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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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• Selecção do tipo de estrutura que vai ser analisada: 
 

 

1. Seleccionar um a estrutura tipo 
pórtico 2D plano. 

 
• Definição das unidades de trabalho: 
 

 

1. No menu “Tools”, seleccionar 
“Job Preferences” 

2. Na lista de atributos do lado 
esquerdo e clicar no sinal ”+” 
junato a “Units and Formats” 

3. Seleccionar “Dimensions” e 
modificar as unidades 
necessárias.  

4. Seleccionar “Forces” e 
modificar as unidades 
necessárias.  

5. Seleccionar “Other” e 
modificar as unidades 
necessárias. 

 
• Definição das propriedades do material: 
 

 
 

1. No menu “Tools”, seleccionar 
“Job Preferences” 

2. Na lista de atributos do lado 
esquerdo seleccionar 
“Materials”. Clicar no botão 
“Modification” 

3. Seleccionar os materiais tipo 
“Concrete” e introduzir as 
características correspondentes 
ao C20/25 do EC2. 

4.  No final clicar em “Add” e em 
“OK”. 
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• Definição da geometria da estrutura: 
 

 

 

1. No menu “View” seleccionar 
“Tables…” 

2. Escolher as tabelas 
correspondentes aos “Nodes” e 
“Bars” 

 

 

 

3. No canto inferior esquerdo 
seleccionar a tabela “Nodes” e 
certifique-se que tem a folha 
“Edit” activa. 

4. Introduzir as coordenadas dos 
nós. 

 

 
 

 
 
 

5. No canto inferior esquerdo 
mudar para o “View” 

6. Clicar no ícone “Bar Sections” 
para visualizar o menu de 
definição das barras. 

7. Seleccionar “New” para 
adicionar uma nova secção. 
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8. Para definir as secções das 
vigas seleccionar para tipo de 
secção “RC Beam” 

9. Clicar no ícone referente às 
vigas em T 

10. Dar o nome à secção na célula 
de entrada “Label” 

11. Colocar as dimensões da 
secção de acordo com a figura 
(atenção às unidades!) 

12. Clicar em “Add” 

 

 
 

13. Para definir as secções dos 
pilares seleccionar o tipo de 
secção “RC column” 

14. Definir os dois diferentes tipos 
de secção rectangular para os 
pilares tal como acima descrito 
para as vigas. 

 

       

15.  No canto inferior esquerdo 
clicar no ícone “Display” 

16. Seleccionar a folha “Sections” 
17. Seleccionar “Section Shape” 
18. Seleccionar a folha “Structure” 
19. Seleccionar “Node numbers” 
20. Clicar “Apply” e “OK” 
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21.  No menu “Tools” escolher 
“Snap settings”. 

22. Desligar a opção “Grid”. 

 
 

 

23.  Clicar no ícone “Bars” 
24. Seleccionar o tpo de barra em 

“Bar Type” e o tipo de secção 
em “Section” 

25. Com o rato clicar nos nós 
(pontos vermelhos) para definir 
uma barra entre dois nós 
consecutivos previamente 
definidos. 

26. Alternativamente seleccionar a 
tabela “Bars” e definir as barras 
colocando os respectivos nós 
de extremidade. 

(Nota: Em caso de engano utilizar 
a função “Undo”) 

 
 

 
 

27.  Verificar se as barras estão 
com a orientação correcta 
clicando no ícone “View” e no 
ícone “3D Projection XYZ” 
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• Atribuição do material às barras da estrutura 
 

 

 
 

1. Clicar no ícone “Materials” 
2. Seleccionar o material 

pretendido. 
3. Seleccionar uma secções à qual 

se pretende atribuir o material. 
4. Clicar “Apply” 
5. Repetir para todas as secções 

pretendidas. 

• Definição dos apoios: 
 

 

1. Clicar no ícone “Projection 
ZX” e em “Zoom all” 

2. Clicar no ícone “Supports” 
3. Seleccionar o tipo de apoio 

pretendido. Neste caso o 
encastramento corresponde ao 
tipo “Fixed”. Caso fosse 
necessário definir um tipo de 
apoio diferente clicar em 
“New”. 

4. Com o rato clicar sobre os nós 
aos quais se pretende atribuir o 
apoio seleccionado. 

 
• Definição dos casos de carga 

 
 

 

1. No menu “Loads” seleccionar 
“Load Types” 

2. Introduzir os casos de carga 
necessários: Cargas 
permanentes, sobrecargas 
(note-se que são necessários  no 
mínimo dois casos de carga 
para cada sobrecarga para se 
poder proceder à sua 
alternância) e sismo. Para cada 
um deles introduzir o nome e 
clicar em “New” 
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3. Seleccionar o caso de carga 
respectivo 

4. No menu “Loads” seleccionar 
“Load Definition” 

5. Na folha “Bar”, clicar no ícone 
“Uniform load” 

6. Introduzir o valor na célula 
correspondente. Clicar em 
“Add”. 

7. Com o rato clicar nas barras 
sobre as quais actuam as cargas 
definidas ou, alternativamente, 
introduzir os números das 
barras respectivas na célula 
“Apply to”. 

8. Repetir para todos os outros 
casos de carga.  

 

9. No caso da acção sísmica 
seleccionar a folha “Node” e 
clicar no ícone “Nodal force”. 

10.  Introduzir o valor na célula 
respectiva. Clicar em “Add”. 

11. Com o rato clicar sobre os nós 
aos quais se pretende atribuir o 
carregamento. 

12. Repetir para os nós necessários. 

 
• Definição das combinações de acções 

 

1. No menu “Loads” seleccionar 
“Combination Table”. 

2. No canto inferiro esquerdo 
seleccionar a folha “Edit” 

3. Preencher os campos da tabela 
respectivos como se de uma 
folha de Excel se tratasse. Cada 
linha corresponde a uma 
combinação de acções. Nota: 
no caso da acção sísmica deve 
ser definida uma combinação 
para cada sentido de actuação 
da carga. Para isso pode ser 
definido um coeficiente 
negativo para o caso de carga 
“Sismo”. 
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• Calcular a estrutura. 
 

1. Clicar no ícone “Display” e 
retirar a opção de visualização 
das secções. 

2. Verificar as barras e nós da 
estrutura. Se for necessário 
fazer um zoom clicar com o 
botão direiro do rato e 
seleccionar “Zoom window”. 
Arrastar no ecrã sobre a área 
pretendida. Para visualizar toda 
a estrutura clicar no ícone 
“Zoom all” 

3. Calcular clicando no ícone 
“Calculations”. 

 
• Visualizar resultados 

 
1. No menu “Results” seleccionar 

“Diagrams for bars” 
2. Seleccionar o caso de carga, 

combinação de acções ou 
conjunto de combinações  (para 
obter a envolvente respectiva) 
pretendidos. 

3. Seleccionar o resultado que se 
pretende visualizar. 

4. Clicar em “Open a new 
window” e em “Apply”. 

5. Ajustar o tamanho da janela. 
6. Clicar em “Zoom All” 
7. Se necessário clicar em 

“Normalize” 

 

8. Para ver os valores seleccionar 
“Parameters” 

9. Seleccionar, por exemplo, 
“Text”, “Local extremes”, 
“differentiated” e “filled”. 

 
Nota: Caso tenha seleccionado a 
deformada, os valores das flechas 
apenas estão disponíveis em 
“Exact deformation”. 
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10. Seleccionar com rato um 
elemento estrutural do qual se 
pretendam analisar os esforços 
em mais detalhe. Por exemplo a 
viga do penúltimo piso. 

11. No menu “Results” seleccionar 
“Detailed Analysis” 

12. Seleccionar os resultados 
pretendidos. 

13. Ajustar o tamanho da janela. Se 
necessário fazer “Zoom all” ou 
“Zoom window” 

14. Seleccionar “Combinations” 
para obter a envolvente de 
resultados de todas as 
combinações. 

15. Com o rato clicar na élula 
“x=…”. Percorrendo o 
elemento estrutural com o rato, 
os valores respectivos das 
grandezas aparecem nas células 
“Current value” 

 
 


