) 
Considere a estrutura da cobertura de um terminal rodoviário a construir em Bragança (altitude = 820 m). 
A estrutura é suportada por 6 pórticos espaçados de 5,0 m entre si (Figura 2), constituídos por vigas 
HEA em aço S355J0 para apoio do revestimento das fachadas e da cobertura, e colunas SHS em aço 
S275J0H. Considere que o peso próprio da estrutura (incluindo o peso próprio dos pórticos) corresponde 
a uma carga distribuída na cobertura de 0,6 kN/m2, e que a acção equivalente do vento actuando a 0º 
corresponde às forças distribuídas nas fachadas laterais e na cobertura de 1,0kN/m2, conforme 
representado na figura. Considere os travamentos entre pórticos representados, estando uma das suas 
extremidades ligada a uma estrutura de betão armado com rigidez elevada. 

(1,0 val.) a) Quantifique a acção simétrica mais gravosa da neve num pórtico da cobertura de acordo 
com a Parte 1-3 do EC1. 

(2,0 val.) b) Dimensione os perfis HEA das vigas, admitindo-os todos iguais, e considerando apenas 
os ELU de resistência à flexão e ao esforço transverso (considere que a instabilidade lateral 
não é condicionante). 

(2,5 val.) c) Dimensione o perfil a adoptar para o elemento EF considerando as combinações que 
envolvem a neve ou o vento como variáveis de base. 

(1,0 val.) d) Quantifique a força transmitida à estrutura de betão armado pelo sistema de travamento 
dos pórticos constituído pelos perfis tubulares SHS em S275J0H indicados na figura. 
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Figura 2 – Corte transversal e planta da estrutura metálica. 
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Problema 3 (5,0 val.) 
 
(1,5 val.) a)	   Quais as condições em que é possível realizar o dimensionamento de uma estrutura 

metálica utilizando uma distribuição plástica de esforços na estrutura e tendo em 
consideração os esforços plásticos para a resistência das secções. 

 
(1,5 val.) b)	   Tomando como exemplo a verificação da segurança de uma coluna de aço explique 

porque razão na verificação da segurança de estruturas se devem majorar as acções e não 
os seus efeitos. 

 
(2,0 val.) c)	   Considere a estrutura representada na figura 3. Determine a linha de influência do 

momento flector na secção A e da reacção horizontal no apoio B. 
 

 
 

Figura 3 – Corte transversal e planta da estrutura metálica. 
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DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS 
Mestrado Integrado em Engenharia Civil 
4º Ano – 2º Semestre – 24 de Junho de 2013 
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.) 

Na figura 1 representa-se o corte transversal da estrutura de betão armado (C25/30; A500NR) de um 
acesso rodoviário a um centro comercial. Considere os seguintes valores para as restantes cargas 
permanentes e para as sobrecargas: i) RCP nos pavimentos rodoviários - 1,2 kN/m2; ii) sobrecargas nos 
pavimentos rodoviários - 5,0 kN/m2; (ψ0=0,6; ψ1=0,4; ψ2=0,2); iii) sobrecargas nos aterros - 10,0 kN/m2; 
(ψ0=0,6; ψ1=0,4; ψ2=0,2). Propriedades do solo - γsolo=18kN/m3; φk = 32º. 

(1,5 val.) a) Indique quais os carregamentos a considerar para obter os valores dos máximos 
momentos flectores, positivos e negativos, para cada uma das secções A e C 
correspondentes às combinações fundamentais de acções. Tenha em consideração a 
possibilidade de alternância das sobrecargas. Para cada um desses carregamentos 
represente qualitativamente os diagramas de momentos flectores. 

(3,5 val.) b) Dimensione a espessura das lajes e das paredes. Para avaliar os efeitos das 
sobrecargas considere apenas o carregamento correspondente à combinação fundamental 
de acções em que a sobrecarga no pavimento é a acção variável de base, não sendo 
necessário considerar a alternância de sobrecargas. 

(2,0 val.) c) Dimensione a viga V1, considerando que os pilares estão espaçados de 6,00 m. 

(1,5 val.) d) Determine os diagramas de momentos flectores devidos a uma extensão de -300x10-6 
em todos os elementos da estrutura. 

 
Figura 1 – Planta e corte tipo da estrutura de betão armado. 
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Problema 2 (6,5 val.) 
Considere a estrutura de suporte de um painel publicitário de 4,5x9,0m2 representada na figura 2 
constituída por tubos RHS S275 J2H a construir nos arredores da Covilhã (altitude = 500,0 m) numa 
zona rural sem vegetação. O peso do painel, incluindo as madres que o suportam é de 20kN. Considere 
a acção do vento apenas no painel e na direcção perpendicular à superfície. Admita que o sistema de 
contraventamento assegura o travamento transversal dos nós de ambos os planos das estruturas 
principais. 

(1,0 val.) a) Quantifique de acordo com o EC1 a acção do vento para dimensionar as madres de 
apoio e do painel e para dimensionar a estrutura global. 

(1,5 val.) b) Admita um valor característico da pressão do vento no painel de 2,0 kN/m2. Tendo em 
consideração apenas a acção do vento e os esforços de flexão qual a dimensão “a” que 
permite optimizar os perfis a adoptar nas madres? Dimensione os tubos das madres de 
acordo com o disposto no EC3 (Nota: se não determinou o valor óptimo de “a” considere 
a=1,70 m). 

(2,5 val.) c) Considere que a acção global do vento é equivalente a uma força de 80 kN aplicada no 
centro do painel. Dimensione os perfis a adoptar para as cordas e para as diagonais da 
estrutura principal, admitindo que se utiliza um mesmo perfil para todas as cordas e um 
mesmo perfil para todas as diagonais. Considere como condicionante o módulo adjacente à 
sapata. Acha que os elementos deste painel são sem qualquer dúvida os condicionantes ou 
que seria necessário verificar outros elementos da estrutura? 

(1,5 val.) d) Dimensione a largura B da sapata admitindo que o valor máximo admissível para a 
tensão de contacto na fundação é de 300kN/m2 para as combinações características de 
acções. (Nota: considere que o peso próprio das estruturas principias e dos 
contraventamentos éde 30 kN). 

 
Figura 2 – Alçado e corte transversal e da estrutura metálica. 
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Problema 3 (5,0 val.) 
 
(2,0 val.) a) Considere a estrutura representada na figura 3. Determine a linha de influência da 

reacção no apoio D. Para uma carga permanente de 40kN/m e uma sobrecarga de 100kN/m 
determine com base na linha de influência os valores máximos e mínimos daquela reacção. 

 

 
 

Figura 3 – Modelo de uma viga contínua. 
 
(1,5 val.) b)	   No EC8 a quantificação da acção sísmica é efectuada com base nos espectros de 

cálculo, os quais têm já em consideração os coeficientes de comportamento q. Na análise 
de um oscilador de um grau de liberdade, com uma rigidez K e uma massa M, estes 
espectros permitem obter a força máxima devido à acção do sismo FE, à qual corresponde 
um deslocamento δ=FE/K. Descreva, explicando porquê, como deve ser obtido o 
deslocamento máximo devido ao sismo. 

 
(1,5 val.) c)	  O momento crítico de uma viga metálica simplesmente apoiada submetida a momentos 

flectores apenas nas extremidades é dado por  

 Mcr = C1 
π2EIz

L2  
Iw
Iz

 + 
L2GIt
π2EIz  

sendo o coeficiente C1 definido pelo gráfico representado na figura 4. Explique porque razão 
o coeficiente C1 depende de ψ e porque tem um valor mínimo para ψ=1 e um valor máximo 
para ψ=-0,75. 

 
Figura 4 – Coeficiente C1 em função de ψ. 


