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DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS  
Mestrado em Engenharia Civil 
4º Ano - 1º Semestre – 29 de Junho de 2015 
Responsável: Prof. Ricardo Vieira 

Identifique todas as folhas com o número e nome. Entregue cada problema em folhas separadas. Justifique 
adequadamente todas as respostas. Desligue o telemóvel. Durante o exame não é permitido o 
manuseamento de telemóveis. Consulta apenas de regulamentos, tabelas e de formulário. Não é permitida 
a utilização de máquina de calcular programável, gráfica ou com memória alfanumérica. 
Duração: 3h00m 

Problema 1 
Considere o edifício em betão armado (Betão C25/30 e Aço A500NR) a construir no concelho de 
Lisboa e destinado a habitação (qk = 2,0 kN/m2; ψ0 = 0,7; ψ1 = 0,5; ψ2 = 0,3), com 3 pisos elevados 
e cobertura em terraço acessível, com as configurações em planta e alçado indicadas na figura 1. 
Considere que as cargas permanentes não estruturais são de 2,0 kN/m2 nos pisos e na cobertura. 
Para efeito das acções horizontais, assuma que as vigas dos pisos são suficientemente rígidas 
para que os efeitos das rotações dos nós sejam desprezáveis quando comparados com os efeitos 
dos seus deslocamentos horizontais.  

 
    

 
  

 Planta Alçado 

Figura 1 

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

(3,0 val.) b) Dimensione a altura da viga do alinhamento A-B indicado na figura 1, tendo em 
consideração apenas os efeitos das acções gravíticas e a verificação do Estado Limite 
Último de flexão. 

Independentemente dos resultados das alíneas anteriores, considere na resolução das restantes 
alíneas do problema uma espessura de laje de 0,20m e uma secção transversal de todas as vigas 
de 0,30x0,75m2. Estes valores são apenas indicativos e nada têm a ver com a solução correcta 
das alíneas anteriores. 

(3,0 val.) c) Assumindo as secções de todos os 
pilares iguais e quadradas, e a estimativa 
para o período fundamental dada pela 
aproximação do EC8, T1 = 0.075 H3/4, pré-
dimensione a secção do pilar P1, 
considerando a acção sísmica a actuar 
segundo a maior direcção em planta. 

  Para a quantificação da acção sísmica utilize 
o espectro de resposta elástico 
representado na figura 2. Admita um 
coeficiente de amortecimento de 5% e um 
coeficiente de comportamento q = 2,5. 

(2,0 val.) d) Dimensione a sapata do pilar P1, admitindo um valor máximo de tensão de contacto 
com o solo de 0,7MPa tendo em atenção apenas a combinação com a acção sísmica. 
Considere somente a verificação ao estado limite último GEO.  
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Problema 2 

Considere a unidade fabril em estrutura metálica representada na figura 3, com uma área de 
implantação de 100x25m2 e cobertura plana a 8m de altura, a construir numa zona rural 
desabrigada do concelho da Covilhã, à altitude de 1200m. A estrutura do edifício é constituída por 
21 pórticos dum só vão afastados de 5m, com pilares em HEA320 (S275JR) e vigas trianguladas 
tri-dimensionais formadas por perfis tubulares tipo CHS (S355) e aço em varão φ12 no travamento 
da corda inferior. 
Considere como acções de dimensionamento um valor total de cargas permanentes de 0.8 kN/m2 
a actuar na cobertura, bem como a acção da sobrecarga (qk = 0,4 kN/m2; ψ0 = 0; ψ1 = 0; ψ2 = 0), a 
acção do vento a actuar na direcção transversal ao edifício e a acção da neve. 
Admita uma acção característica do vento (ψ0 = 0,6; ψ1 = 0.2 e ψ2 = 0) caracterizada por uma 
pressão de 1,2 kN/m2 na fachada de barlavento e de 0,1 kN/m2 na de sotavento, e por uma 
sucção de 1,1 kN/m2 ou uma pressão de 0,2 kN/m2 na cobertura, e uma acção característica da 
neve (ψ0 = 0,7; ψ1 = 0,5 e ψ2 = 0,2) definida por uma pressão de 1,8 kN/m2. 
 

 
Figura 3 

(3,0 val.) a) Dimensione os perfis das cordas superior e inferior. Considere que todas as cordas 
se encontram travadas transversalmente (plano horizontal) em todos os nós. 

(1,5 val.) b) Dimensione os perfis das diagonais da viga principal. 

(3,0 val.) c) Verifique a segurança estrutural do montante HEA320 por consideração duma 
combinação de acções com o vento como acção base. Admita que os montantes têm 
um travamento lateral contínuo em toda a altura (travamento na direcção 
perpendicular ao plano do pórtico). 

(1,5 val.) d) Desenhe, de forma esquemática, uma ligação aparafusada para realização de uma 
ligação de topo dos perfis CHS utilizados nas cordas inferiores da viga apresentada na 
figura 3. Dimensione os parafusos para essa ligação admitindo que o esforço axial de 
tracção a transmitir na ligação é NEd = 1000 kN. Utilize no dimensionamento parafusos 
da classe 8.8. 

(1,0 val.) e) Explique como realizaria o dimensionamento das chapas de topo que servem de 
suporte aos parafusos da ligação indicada na alínea anterior. 
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DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS  
Mestrado em Engenharia Civil 
4º Ano - 1º Semestre – 8 de Junho de 2015 
Responsável: Prof. Ricardo Vieira 

Identifique todas as folhas com o número e nome. Entregue cada problema em folhas separadas. Justifique 
adequadamente todas as respostas. Desligue o telemóvel. Durante o exame não é permitido o manuseamento de 
telemóveis. Consulta apenas de regulamentos, tabelas e de formulário. Não é permitida a utilização de máquina de 
calcular programável, gráfica ou com memória alfanumérica. 
Duração: 3h00m 

Problema 1 
Considere o edifício em betão armado (Betão C30/37 e Aço A500NR) a construir no concelho de Cascais e 
destinado a uma clínica de urgências médicas em que o número de quartos não é significativo (qk = 5,0 
kN/m2; ψ0 = 0,7; ψ1 = 0,7; ψ2 = 0,6), com 3 caves destinadas ao parqueamento de veículos ligeiros, piso 0, 
com 6 pisos elevados e cobertura em terraço acessível e uma modelação em planta de 32x22 m2, conforme se 
indica na figura. O solo de fundação é uma argila muito rígida (NSPT = 55), tipo B segundo o EC8. 
Considere que as cargas permanentes não estruturais são de 1,0 kN/m2 nas caves, 3,5 kN/m2 no piso 0 e nos 
pisos elevados e 2,0 kN/m2 na cobertura. Para efeito das acções horizontais, assuma que o terreno e os muros 
periféricos são suficientemente rígidos para que os deslocamentos horizontais no piso 0 sejam 
negligenciáveis e que as vigas dos pisos superiores são suficientemente rígidas para que, para as acções 
horizontais, os efeitos das rotações entre vigas e pilares sejam desprezáveis quando comparados com os 
efeitos dos deslocamentos horizontais. 

 
Figura 1 

 
(3,0 val.) a) Com base nos diagramas de momentos flectores nos alinhamentos C1 e C2 pré-dimensione a 
espessura da laje e verifique se esta funciona em boas condições de ductilidade para as acções verticais de 
projeto. Caso venha a concluir que a espessura assumida não é a mais conveniente, proponha nova espessura 
mas não execute cálculos adicionais. 
(2,5 val.) b) Assumindo a mesma secção transversal para todas as vigas e uma largura de 0,30 m, tendo em 
atenção os resultados da alínea anterior na definição das áreas de influência associadas a cada uma destas e 
considerando a viga condicionante, pré-dimensione a sua altura, verificando os estados limites últimos de 
flexão e de esforço transverso e se esta funciona em boas condições de ductilidade. Como na alínea anterior, 
caso venha a concluir que a altura assumida não é a mais conveniente, proponha uma nova mas não execute 
cálculos adicionais. 
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(2,5 val.) c) Independentemente dos resultados das alíneas anteriores considere na resolução desta, e das 
restantes alíneas do problema, uma espessura de laje de 0,22 m e uma secção transversal de todas as vigas de 
0,30x0,65 m2 (NOTA – Estes valores são apenas indicativos e nada têm a ver com a solução correcta das 
alíneas anteriores). Assumindo as secções de todos os pilares iguais e quadradas, um coeficiente de 
amortecimento de 5%, um coeficiente de comportamento q = 3,0 e a estimativa para o período fundamental 
dada pelo aproximação do EC8 de T1 = 0.075 H3/4 pré-dimensione a secção do pilar ao nível imediatamente 
acima do piso 2, considerando a acção sísmica a actuar na direcção transversal. 
(1,5 val.) d) d.1) qual das duas direcções da actuação da acção sísmica é a condicionante, a transversal, 
considerada em c), ou a longitudinal?  
 d.2) discuta qual a influência nos resultados obtido da consideração no modelo de cálculo da 
flexibilidade das vigas. 
 
Problema 2 

Considere a estrutura, em aço S355, dum pavilhão a construir nos arredores de Évora, com uma área em 
planta de 24,0x60,0 m2 (Figura 3). A estrutura é constituída por um conjunto de pórticos principais, com 
travessas em perfil HEA, afastadas entre si de 6,0m, apoiadas em montantes (também em perfil HEA) 
através de ligações articuladas. Sobre as travessas assentam madres que suportam a chapa de cobertura.  
Os banzos das travessas estão travados lateralmente no topo dos montantes e nos pontos C, D e E através 
dum sistema de travamento na cobertura, o qual apresenta treliças em ambas as extremidades do pavilhão (e, 
ainda, um sistema de travamento nas fachadas, o qual não é representado na figura).  
Os banzos dos montantes estão continuamente travados ao longo da sua altura. Admita que a carga 
permanente correspondente à chapa de cobertura e ao peso das madres é igual a 0,2 kN/m2 e que os 
coeficientes de pressão equivalente (Cp = Cpe - Cpi) na chapa da cobertura e nas fachadas de barlavento e de 
sotavento, para a direcção actuante do vento que é indicada, têm os valores fornecidos na figura. 

Tendo em consideração os efeitos das acções permanentes, da sobrecarga regulamentar na cobertura (qk= 0,4 
kN/m2 em projecção horizontal) e da acção do vento indicada: 

(2,5  val.) a) Dimensione o perfil 
HEA das travessas, considerando 
apenas o ELU de resistência à 
encurvadura lateral. 
(2,5 val.) b) Dimensione o perfil dos 
montantes, considerando apenas o 
ELU de resistência à encurvadura por 
flexão. 
(1,5 val.) c) Quantifique os valores 
de cálculo das forças transmitidas às 
treliças de contraventamento 
existentes na cobertura pelos 
elementos longitudinais que 
estabelecem a ligação lateral entre os 
pórticos principais. (admita δq= L/1000). 

 Figura 2: Pórtico transversal 
 


