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Pretende-se analisar um dos pórticos intermédios do Bloco B da Residência Universitária do Campo 
Alegre no Porto. A figura ilustra a planta esquemática do edifício, as plantas do Bloco B e a geometria de 
um dos pórticos. Os pórticos estão afastados de 4.40m, sendo os pisos em laje aligeirada (com vigotas 
pré-esforçadas) de 0.20m de espessura. O peso próprio da laje é de 3.5kN/m2, as divisórias 
correspondem a 1.5kN/m2 e os revestimentos a 1.0kN/m2. As acções horizontais mais relevantes 
correspondem à acção sísmica, que foi considerada equivalente às seguintes forças concentradas ao 
nível dos pisos para o pórtico em estudo: piso2 – 10kN; piso 3 – 15 kN; piso 4 – 20 kN e piso 5 – 15 kN. 
Materiais: C20/25; A400 
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1. Iniciar um Novo Modelo 
 
A análise do pórtico plano definido na figura anterior será efectuada com base num modelo de cálculo 2D 
constituído por elementos de barra a simular as vigas e pilares. Teremos portanto uma análise plana 
com 3 graus de liberdade por nó. 
 

 

1. Iniciar a definição de um novo 
modelo. 

2. No menu “File” seleccionar 
“New Model” 

 

3. Seleccionar o botão assinalado 
“Initialize Model from Defaults 
with Units”. 

4. Seleccionar as unidades de 
trabalho pretendidas 

5. Iniciar o modelo com a definição 
de uma grelha de referência. 
Seleccionar o botão “Grid Only” 
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2. Definição de uma grelha de referência 
 
 
 

 

1. O pórtico deve ser definido no plano XZ (O programa 
estabelece por defeito este plano para uma análise 
2D). 

2. A grelha (xi, zi) deve ser definida de acordo com a 
posição dos pilares e vigas do pórtico (facilitando 
posteriormente a introdução dos respectivos 
elementos de barra) 

3. Na caixa “New Coord/Grid System” definir: 

- nº de linhas de grelha nas direcções x e z 

- espaçamentos das linhas nas direcções x e z 
(deve definir-se o espaçamento corrente, sendo 
naturalmente necessário efectuar acertos nas 
situações particulares) 

4. Seleccionar o botão assinalado “Edit Grid…” para se 
proceder ao acerto da grelha. 

 

 
 
 

 

5. Alterar as coordenadas das 
linhas de referência editando 
directamente os respectivos 
valores nas janelas 
assinaladas 

6. Criar novas linhas de grelha 
editando directamente 

7. Alterar o tamanho da 
identificação da grelha que 
aparecerá no modelo 

8. No final clicar em “OK” 
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9. Seleccionar o botão 
assinalado “xz” para visualizar 
a grelha definida neste plano 

10. Para alterar/corrigir a grelha 
clicar com o botão direito do 
rato e seleccionar na caixa 
activa “Edit Grid Data” 

11. Seleccionar na caixa 
“Coordinate/Grid Systems” a 
opção “Modify/Show system” 

12. Proceder às alterações 
necessárias e no final clicar 
em “OK” 

 
 
3. Definição das propriedades dos materiais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. No menu “Define” seleccionar 
“Materials…” 

2. Na caixa activa “Define 
Materials” seleccionar o 
material “CONC” e clicar na 
opção “Modify/Show 
Material…” 
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3. Alterar, na caixa activa 
“Material Property Data”, os 
parâmetros assinalados de 
acordo com os valores do 
betão C20/25 

4. Podem manter-se os valores 
predefinidos dos restantes 
parâmetros, uma vez que não 
são utilizados no presente 
cálculo. 

5. No final clicar em “OK” 

 
 
4. Definição das secções dos elementos de barra (vigas e pilares) 
 

 

1. No menu “Define” seleccionar 
“Frame Sections…” 

 

 

2. Definição de secções 
rectangulares 

2.1 Na caixa activa “ Frame 
Properties” seleccionar “Add 
Rectangular” e clicar em “Add 
New Property…” 
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2.2 Na caixa activa “ Rectangular 
Section”: 

- definir a designação da secção 

- seleccionar o material (CONC) 

- definir as dimensões da secção 

2.3 Seleccionando o botão “Section 
Properties…” é possível verificar 
as características da secção 
consideradas no programa. 

2.4 Repetir para as restantes secções 
rectangulares 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Definição de secções em T 

3.1 Na caixa activa “ Frame 
Properties” para definirmos 
secções em T seleccionar “Add 
Tee” e clicar em “Add New 
Property…” 

3.2 Na caixa activa “ Tee Section”: 

- definir a designação da secção 

- seleccionar o material (CONC) 

- definir as dimensões da secção 

3.3 Seleccionando o botão “Section 
Properties…” é possível 
verificar as características da 
secção consideradas no 
programa. 

3.4 Repetir para as restantes 
secções em T 
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5. Definição da geometria da estrutura (definir vigas e pilares) 

 

1. Na barra de tarefas à 
esquerda seleccionar o 
botão assinalado 

2. Seleccionar na caixa 
activa a secção da barra a 
introduzir 

3. Definir a barra clicando em 
dois nós da grelha definida 

4. Repetir as operações 
anteriores para as 
restantes barras 

 

 

5. Para visualizar as secções 
definidas das barras 
introduzidas seleccionar 
na barra de ferramentas 
superior o botão 
assinalado  

6. Activar na caixa activa 
“Display Options For 
Active Window” os botões 
assinalados 

7. Aparecem visíveis as 
barras introduzidas e as 
designações das 
respectivas secções. Os 
nós aparecem visíveis 
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6. Definição dos apoios da estrutura 

 
 

1. Seleccionar com o 
ponteiro os nós dos apoios 

2. No menu “Assign” 
seleccionar “Joint” e 
”Restraints…” 

3. Definir o tipo de apoio na 
caixa activa “Joint 
Restraints” 

 
7. Visualização da Estrutura 

1. Seleccionar na barra de 
ferramentas o botão “3-d ” 
para visualizar a estrutura 
em perspectiva 

2. Seleccionar na barra de 
ferramentas o botão “v ” 
para activar a caixa 
“Display Options For 
Active Window” 

3. Seleccionar na caixa 
activa os botões 
assinalados 

4. No final clicar em “OK” 
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5. Esta visualização é útil 
para se identificarem 
eventuais erros das 
secções das barras 
(orientação/definição) 

6. No caso de alguma 
secção estar com a 
orientação trocada o 
modo mais prático de 
correcção consiste na 
alteração das 
características da secção 
(ponto 4), trocando os 
valores do b e h. 

 

 
8. Definição dos casos de carga 

 

1. Deve definir-se para cada acção um 
caso de carga. Desta forma, será 
associado a cada caso de carga o 
conjunto de cargas (distribuídas, 
concentradas) da respectiva acção. 

2. No menu “Define” seleccionar “Load 
Cases…” 

3. Na caixa activa “Define Loads” 
adicionar os casos de carga 
alterando os parâmetros assinalados 
e clicando no botão “Add New Load” 

- Se na acção PP (peso próprio) for 
definido o coeficiente 1 no parâmetro 
“Self Weight Multiplier”, o programa 
inclui automaticamente o peso próprio 
da estrutura definida (vigas e pilares). 
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 4. Neste exemplo foram definidos 5 

casos de carga correspondentes a: 

- PP      peso próprio 

- RCP   restantes cargas permanentes 

- SOB1 sobrecarga nos tramos pares 

- SOB2 sobrecarga nos tramos ímpares 

- E        acção sísmica 

5. Inseridas todas as acções clicar em 
“OK” 

 
9. Definição dos casos de Análise 

 

1. Um caso de análise corresponde a 
um cálculo que se pretende 
efectuar. Podemos definir um único 
caso de análise (cálculo estático 
linear) incluindo nesta análise todos 
os casos de carga ou definirmos um 
caso de análise para cada caso de 
carga 

2.  O programa estabelece por defeito 
um caso de análise associado a 
cada caso de carga definido 
anteriormente. Esta modalidade é 
prática facilitando a definição das 
combinações a efectuar. 

3. Para verificarmos os casos de 
análise estabelecidos seleccionar 
no menu “Analysis Cases…” 

 

4. Aparecem definidos os casos de 
análise na caixa activa “Analysis 
Cases” 

5.  Seleccionando o botão 
“Modify/Show Case…” podemos 
verificar na caixa activa “Analysis 
Case Data” o tipo de análise a 
efectuar (estática linear) e o/os 
caso/s de carga associado/s ao 
caso de análise. 

6. No final clicar em “OK” 

 



Instruções básicas para análise de um pórtico 2D com o programa SAP2000 

Estruturas de Betão 2  11/17 

 
 
10. Definição das combinações de acções 

 

 

 

1. No menu “Define” seleccionar 
“Combinations…” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Para definir uma nova combinação 
clicar no botão “Add New Combo…” 

3. Na caixa activa “Response 
Combination Data” definir: 

- nome da combinação (ELU1) 

- adicionar as acções e respectivos 
coeficientes de combinação 

4. No final clicar em “OK” 

5. Repetir os pontos 2 a 4 para as 
restantes combinações. 
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11. Introdução das cargas para cada caso de carga 

 
1. Aplicação de cargas 

distribuídas nas vigas 

1.1 Seleccionar as barras 
através do ponteiro 

1.2 No menu “Assign” 
seleccionar 
“Frame/Cable/Tendon 
Loads” 

1.3 Editar na caixa activa 
“Frame Distributed Loads” : 

- o caso de carga 

- o valor da carga 

(no exemplo foi introduzido, no caso de 

carga PP, uma carga distribuída de 

13.5kN/m em todas as vigas) 

1.4 No final clicar em “OK” 

Nota: a direcção da gravidade está 

associada à direcção do eixo Z no sentido 

negativo 
 
 

2. Aplicação de cargas 
concentradas nos nós 

2.1 Seleccionar o nó através do 
ponteiro 

2.2 No menu “Assign” 
seleccionar “Joint Loads” e 
“Forces…” 

2.3 Editar na caixa activa “Joint 
Forces” : 

- o caso de carga 

- o valor da carga na direcção 
pretendida 

(no exemplo foi introduzido, no caso de 

carga E, uma carga concentrada de 

10.0kN no nó seleccionado) 

2.4 No final clicar em “OK” 
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12. Visualização das cargas introduzidas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Visualização de cargas 
distribuídas nas vigas 

1.1 No menu “Display” seleccionar 
“Show Load Assigns…” e 
“Frame/Cable/Tendon…” 

1.2 Seleccionar na caixa activa “Show 
Frame loads” a acção que se 
pretende visualizar e no final clicar 
em “OK” 

1.3 Repetir para as restantes acções 
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2. Visualização de cargas 
concentradas nos nós 

2.1 No menu “Display” seleccionar 
“Show Load Assigns…” e “Joint…” 

2.2 Seleccionar na caixa activa “Show 
Joint Loads” a acção que se 
pretende visualizar e no final clicar 
em “OK” 

2.3 Repetir para as restantes acções 
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13. Calcular a estrutura. 
 

 
 
 
 
 

1. No menu “Analyze” 
seleccionar “Set Analysis 
Options…” 

2. Seleccionar na caixa active o 
botão “Plane Frame” e clicar 
em “OK” 

 
 
 

 
 

3. No menu “Analyze” 
seleccionar “Set Analysis 
Cases to Run…” 

4. Verificar se na caixa activa 
todas as acções estão 
seleccionadas para calcular 

5. Seleccionar na caixa activa o 
botão “Run Now”  
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14. Visualizar resultados 
 
 

1. Deslocamentos 

1.1 Seleccionar o botão 
assinalado na barra de 
ferramentas horizontal 

1.2 Seleccionar o caso de 
carga na caixa activa 
“Deformed Shape” 

1.3 Seleccionar com o rato um 
nó e clicar no botão direito 
para visualizar informação 
detalhada dos 
deslocamentos do nó 

  

 
 
 
 
 

2. Esforços nas barras 

1.4 Seleccionar o botão 
assinalado na barra de 
ferramentas horizontal e a 
opção “Frame/Cables” 

1.5 Seleccionar o caso de 
carga e o esforço 
pretendido na caixa activa 
“Member Force Diagrams 
For Frames” 
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1.6 Para visualizar informação detalhada de uma barra, seleccionar a barra com o rato e clicar 
no botão direito. Aparece a caixa activa “Diagrams for Frame …” 

 

 
 
 
 
 
15. Validação dos Resultados 
 
É fundamental proceder-se a verificações, durante e no fim da introdução dos dados, para reduzir a 
possibilidade de erros. 
 
Os resultados obtidos com este programa ou com qualquer outra ferramenta de cálculo só devem ser 
considerados aceites depois de validados. Entenda-se por validação a verificação com recurso a meios 
simplificados dos resultados. 
 
 

Deslocando o ponteiro obtém-se 
informação na respectiva secção 


