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Resumo 

A madeira pelas suas características intrínsecas permite que possa ser usada como material 
estrutural. Esta já foi no passado, um dos principais materiais com fins estruturais, mas com o 
advento do betão armado e das estruturas metálicas, esta foi passando para segundo plano com o 
passar do tempo.  

A maioria das construções antigas existentes em território português, nomeadamente nos 
centros históricos, é constituída por sistemas construtivos estruturais de madeira, em pavimentos 
e coberturas. A recuperação ou substituição destes sistemas construtivos surgem assim como um 
dos principais usos das estruturas de madeira. 

O presente trabalho consiste na verificação da segurança da estrutura de madeira de uma 
moradia exemplo. Este trabalho surge no seguimento das dissertações de Mestrado Integrado 
em Engenharia Civil apresentadas por Hugo Santos (Santos, 2009) [13] e João Laranjeira 
(Laranjeira, 2009) [9], na verificação da segurança não só do pavimento mas também da 
cobertura. 

Todos os cálculos incluídos no processo de verificação da segurança aos estados limite últimos 
e estados limite de utilização, tiveram como base um projecto de arquitectura em que os seus 
elementos constituintes foram elaborados no âmbito do presente trabalho. Para elaboração dos 
elementos de arquitectura foi efectuado um levantamento dimensional e consultado o projecto 
inicial de arquitectura. Foi também efectuado um levantamento estrutural a fim de averiguar as 
secções dos elementos estruturais. 

No presente trabalho fez-se uma apresentação do Eurocódigo 5 (EN 1995-1-2004) [21] e das 
respectivas verificações estruturais de segurança. Os esforços actuantes que estiveram na origem 
das verificações estruturais foram calculados com base no programa de cálculo ROBOT. Para 
facilitar as verificações nos diversos elementos estruturais foram desenvolvidas folhas de 
cálculo em excel.  
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Abstract  

The wood, by its inherent characteristics, can be used as structural material. This has been in the 
past one of the main materials for structural purposes, but with the advent of reinforced concrete 
and steel structures, its application and use has been decreasing in importance over time. 

Most of the existing old buildings in Portuguese territory, particularly in the historic centers, 
consists of wood structural building systems, roofs and floors. The recovery or replacement of 
building systems associated with emerge as one of the main multiple rehabilitation actual uses 
of wood structures. 

This work consists of checking the safety of the wooden frame of a house project. This work 
follows the Master's thesis in Civil Engineering presented by Hugo Santos (Santos, 2009) [13] , 
and João Laranjeira (Larajeira, 2009) [9], examining the safety not only of the pavements but 
also the roof. 

All calculations included in the process of verifying the safety to ultimate limit states and 
serviceability limit states, were based on an architectural project prepared for the present work. 
For such organization of the architectural elements a dimensional survey was carried out and the 
original draft of architecture was consulted. It was also carried out a structural survey to 
ascertain the sections of structural elements. 

This work includes a presentation of the Eurocode 5 (EN 1995-1-2004) [21] and of its structural 
safety checks. The actions that led to the structural checks were calculated based on the software 
ROBOT. To facilitate checks on the various structural elements excel spreadsheets were 
developed. 
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  – Massa volúmica aparente, para um determinado teor de água [kg/m3] 

P  – Peso do provete de madeira, para um determinado teor de água [kg] 

  – Teor de água [kg/kg ou kg/m3] 

V  – Volume do provete de madeira, para um determinado teor de água [m3] 

modk  – Factor de modificação da resistência, que tem em conta a duração da carga e 

o teor de água do material 

defk  – Factor para a avaliação da deformação devido à fluência de acordo com a 
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T – Temperatura [ºC] 

HR – Humidade relativa [%] 

M  – Coeficiente parcial de segurança 

meanE  – Valor médio do módulo de elasticidade 

meanG  – Valor médio do módulo de distorção 

serK  – Valor médio do módulo de deslizamento [N/m] 

instu  – Deformação instantânea 
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finmeanE ,  – Valor médio final do módulo de elasticidade 

finmeanG ,  – Valor médio final do módulo de distorção 
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1. 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. OBJECTIVO, ÂMBITO E JUSTIFICAÇÃO 

A madeira é um material que é resistente por natureza e sendo ao mesmo tempo leve e fácil de 
talhar permite que possa ser usado com sucesso para fins estruturais nas construções. Também a 
madeira é um material de origem biológica constituída por matéria heterogénea e 
acentuadamente anisotrópica, elaborada por um organismo vivo que é a árvore. 

Resultando então a madeira da árvore, são muitos os factores que afectam o seu 
desenvolvimento e crescimento, podendo as suas características variar de árvore para árvore 
dentro da mesma espécie, ou na mesma árvore em locais diferentes. Tudo isto leva a que para a 
sua correcta aplicação nas construções como material estrutural, seja necessário um profundo 
conhecimento das suas propriedades físicas e mecânicas. 

A qualidade de uma peça de madeira é medida não só pelas suas propriedades mecânicas, mas 
também pelo tipo, quantidade e distribuição dos defeitos que apresenta. Considera-se defeito da 
madeira qualquer factor que comprometa a sua utilização ou reduza o seu valor intrínseco.  

A madeira com o avanço das estruturas de betão armado e das estruturas metálicas, caiu um 
pouco em desuso. As estruturas de madeira encontram-se principalmente em edifícios antigos 
ou localizados nas zonas históricas. O principal uso das estruturas de madeira surge então na 
reabilitação das estruturas desses edifícios ou na substituição da estrutura existente por uma 
nova, mantendo o aspecto original. 

Assim a justificação da realização do presente trabalho surge no intuito de ilustrar a 
metodologia presente no Eurocódigo 5 para o cálculo estruturas de madeira, bem como o 
processo de modelação da estrutura num programa de cálculo, que no presente caso é o ROBOT 
2011, usando como base um caso real. 

Foi efectuado um levantamento geral de um edifício para produzir os elementos de arquitectura, 
que incluem plantas, cortes e alçados. Foi ainda efectuado um modelo em três dimensões com o 
intuito de facilitar a percepção da estrutura. Nos elementos de arquitectura foi mantido tudo que 
existe na realidade no edifício. 

No cálculo estrutural foram usadas como base as dimensões reais dos elementos estruturais em 
madeira. Para isso foi efectuado um levantamento das secções dos elementos estruturais da 
moradia. Existindo situações de não verificação da segurança, foram propostas soluções a fim 
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de reforçar a estrutura e garantir que esta verifica a segurança, relativamente aos valores 
admissíveis presentes no Eurocódigo 5 [21]. 

A verificação da segurança de uma estrutura implica a verificação aos estados limites últimos e 
de utilização, utilizando as combinações de acções adequadas a cada caso. Foram então 
produzidas folhas de cálculo para efectuar as devidas verificações, podendo essas no futuro ser 
desenvolvidas e utilizadas como ferramenta de trabalho. 

Em resumo, a presente dissertação tem por objectivo a verificação da segurança da estrutura de 
madeira da cobertura e do pavimento existente de uma moradia exemplo. Para tal, foi necessário 
efectuar um estudo do Eurocódigo 5 e a inserção de uma base de arquitectura. Foram usados um 
programa de cálculo de esforços e uma folha de cálculo como auxiliares informáticos. 

1.2. BASES DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

O desenvolvimento da presente dissertação assentou essencialmente na consulta das diversas 
publicações referidas na bibliografia, que resultaram de uma pesquisa exaustiva na internet e na 
biblioteca da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.  

Foram consultadas diversas referências bibliográficas, com especial destaque para os elementos 
que abordam as estruturas de madeira em particular. Foram também consultados trabalhos 
recentes de teses de mestrado e doutoramento, com especial destaque para as teses de Jerónimo 
Botelho [1], Hugo Santos [13] Tomás Martins [8] e João Laranjeira [9]. 

Foi também efectuada uma pesquisa a nível nacional e europeia de normas no que diz respeito 
às estruturas de madeira, bem como de fichas e especificações publicadas pelo Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 

Outro elemento de fundamental importância foi a consulta do manual do programa de cálculo 
ROBOT [12], pois permitiu ficar a conhecer melhor o programa de forma a potenciar o uso das 
suas potencialidades na realização do estudo da estrutura descrita na presente dissertação. 

1.3. ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos principais: 

O presente capítulo consiste numa breve exposição do trabalho desenvolvido, apresentando-se 
os objectivos fundamentais que se pretende alcançar, bem como a razão principal que justifica a 
sua realização, os meio utilizados e uma síntese do seu conteúdo. 

No segundo capítulo faz-se uma apresentação geral do Eurocódigo 5 [21], mais concretamente 
da parte 1.1, onde se faz referência aos diversos estados limites, verificações de segurança e 
propriedades de cálculo da madeira. 

No terceiro capítulo faz-se uma apresentação da moradia exemplo que serviu da base à 
execução do presente trabalho. Esta apresentação consiste numa breve caracterização da 
moradia em termos de localização geográfica, divisões, soluções construtivas e infra-estruturas. 
Foram elaboradas também as peças desenhadas essenciais de um projecto de arquitectura, 
nomeadamente plantas, alçados e cortes. 
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No quarto capítulo, o mais importante do presente trabalho, faz-se uma descrição do modelo 
estrutural adoptado, bem como o cálculo dos esforços actuantes para as diversas combinações 
de acções. Este capítulo termina com a verificação da segurança de todos os elementos 
estruturais em madeira. 

Por fim no quinto capítulo são descritas as conclusões que se obtiveram com a realização da 
presente dissertação bem como a avaliação do cumprimento dos objectivos inicialmente 
propostos. São ainda descritas na parte final do presente capítulo algumas propostas para 
desenvolvimentos futuros. 
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2. 

CONSIDERAÇÕES 
GERAIS PARA O 
PROJECTO DE 
ESTRUTURAS DE 
MADEIRA 

 

 

2.1. ASPECTOS DE CARACTER GERAL 

2.1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Todo o processo de verificação da estabilidade de estruturas de madeira é uma tarefa em tudo 
semelhante ao adoptado para as estruturas de betão armado e metálicas, sendo as principais 
dificuldades a obtenção de valores de cálculo para as propriedades dos materiais e a escolha de 
modelos de cálculo mais adequados a cada caso, tendo sempre em conta as soluções de ligações 
adoptadas. 

No caso particular das estruturas de madeira e seus derivados, há que ter em conta as 
especificidades resultantes da sua origem orgânica, o que implica uma aptidão a acções de 
degradação diferentes dos materiais de origem mineral, ou seja a necessidade de resistir à acção 
de fungos, insectos ou mesmo xilófagos marinhos. Este facto origina conceitos como as classes 
de exposição e durabilidade natural do material. 

Outra questão importante prende-se com o comportamento ao fogo das estruturas, que dese ser 
estudado em termos de resistência e reacção. A madeira por ser um material combustivel, 
apresenta uma deficiente reacção ao fogo, mas apresenta por outro lado, uma excelente 
resistência ao fogo. 

2.1.2. METODOLOGIA GERAL DE CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA 

A metodologia que geralmente se usa nos projectos de estruturas de madeira pode ser 
representada na figura 2.1. 
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As partes da EN 1991 [20] que preferencialmente serão usadas, são: 

 EN 1991-1-1 Pesos volúmicos, próprios e sobrecargas; 

 EN 1991-1-3 Acções da neve; 

 EN 1991-1-4 Acções do vento; 

 EN 1991-1-5 Acções térmicas; 

 EN 1991-1-6 Acções durante a execução; 

 EN 1991-1-7 Acções de acidente. 

2.1.5. CLASSES DE SERVIÇO E DURAÇÃO DAS ACÇÕES 

As estruturas de madeira devem ser calculadas de forma diferente consoante o ambiente em que 
se encontram, pois este determina as suas condições de equilíbrio térmico e higrométrico, que se 
reflectem em diferentes dimensões das peças, consoante o teor de água em que se encontram.  

Então aparecem no EC5 as classes de serviço, que são três e correspondem sensivelmente às 
classes de risco definidas na Norma EN 335.1 [24], as quais traduzem a durabilidade natural da 
madeira face às condições ambientais em que se encontram, tendo forte influência na sua 
capacidade resistente e durabilidade. 

Quadro 2.1 – Classes de risco (Adaptado da NP EN 335-1:1994) [24]. 

Classes 
de risco 

Situações gerais de serviço 
Exposição à 
Humidade 

Teor em água 

1 Ambiente interior protegido Nenhuma ≤ 20% 

2 
Ambiente interior não protegido ou exterior, não sujeito à 
acção directa das chuvas e em contacto muito esporádico 

em contacto água em fase liquida 
Ocasional 

Ocasionalmente 
>20% 

3 
Ambiente exterior em contacto frequente com água das 

chuvas, muitas vezes em períodos longos 
Frequente 

Frequentemente 
>20% 

4 Em contacto com água doce no estado liquído Permanente 
Permanentemente 

>20% 

5 Permanentemente imerso em água salgada Permanente 
Permanentemente 

>20% 

 

As classes de serviço definidas no Eurocódigo 5 [21] correspondem sensivelmente às três 
primeiras classes de risco, ficando as estruturas sujeitas às classes de risco 4 e 5 fora âmbito do 
mesmo. O quadro seguinte mostra então com mais detalhe as classes de serviço. 
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Quadro 2.2 – Classes de serviço (Adaptado de EC5) [21]. 

Classe de serviço Condições ambientais localização 

1 
T=20ºC 

HR>65% em poucas semanas do 
ano 

Estruturas interiores em geral 

2 
T=20ºC 

HR>85% em poucas semanas do 
ano 

Estruturas exteriores cobertas 

3 HR>HRclasse2 
Estruturas em ambientes muito 

húmidos (interiores ou exteriores) 

 

Quando à duração das acções, o Eurocódigo 5 [21] prevê cinco categorias associadas à duração 
acumulada dos valores das acções, que estão representadas na seguinte tabela. 

 Quadro 2.3 – Classes de duração das acções (Adaptado de EC5) [21]. 

Classe de duração das acções 
Valor acumulado da duração da 

acção característica 
Acção 

Permanente >10 anos Peso próprio 

Longa duração Entre 6 meses a 10 anos Sobrecargas de carácter permanente 

Média duração Entre 1 semana e 6 meses 
Sobrecargas correntes, neve em 

certos casos 

Curta duração < 1 semana Vento, neve em certos casos 

Instantânea  Vento, neve em certos casos 

 

Geralmente em Portugal a neve será sempre considerada como uma acção de curta duração e as 
sobrecargas serão consideradas de média duração. 

Na verificação da estabilidade os coeficientes de segurança são definidos em função de dois 
coeficientes escolhidos para cada situação concreta, em função da classe de serviço e duração da 
acção (kmod e kdef) e dos coeficientes de segurança dos materiais utilizados (γM), o que mais à 
frente será explicado. 

2.1.6. MODELOS DE CÁLCULO ESTRUTURAL 

São em geral aplicáveis os princípios da Resistência de Materiais e da Teoria das Estruturas. No 
entanto, no caso particular das estruturas de madeira é necessário ter em conta o comportamento 
anisotrópico da madeira que, devido ao alinhamento das células de celulose no sentido do fio, 
confere uma elevada resistência nesta direcção.  

Então as peças de madeira deverão estar orientadas de modo a que os esforços actuantes 
solicitem as peças na direcção do fio, devendo ainda o projectista identificar com muito rigor os 
esforços na perpendicular ou fazendo ângulos relativamente ao fio, uma vez que a resistência 
nesta direcção é reduzida. 
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É necessário também ter em conta o efeito que o modo de ligação entre as peças tem no 
comportamento global da estrutura, dado que existe sempre alguma ductilidade e 
deformabilidade, não sendo possível saber com rigor se a ligação é rígida ou articulada. Assim, 
a consideração em simultâneo de modelos de cálculo articulados e contínuos, usando a 
envolvente de esforços dos dois modelos no cálculo orgânico poderá resolver estre problema. 

A maior dificuldade no cálculo de estruturas de madeira está então relacionada com o domínio 
das ligações que, associado à dificuldade em conhecer com rigor a capacidade resistente das 
peças, conduz a coeficientes de segurança elevados. Nesse contexto o recurso a métodos 
sofisticados de cálculo é dispensável, sendo importante o conhecimento da ordem de grandeza 
das deformações, tensões e vibrações. 

No dimensionamento o factor condicionante é muitas vezes o estado limite de utilização, devido 
ao baixo valor do módulo de elasticidade quando comparado com as principais propriedades de 
resistência mecânica da madeira. O comportamento às vibrações é também um problema que, 
devido ao baixo coeficiente de amortecimento que a madeira apresenta, provoca alguma 
dificuldade em dissipar a energia vibratória actuante sobre as peças. 

2.1.7. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA 

A verificação da segurança das estruturas de madeira é preferencialmente executada de acordo 
com as regras definidas no EC5 [21], que se divide em três partes: 

 EN 1995-1-1 (November 2004) – Eurocode 5: Design of Timber Structures – Part 1.1: 
General. Common rules and rules for buildings. 

 EN 1995-1-2 (November 2004) – Eurocode 5: Design of Timber Structures – Part 1.2: 
General. Structural fire design. 

 EN 1995-2 (November 2004) – Eurocode 5: Design of Timber Structures Part 2: 
Bridges. 

A parte 1.1 apresenta alguns modelos de cálculo e diversos formulários, especificamente 
aplicáveis à avaliação da capacidade resistente de elementos estruturais em madeira, na 
verificação aos estados-limites últimos e utilização. Apresenta ainda um formulário e regras de 
dimensionamento geométrico para diversos tipos de ligadores. 

A parte 1.2 define as regras gerais de verificação das estruturas de madeira sujeitas a situações 
de incêndio. Inclui diversos métodos de verificação simplificada de aplicação muito simples 
para os diversos elementos que integram uma estrutura de madeira, com ou sem protecção ao 
fogo.  

A parte 2 apresenta um conjunto de regras simples a aplicar especificamente no caso de pontes 
correntes. 

2.1.8. ESPECIFICIDADES DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA 

Os problemas mais importantes das estruturas de madeira são os que a seguir se apresentam: 

 A obrigatoriedade de analisar o problema das vibrações; 

 A obrigatoriedade de efectuar análises lineares de 2ª ordem em algumas estruturas; 

 A dificuldade de calcular ligações; 
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 A importância que o modo de ligar as peças tem nos esforços a que as mesmas estão 
sujeitas; a necessidade de escolher bem o modelo de cálculo de acordo com o processo 
de ligação escolhido; 

 Importância da deformação; 

 As variações dimensionais das peças resultantes da variação de temperatura e 
humidade; 

 A anisotropia da madeira e a respectiva influência no modo de montar as peças; 

 A durabilidade e preservação da madeira; 

 O comportamento ao fogo da madeira. 

2.2. EUROCÓDIGO 5: PARTE 1.1 

2.2.1. APRESENTAÇÃO GERAL 

Os projectistas encontram em Portugal alguma dificuldade, quer pelo facto de nunca ter havido 
um código de origem nacional para o dimensionamento de estruturas de madeira, quer pelo 
facto de apenas a parte 1.1 do EC5 estar traduzida e publicada em português. 

No entanto o facto de esta parte estar traduzida, é já um grande auxílio uma vez que possibilita 
que os projectistas sem experiência em cálculo de estruturas de madeira possam utilizar 
directamente a versão traduzida, eliminando assim muitas das dúvidas de vocabulário e 
interpretação. 

O EC5-Parte 1-1 estabelece os princípios gerais para o projecto de estruturas de madeira, assim 
como as regras específicas para edifícios, e divide-se nos seguintes capítulos: 

1. Generalidades; 
2. Bases para o projecto; 
3. Propriedades dos materiais; 
4. Durabilidade; 
5. Bases para a análise estrutural; 
6. Estados-limite últimos; 
7. Estados-limite de utilização; 
8. Ligações com ligadores metálicos; 
9. Componentes e sistemas estruturais; 
10. Disposições construtivas e controlo; 

Os capítulos 1 a 5 definem os princípios fundamentais para a verificação da estabilidade das 
estruturas, enquanto os restantes definem as regras específicas de cálculo para elementos e 
sistemas estruturais, esforços simples e combinados, verificação dos estados-limite e um 
capítulo muito importante e especifico sobre ligadores. 

Na parte inicial do documento apresenta-se uma lista exaustiva das principais normas europeias, 
aplicaveis ao cálculo de estruturas de madeira bem como uma lista completa da simbologia 
aplicável. 

2.2.2. BASES DE PROJECTO 

A verificação da estabilidade nos projectos de estruturas de madeira assenta nos princípios 
gerais definidos na EN 1990:2002 (EC0) [19], utiliza as acções definidas pelo projectista nos 
termos das normas de acções EN 1991:2002 (EC1) [20] e recorre aos métodos definidos nas 
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várias partes do EC5 para avaliar a capacidade resistente, condições de utilização e 
durabilidade. 

Como aspectos fundamentais específicos das estruturas de madeira é de referir a questão da 
duração das acções, a importância do teor de água e a definição dos princípios de cálculo 
segundo a metodologia dos estados-limite. No caso dos estados-limite de utilização introduzem-
se os conceitos de factor de deformação (kdef ) e módulo de deslizamento (kser ), que resolvem as 
questões relacionadas com a duração das acções, fluência e casses de serviço. 

Os valores característicos a usar para os materiais são definidos nas normas europeias 
identificadas no EC5 [21]. A partir destes, determinam-se os valores de cálculo das 
propriedades dos materiais através da aplicação de coeficientes de segurança (γM ). 

O processo de cálculo é efectuado aos estados-limite, em conjunto com o método dos 
coeficientes parciais, que mais à frente serão explicados. Os modelos de cálculo, para os 
diferentes estados-limite, devem ter em conta, conforme o caso: 

 As diferentes propriedades dos materiais; 

 Os diferentes comportamentos no tempo dos materiais; 

 As diferentes condições climáticas; 

 As diferentes situações de cálculo. 

O processo de cálculo estrutural pode ser efectuado recorrendo a valores médios na 
determinação dos parâmetros de rigidez (Emean, Gmean, Kser). No entanto esta situação implica que 
todos os elementos tenham as mesmas características em função do tempo e que se usem 
métodos de análise linear elástica de primeira ordem. 

Devem ser verificadas as deformações nos elementos estruturais, os efeitos desconfortáveis 
causados por vibrações e a limitação do deslizamento das ligações entre elementos. As 
deformações que resultam das acções e de variação do teor de água devem manter-se dentro de 
certos limites apropriados, para que não se verifiquem danos e sejam mantidas as exigências 
funcionais e de aspecto. 

A deformação instantânea, uinst, deve ser calculada para a combinação característica de acções 
conforme definido no EC0 [21], utilizando valores médios apropriados dos módulos de 
elasticidade, de distorção e de deslizamento. A deformação final, ufin, deve ser calculada para a 
combinação de acções quase permanente, conforme definido no EC0 [21]. 

Para estruturas constituídas por elementos, componentes e ligações com semelhante fluência, e 
na hipótese de uma relação linear entre as acções e as deformações correspondentes, a 
deformação final, ufin, poderá ser considerada igual a: 
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Os valores das deformações não devem exceder certos valores e, de acordo com o EC5 [21] 
parte 1-1, em vigas, consoante as condições de apoio, as flechas máximas admissíveis são as 
que se apresentam no seguinte quadro. 

Quadro 2.4 – Valores limite de deformadas em vigas (Adaptado de EC5) [21]. 

Condições de apoio instu  finnetu ,  finu  

Viga simplesmente 

apoiada 
l/300 a l/500 l/250 a l/350 l/150 a l/300 

Viga encastrada l/150 a l/250 l/125 a l/175 l/75 a l/150 

 

2.2.3. ESTADOS LIMITE 

A probabilidade de rotura é o principal quantificador de segurança da estrutura e desta forma o 
Eurocódigo 5 prevê a avaliação das verificações segundo a definição de estados limites. Estes 
correspondem a situações estabelecidas como críticas para o comportamento da estrutura e onde 
esta deixa de satisfazer as exigências iniciais de projecto. 

A verificação da segurança para os diferentes estados limites deve assim ter em conta os 
seguintes aspectos: 

 Diferenças nas propriedades dos materiais; 
 Comportamento dos materiais relativamente à duração das cargas e à fluência; 
 A influência das condições climatéricas tais como a temperatura ou as variações de 

humidade; 
 Situações de projecto diferentes, tendo em conta as várias fases de construção que 

implicam distintas condições de apoio ou ligações. 

Os estados limites classificam-se então em: 

 Estados limite últimos; 
 Estados limite de serviço ou utilização. 

2.2.3.1. ESTADOS LIMITES DE SERVIÇO 

Os estados limites de serviço de uma estrutura correspondem ao estado para além dos quais as 
condições de utilização deixam de ser cumpridas. Estes manifestam-se quando se verificarem na 
estrutura deformações ou deslocamentos que possam prejudicar o aspecto ou o uso normal da 
estrutura, assim como afectar revestimentos ou outros elementos não estruturais e incluem ainda 
as vibrações desconfortáveis para o utilizador, que afectem ou limitem a eficiência da 
construção. 

Para estruturas constituídas por elementos ou componentes com diferentes propriedades no 
tempo, a verificação da segurança aos estados-limite de serviço é efectuada com os valores 
médios finais do módulo de elasticidade ( finmeanE , ), do módulo de distorção ( finmeanG , ), e do 

módulo de deslizamento ( finserK , ), utilizados no cálculo da deformação final. Deverão ser 

obtidos com as seguintes expressões: 

 def

mean
finmean k

E
E




1, (2.6) 
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 def

mean
finmean k

G
G




1,

(2.7) 

 def

ser
finser k

K
K




1,

(2.8) 

em que, 

meanE  - Módulo de elasticidade médio; 

meanG  - Módulo de distorção médio; 

serK  - Módulo de deslizamento [N/m], aplicado ao deslizamento de uma ligação [m] 

relativamente a um esforço aplicado [N]. 

2.2.3.2. ESTADOS LIMITES DE ÚLTIMOS 

Os estados limite últimos correspondem à situação de colapso da estrutura, ou outras formas de 
rotura estrutural que comprometa a segurança do utilizador. Estes manifestam-se quando se 
verifica na estrutura perda de equilíbrio do conjunto ou de parte da estrutura, considerada como 
corpo rígido ou quando se verificar ruína por deformação excessiva, rotura ou perda de 
estabilidade da estrutura ou dos seus elementos, incluindo apoios e fundações. 

Para a verificação da segurança em relação aos estados-limite últimos, em que a distribuição dos 
esforços nos elementos é afectada pela distribuição da rigidez na estrutura, os valores médios 
finais do módulo de elasticidade ( finmeanE , ), do módulo de distorção ( finmeanG , ), e do módulo de 

deslizamento ( finserK , ), utilizados no cálculo da deformação final, deverão ser obtidos com as 

seguintes expressões: 

 def

mean
finmean k

E
E

2
, 1 

 (2.9) 

 def

mean
finmean k

G
G

2
, 1 


(2.10) 

 def

ser
finser k

K
K

2
, 1 

 (2.11) 

 

em que, 

meanE  - Módulo de elasticidade médio; 

meanG  - Módulo de distorção médio; 

serK  - Módulo de deslizamento [N/m], aplicado ao deslizamento de uma ligação [m] 

relativamente a um esforço aplicado [N]. 

2  ‐ Coeficiente para o valor quase‐permanente da acção. 
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2.2.4. VERIFICAÇÃO PELO MÉTODO DOS COEFICIENTES PARCIAIS 

2.2.4.1. VALOR DE CÁLCULO DE UMA PROPRIEDADE DE UMA MATERIAL 

Na prática, o método de verificação da segurança mais adequado e presente no EC5 [21] é o dos 
coeficientes parciais. Este por sua vez, é determinístico e baseia-se no pressuposto de que os 
parametros são constantes. Através da aplicação de coeficientes parciais de segurança, as acções 
e as resistências, são corrigidas de forma a ter em conta o seu carácter probabilístico. 

A segurança é verificada desde que não seja excedido nenhum estado limite relevante quando se 
comparam valores de cálculo dos efeitos das acções e das resistências obtidos nos modelos de 
cálculo. Então o valor de cálculo da propriedade de resistência de um material, dX , será dado 

pela seguinte expressão: 

M

k
d

X
kX

mod (2.12) 

em que, 

dX  - Valor de cálculo de uma propriedade de resistência; 

kX  - Valor característico de uma propriedade de resistência; 

M  - Coeficiente parcial de segurança para uma propriedade de um material; 

modk  - Factor de modificação da resistência, que tem em conta a duração da carga e o teor de 

água do material 

No seguinte quadro apresentam-se os coeficientes parciais de segurança presentes no EC5 [21]. 

Quadro 2.5 – Coeficientes parciais de segurança, M  (Adaptado de EC5) [21]. 

Combinações fundamentais M  

Madeira maciça 1,3 

Madeira lamelada colada 1,25 

LVL, contraplacado e OSB 1,2 

Aglomerados 1,3 

Ligações 1,3 

Ligadores em placas metálicas perfuradas 1,25 

Combinações de acidente 1 

 

No cálculo das ligações, numa primeira fase, devem ser utilizados os valores característicos das 
propriedades dos materiais. Depois no final, os coeficientes parciais de segurança deverão ser 
aplicados sobre os resultados obtidos. 
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O valor de cálculo de uma propriedade de rigidez de um elemento, deve ser obtido utilizando as 
seguintes equações (Equações 2.13 e 2.14): 

M

mean
d

E
E


 (2.13) 

 
M

mean
d

G
G


 (2.14) 

 

em que, 

dE  - Valor de cálculo do módulo de elasticidade; 

dG  - Valor de cálculo do módulo de distorção. 

2.2.4.2. VALOR DE CÁLCULO DOS DADOS GEOMÉTRICOS 

Os dados geométricos relativos às secções transversais e aos sistemas poderão ser considerados 
como valores nominais e obtidos das normas europeias harmonizadas (hEN) dos produtos ou 
dos desenhos de execução. 

2.2.4.3. VALOR DE CÁLCULO DAS RESISTÊNCIAS 

O valor de cálculo, dR , da capacidade resistente de um material deve então ser calculado de 

acordo com a seguinte expressão: 

M

k
d

R
kR

mod (2.15) 

em que, 

kR  - Valor de cálculo da capacidade resistente. 

modk  - Factor de modificação da resistência, que tem em conta a duração da carga e o teor de 

água do material 

M  - Coeficiente parcial de segurança para uma propriedade de um material; 

2.2.4.4. Valores de modk  e defk  

Os valores, respectivamente de modk  e defk , representados nos seguintes quadros, foram 

extraídos do EC5 [20], sendo factores de elevada importância no cálculo de estruturas de 
madeira. Nos quadros seguintes estão ainda referenciadas as normas aplicáveis aos materiais 
que se referem a classificação da madeira em classes de qualidade. 
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Então, para que a madeira possa ser usada como material estrutural fiável e seguro, é necessário 
garantir que as peças que são comercializadas e aplicadas nas construções possuem 
características físicas e mecânicas totalmente compatíveis com as especificações de projecto. 
Essa garantia é obtida através de um processo de classificação de madeiras. 

A classificação de madeiras permite então definir genericamente a qualidade da madeira com 
fim estrutural, através de uma definição clara das suas características físicas e de resistência. 
Esta é então uma metodologia essencial de credenciação do processo construtivo das estruturas 
de madeira. A classificação permite ainda que a especificação de madeiras para projectos seja 
mais fácil, bem como que a relação preço-qualidade seja mais clara. 

A classificação por sua vez pode ser efectuada por dois métodos correntes, a classificação visual 
e a classificação por máquina. A classificação visual é estabelecida através da apreciação das 
características físicas e da presença de defeitos, bem como a sua limitação de acordo com uma 
norma que define os limites dos defeitos para cada grupo de madeiras que constitui assim uma 
classe de qualidade. 

A classificação por máquina, é um processo em que a madeira é classificada por um sensor, 
num processo não destrutivo, onde são determinadas certas propriedades (usualmente o módulo 
de elasticidade), não sendo então necessário recorrer a classificação visual. A madeira é então 
classificada em classes, às quais podem ser ligados valores característicos de resistência, massa 
volúmica e rigidez, entre outros. 

O sistema europeu de classificação da madeira em classes de qualidade baseia-se em quatro 
normas da série EN14081 de 2005, que são: 

 EN 14081.1 – Timber Structures – Strenght graded structural timber with rectangular 
cross section – Part 1 – General requirements; 

 EN 14081.2 – Timber Structures – Strenght graded structural timber with rectangular 
cross section – Part 2 – Machine grading: additional requirements for initial type 
testing; 

 EN 14081.3 – Timber Structures – Strenght graded structural timber with rectangular 
cross section – Part 3 – Machine grading: additional requirements for factory production 
control; 

 EN 14081.4 – Timber Structures – Strenght graded structural timber with rectangular 
cross section – Part 4 – Machine grading – grading machine settings for machine 
controlled systems. 

Estas normas definem as regras gerais de classificação de madeiras, visual e por máquina, para 
uso estrutural. Em termos nacionais também é possível encontrar certas normas de classificação, 
que assentam na classificação visual e que definem as classes de qualidade associadas a 
limitação dos defeitos. São exemplos dessas normas as seguintes: 

 A norma alemã DIN 4074.1, aplicável a madeiras de resinosas de pinho, espruce, abeto 
e cipreste; 

 A norma nórdica INSTA 142, aplicável às mesmas resinosas da norma alemã acima 
referida; 

 A norma espanhola UNE 56544, aplicável a diversas espécies de pinho espanhol; 
 A norma francesa B52-001, aplicável a madeira de carvalho; 
 A norma portuguesa NP 4305, aplicável a madeira de pinho bravo português; 
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O número de classes de qualidade varia consoante a norma de cada país. De seguida 
apresentam-se para algumas para algumas das normas existentes de classificação visual as 
correspondentes classes de qualidade. 

Quadro 2.8 – Classes de qualidade (Adaptado de EC5) [21]. 

Norma de classificação visual Classes de qualidade 

Alemanha: DIN 4074.1 (2001) S13, S10 e S7 

Espanha: UNE 56544 (2003) ME-1, ME-2 

França: NF – B52001 (2007) ST-I, ST-II, ST-III 

Países Nórdicos: INSTA 142 (1997) T3, T2, T1, T0 

Portugal: NP 4305 (1995) E, EE 

 

As normas de classificação visual aplicam-se a madeira serrada, ou seja a madeira maciça 
obtida directamente do borne ou do cerne da árvore sem qualquer tratamento. Para além das 
normas nacionais de classificação existentes em cada país existem já algumas normas europeias 
como a EN 975-1 (1995) e a EN 975-2 (2004) para folhosas e a EN 1611-1 para resinosas. 

A técnica de classificação visual, como qualquer outro método, apresenta vantagens e 
inconvenientes na sua aplicação: 

 Constitui uma técnica simples e de fácil compreensão, não sendo necessária uma perícia 
especial, sendo bastante expedita, se for bem aplicada; implica, no entanto, uma boa 
preparação prévia do operador; 

 Carece de falta de objectividade e rigor, que depende sobretudo do classificador; 
 É segura para o cliente, mas ineficiente para o produtor; a classificação visual subestima 

a qualidade resistente da madeira, sendo para o consumidor uma garantia de que nunca 
terá problemas, mas para o produtor pode ser considerada uma perda económica 
significativa que se poderia eventualmente ajustar melhor; para minimizar este factor, é 
usual combinar a classificação visual com métodos não destrutivos de determinação de 
resistência; 

  Tem de ser feita peça a peça, e com alguma rapidez para ser economicamente viável; 
 Não necessita de utilização de equipamentos dispendiosos, e permite a corfirmação de 

resultados em qualquer altura. 

De destacar ainda que a classificação por máquina é de uso corrente em países desenvolvidos 
onde o uso da madeira com fim estrutural é corrente, tais como o Norte e Centro da Europa, 
EUA, Canadá, Austrália e Japão. Estes por sua vez usam dois sistemas de classificação por 
máquina: a classificação controlada pelo produto e a classificação controlada pela máquina, que 
pode ser complementada por uma inspecção visual. 
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Quadro 2.10 – Classes de resistência das folhosas (Adaptado de EC5) [20]. 

 

Os valores indicados na norma EN 338, traduzidos nas tabelas acima, foram obtidos da seguinte 
forma: 

 As principais propriedades físicas e mecânicas tais como massa volúmica, resistência à 
flexão na direcção das fibras e módulo de elasticidade, foram obtidas através de uma 
campanha intensiva de ensaios; 

 As restantes propriedades mecânicas, como resultado de relações numéricas obtidas por 
exploração estatística de resultados de ensaios, ou seja, essas propriedades são obtidas a 
partir das 3 principais propriedades através de relações numéricas simples. 

2.3.3. RELAÇÃO ENTRE CLASSES DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA 

A correspondência entre as classes de qualidade e as classes de resistência está definida na 
norma EN 1912:2003 para as espécies correntemente utilizadas em estruturas. Assim o controlo 
da qualidade assenta nas normas de classificação visual ou mecânica de madeiras para 
estruturas, a que corresponde uma classe de qualidade. A norma EN 1912 permite então atribuir 
a cada situação uma classe de resistência. 

O projectista terá apenas de usar os valores definidos na EN 338 [25], tendo o cuidado de 
escolher uma das classes resistência a que correspondem produtos disponíveis no mercado em 
que opera. A norma europeia EN 1912:2004 – Structural Timber – Strenght Classes – 
Assignment of visual grades and species relaciona a madeira de diversas espécies com os 
diversos sistemas nacionais de classificação em classes de qualidade e a correspondente 
classificação em classe de resistência.  

O quadro seguinte traduz alguns exemplos de relações entre classes de qualidade e de 
resistência presentes na norma EN 1912:2004. 

 

 

 

 

Espécie Folhosas
D30 D35 D40 D50 D60 D70

fm,k 30 35 40 50 60 70
ft,0,k 18 21 24 30 36 42
ft,90,k 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
fc,0,k 23 25 26 29 32 34

fc,90,k 8 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5
fv,k 3 3,4 3,8 4,6 5,3 6

E0,mean 10 10 11 14 17 20
E0,05 8 8,7 9,4 11,8 14,3 16,8

E90,mean 0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33
Gmean 0,6 0,65 0,7 0,88 1,06 1,25

pk 530 560 590 650 700 900
pmean 640 670 700 780 840 1080Valor médio

CLASSE DE RESISTENCIA

Corte
Propriedades de rigidez (Gpa)

Módulo elasticidade paralelo ao fio 
Módulo elasticidade paralelo ao fio 
Módulo elasticidade perpendicular 

Módulo de distorção

Compressão paralela ao fio
Compressão prependicular ao fio

Propriedades de rigidez (Gpa)
Valor caracteristico

Flexão
Tracção paralela ao fio

Tracção perpendicular ao fio

propriedades resistentes (Mpa)
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Quadro 2.11 – Relação entre classes de qualidade e resistência (adaptado de Amorim, 2009) [6]. 

Espécie de madeira 
Classe de Qualidade 

(Norma) 
Classe de Resistência 

Pinho Bravo (Pinus Pinaster Ait.) E (NP 4305) C18 

Casquinha (Pinus Silvestris L.) 
SS (BS 4978) 
GS (BS 4978) 

C24 
C16 

Espruce (Picea Abies Kars) 
S13 (DIN 4074) 
S10 (DIN 4074) 
S7 (DIN 4074) 

C30 
C24 
C16 

Câmbala (Milícia Excelsea A. 
Chev ou M. Regia A. Chev) 

HS (BS 5756) D40 

 

Em Portugal a única espécie de madeira com classificação em classes de qualidade é o Pinho 
Bravo (Pinus pinaster Ait) através da norma NP 4305:1995 – Madeira serrada de pinheiro bravo 
para estruturas – classificação visual [23]. Esta permite classificar a madeira nas classes de 
qualidade E e EE, a que correspondem aproximadamente as classes de resistência C18 a C35 
definidas na EN 338. No entanto, a classe EE não é identificada na EN 1912, logo não é 
reconhecida como C35 para efeitos de certificação do produto. 
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3.2. DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS 

As soluções construtivas que actualmente estão presentes na presente moradia são as mesmas 
desde a sua construção, tendo apenas sofrido pequenos reparos associados ao passar do tempo, 
com excepção da estrutura de madeira e soalho, que aparentam estar em óptimo estado, o que 
indicia que tenham sido colocados recentemente. De seguida faz-se uma breve descrição das 
soluções construtivas da envolvente da moradia. 

3.2.1. PAVIMENTO DO PISO 0 

O pavimento do piso 0 é constituído por uma estrutura de madeira, onde na parte superior desta 
está pregado um soalho, que faz a separação física do piso 0 e da cave. Na zona da cozinha o 
pavimento assenta directamente sobre um maciço rochoso. O pavimento térreo da cave é 
betonado directamente contra o solo, sendo o acabamento final em betão. 

3.2.2. PAREDES DA ENVOLVENTE EXTERIOR 

As paredes da envolvente exterior são constituídas por pedra de granito. As paredes da cave 
apresentam uma espessura de cerca de 30 cm, enquanto as do piso 0 apresentam uma espessura 
de cerca de 20 cm. O revestimento exterior das paredes exteriores é em reboco. Pelo interior as 
paredes da cave não apresentam qualquer revestimento ficando a pedra à vista, enquanto as do 
piso 0 são revestidas pelo interior por estuque pintado a cor branca. 

3.2.3. PAREDES DIVISÓRIAS 

As paredes divisórias são constituídas por tijolo cerâmico com 7 cm de largura sendo a parede 
revestida em ambas as faces a estuque pintado a cor branca. 

3.2.4. COBERTURAS 

Relativamente à cobertura esta apresenta duas zonas. Uma das quais serve de tecto ao piso 0 e 
faz a separação deste com o desvão e é constituída por uma estrutura de madeira, estando na 
face inferior pregado um forro em madeira pintado a cor branca. Na zona da cozinha o forro tem 
um alçapão onde, com o auxílio de uma escada, pode ser efectuado o acesso ao desvão. 

A outra zona pode ser descrita como a cobertura inclinada exterior e faz a separação do desvão 
com o exterior. Esta é constituída por uma estrutura principal de madeira, sobre a qual assenta 
uma estrutura secundária constituída por um ripado transversal e um ripado longitudinal que 
serve de apoio à telha, fazendo esta a separação do desvão com o exterior. 

3.2.5. JANELAS E PORTAS 

As janelas exteriores são constituídas por vidro simples e incolor, a caixilharia é em madeira e 
possuem protecção solar pelo exterior do tipo persianas de rolo de cor branca. As portas 
exteriores são em madeira, tendo na parte superior uma zona envidraçada com uma cortina pelo 
interior. As portas interiores são em madeira, sendo todas opacas. 

3.3. PROPOSTA DE ARQUITECTURA 

Todos os elementos de arquitectura que estiveram na base do presente trabalho foram 
elaborados com o decorrer do mesmo. Para a sua elaboração foi efectuado levantamento do 
edifício “in situ” e foi consultado também o projecto original da moradia fornecido pelo seu 
proprietário. 
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4. 

VERIFICAÇÃO DA 
SEGURANÇA 
ESTRUTURAL DE 
COBERTURAS E 
PAVIMENTOS 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

O presente capítulo constitui a parte mais importante do trabalho, pois é aqui que se efectua a 
aplicação de todos os conhecimentos adquiridos com o estudo do Eurocódigo 5. Faz-se então a 
aplicação da metodologia de verificação da segurança aos diferentes estados limites à estrutura 
da moradia exemplo, apresentada no capítulo anterior, segundo os principio do Eurocódigo 5 
introduzidos no capitulo 2. 

Para execução das verificações da segurança da presente moradia, foi efectuado um modelo de 
cálculo em que se mantêm as secções dos diferentes elementos estruturais, tendo sido para isso 
efectuado um levantamento de todos os elementos que compõem a presente moradia. 

Foi possível verificar que o soalho se encontrava em excelente qualidade e que apresentava 
características de madeira de boa qualidade, tal como a generalidade dos elementos estruturais, 
o que levou à admissão das propriedades de cálculo correspondentes a madeira do tipo C24. 

Para o cálculo dos esforços na estrutura da moradia, foi utilizado um programa de cálculo 
automático, mais concretamente o ROBOT. As verificações de segurança aos diversos estados 
limite foram efectuadas com auxílio de uma folha de cálculo concebida pelo autor para facilitar 
o processo de verificação em todos os elementos estruturais. 

 

4.2. MODELO DE CÁLCULO ESTRUTURAL 

O modelo estrutural a usar no cálculo de esforços para verificação da segurança da estrutura de 
madeira do presente trabalho, tanto no pavimento como na cobertura consiste numa estrutura 
articulada, ou seja sem transmissão de momentos flectores e simplesmente apoiada na parede 
em toda a volta. 
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As cargas que actuam sobre o pavimento do piso 0 são as que a seguir se apresentam: 

 Peso próprio estrutura – calculado automaticamente pelo ROBOT 

 Soalho: 
o ρ=350 Kg/m3; 
o e=2 cm; 
o Peso soalho=0,07 KN/m2. 

 Divisórias: 
o Foi adoptado o valor de 1 KN/m2. 

 Sobrecarga: 
o Para uso habitacional a sobrecarga correspondente é de 2 KN/m2. 

4.3.1.2. CÁLCULO DAS CARGAS DA COBERTURA 

Para o cálculo das cargas actuantes sobre a estrutura da cobertura, esta foi subdividida em duas 
estruturas distintas, que são a cobertura inclinada não acessível e a cobertura plana acessível. 

4.3.1.2.1. COBERTURA PLANA ACESSÍVEL 

A cobertura plana acessível é a estrutura que serve de suporte ao pavimento do desvão sendo, 
como já foi referido anteriormente, acessível através da cozinha. As cargas que actuam sobre 
este são as seguintes: 

 Peso próprio da estrutura – calculado automaticamente pelo ROBOT 

 Forro 
o ρ=350 Kg/m3; 
o e=1 cm; 
o Peso forro=0,035 KN/m2. 

 Sobrecarga 
o Para coberturas acessíveis a sobrecarga correspondente é de 1 KN/m2. 

4.3.1.2. COBERTURA INCLINADA NÃO ACESSÍVEL 

A cobertura inclinada não acessível pode-se dizer que é a cobertura exterior da presente 
moradia, fazendo a separação entre o desvão e o exterior. As cargas que actuam sobre esta são 
as seguintes: 

 Peso próprio da estrutura – calculado automaticamente pelo ROBOT 
o Peso de uma telha=0,04 KN; 
o Área de uma telha=0,12 m2; 
o Peso da telha=0,33 KN/m2 

 Ripado 
o O peso do ripado corresponde à soma do peso do ripado longitudinal e 

transversal. 
o ρ=350 Kg/m3; 
o Espessura do ripado longitudinal=6 cm; 
o Espessura do ripado transversal=2 cm; 
o Peso do ripado longitudinal=0,21 KN/m2; 
o Peso do ripado longitudinal=0,07 KN/m2; 
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Quadro 4.1 – Cargas actuantes no pavimento do piso 0. 

 

4.3.3.2. COBERTURA 

4.3.3.2.1. COBERTURA PLANA INTERIOR 

As cargas calculadas para a cobertura plana acessível foram as verificadas no seguinte quadro. 

Quadro 4.2 – Cargas actuantes na cobertura plana interior. 

 

4.3.3.2.2. COBERTURA INCLINADA NÃO ACESSÍVEL 

As cargas calculadas para a cobertura inclinada exterior foram as verificadas no seguinte 
quadro. 

 

 

 

 

 

 

1,07 KN/m2
2 KN/m2

Linf (m) Gk (KN/m) Qk (KN/m)
V1.1 0,93 1,00 1,86
V1.2 0,89 0,95 1,78
V1.3 0,93 1,00 1,86
V1.4 0,48 0,51 0,96
V1.5 0,38 0,41 0,76
V1.6 0,76 0,81 1,52
V1.7 0,77 0,82 1,54
V2.1 0,54 0,58 1,08
V2.2 0,94 1,01 1,88
V2.3 0,90 0,96 1,80
V2.4 0,90 0,96 1,80
V2.5 0,94 1,01 1,88
V2.6 0,90 0,96 1,80
V2.7 0,87 0,93 1,74
V2.8 1,00 1,07 2,00
V2.9 0,68 0,73 1,36

Cargas permanentes
Sobrecarga

Calculo cargas piso 0

0,035 KN/m2
1 KN/m2

Linf (m) Gk (KN/m) Qk (KN/m)
V6.1 1,98 0,07 1,98
V6.2 2,01 0,07 2,01
V6.3 1,98 0,07 1,98

Calculo cobertura plana acessivel
Cargas permanentes

Sobrecarga
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Quadro 4.3 – Cargas actuantes na cobertura inclinada exterior. 

 

4.3.3. CÁLCULO DE ESFORÇOS 

Depois de aplicadas as cargas sobre os elementos estruturais, e definidas as combinações de 
acções para as quais a estrutura foi calculada é possível então determinar os esforços e as 
deformações em toda a estrutura. Para a verificação ao estado limite último foi usada a seguinte 
combinação de acções: 

kkd QGS  5,135,1
      

(4.1) 

Em que: 

Gk – Cargas permanentes (KN); 

Qk – Cargas variáveis (KN); 

Para a verificação ao estado limite de utilização foram usadas as seguintes combinações de 
acções: 

Combinação rara de acções: 

kkd QGS 
      

(4.2) 

Combinação quase permanente de acções: 

kkd QGS  2
      

(4.3) 

Combinação permanente de acções: 

kkd QGS  1
      

(4.4) 

Em que: 

Gk – Cargas permanentes (KN); 

Qk – Cargas variáveis (KN); 

Depois de definidas as diversas combinações de acções é possível, com recurso ao programa de 
cálculo ROBOT, calcular os esforços actuantes em cada elemento estrutural, que estarão na base 
de todas as verificações para os diferentes estados limites. 

0,61 KN/m2
0,3 KN/m2

L (m) Ainf (m2) Gk (KN/m) Qk (KN/m)
V1.1 2,47 2,19 0,54 0,27
V1.2 2,47 2,15 0,53 0,26
V2.1 3,93 3,77 0,59 0,29
V2.2 4 5,42 0,83 0,41
V3 1 1 0,61 0,30

Calculo cobertura inclinada
Cargas permanentes

Sobrecarga
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Quadro 4.4 – Valores de cálculo das propriedades da madeira. 

 

Outro elemento indispensável para as diversas verificações de segurança são os coeficientes kmod 
e o kdef. O Kmod depende da classe de serviço e da classe de duração das acções, enquanto o kdef 
depende apenas da classe de serviço. Os valores correspondentes ao kmod e kdef usados no 
presente trabalho, são os que se apresentam no seguinte quadro. 

Quadro 4.5 – Valores de kmod e kdef 

 

4.4.1. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ÚLTIMO 

4.4.1.1. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO CORTE 

Derivado da acentuada anisotropia da madeira, a resistência ao corte varia consoante o plano 
solicitado, verificando-se o valor mínimo da resistência ao corte no plano longitudinal por 
escorregamento das fibras, enquanto no plano transversal a resistência é muito superior uma vez 
que implica o corte das fibras. 

A tensão actuante num determinado elemento estrutural em madeira sujeito a um esforço 
transverso é calculada da seguinte forma: 

 
BI

SV

y

ysd
dv 


,

      

(4.5) 

 

 

Resinosas

C24

fm,k 24 MPa E0,mean 11 GPa

ft,0,k 14 MPa E0,05 7,4 GPa

ft,90,k 0,5 MPa E90,mean 0,37 GPa

fc,0,k 21 MPa Gmean 0,69 GPa

fc,90,k 2,5 MPa pk 350 Kg/m3

fv,k 2,5 MPa pmean 420 Kg/m3

Tipo de madeira

Classe de resistencia

1

Kmod 0,8

Kdef 0,60

T=20ºC e HR>65% em poucas semanas por ano

Classe duração das acções

Classe de serviço

Acção de média duração

Condições ambientais
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Em que: 

Vs.d – Esforço transverso actuante (KN); 

Sy – Momento estático (m3); 

Iy – Momento de inércia (m4); 

By – Base (m). 

A tensão resistente num determinado elemento estrutural em madeira, sujeito a um esforço 
transverso, é calculada da seguinte forma: 

m

kv
dv

f
kf


,

mod, 
      

(4.6) 

Em que: 

kmod – Factor de modificação da resistência que tem em conta a duração da carga e o teor de 
água do material; 

fv,k – Propriedade resistente ao corte (Mpa); 

γm – Coeficiente parcial de segurança; 

Para um elemento estrutural em madeira, para verificar a segurança ao corte terá de se respeitar 
a seguinte condição: 

dvdv f ,, 
      

(4.7) 

4.4.1.2. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA A FLEXÃO 

Além da boa capacidade resistente a esforços de tracção e compressão, a madeira apresenta 
ainda um bom comportamento à flexão, situação em que esta revela o seu potencial em ser 
utilizada como material estrutural. Esta desde a antiguidade que é utilizada na realização de 
pavimento, esteiras e coberturas, elementos que estão sujeitos a estados de flexão. 

A verificação da segurança à flexão, por sua vez, será executada por diferentes processos 
consoante se trate de flexão simples ou flexão desviada. 

4.4.1.2.1. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA À FLEXÃO SIMPLES 

A tensão actuante num determinado elemento estrutural em madeira sujeito a um esforço de 
flexão simples é calculada da seguinte forma: 

z
I

M

y

sd
dm ,

      

(4.8) 
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Em que: 

Ms.d – Momento flector actuante (KN.m); 

z – Distância ao eixo neutro (m); 

Iy – Momento de inércia (m4); 

A tensão resistente num determinado elemento estrutural em madeira sujeito a um esforço de 
flexão simples é calculada da seguinte forma: 

m

km
dm

f
kf


,

mod, 
      

(4.9) 

Em que: 

kmod – Factor de modificação da resistência que tem em conta a duração da carga e o teor em 
água do material; 

fm,k – Resistência característica à flexão na direcção do fio (Mpa); 

γm – Coeficiente parcial de segurança; 

Para um elemento estrutural em madeira verificar a segurança a flexão simples terá de se 
verificar então a seguinte equação de interacção: 

dmdm f ,, 
      

(4.10) 

4.4.1.2.2. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA À FLEXÃO DESVIADA 

O processo de cálculo das tensões actuantes e resistentes é em tudo semelhante ao usado na 
flexão simples, sendo estas calculadas para as diversas direcções. A diferença em relação a 
verificação à flexão simples está na verificação em si, pois terá de se verificar a seguinte 
condição: 

1
,,

,,

,,

,, 
dzm

dzm

dym

dym
m ff

k


      

(4.11) 

4.4.1.3. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA À COMPRESSÃO E À ENCURVADURA 

Em condições naturais a madeira está predominantemente sujeita a tensões de compressão na 
direcção do fio, resultantes do peso próprio da árvore. Podem ainda ser adicionadas tensões de 
flexão, que podem ser permanentes quando resultantes de eventuais desvios na verticalidade do 
tronco ou ocasionais quando sujeitas a regimes de ventos dominantes. Então é na resistência aos 
esforços axiais e de flexão na direcção do fio que a madeira apresenta melhores características 
em termos de resistência.  

A tensão actuante num determinado elemento estrutural em madeira sujeito a um esforço de 
compressão é calculada da seguinte forma: 
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A

Nsd
dc ,0,

      

(4.12) 

Em que: 

Ns.d – Esforço axial de compressão (KN); 

A – Área da secção transversal (m2); 

A tensão resistente num determinado elemento estrutural em madeira sujeito a um esforço de 
compressão é calculada da seguinte forma: 

m

kc
dc

f
kf


,0,

mod,0, 
      

(4.13) 

Em que: 

kmod – Factor de modificação da resistência que tem em conta a duração da carga e o teor em 
água do material; 

fc,0,k – Resistência característica à compressão na direcção do fio (Mpa); 

γm – Coeficiente parcial de segurança; 

Para um elemento estrutural em madeira verificar a segurança a compressão terá de se respeitar 
a seguinte condição: 

dcdc f ,0,,0, 
      

(4.14) 

Além da rotura por esgotamento da capacidade resistente, uma peça estrutural em madeira pode 
romper por instabilização, podendo essa instabilização ocorrer por encurvadura e por 
bambeamento. As peças comprimidas, além da verificação da capacidade resistente, é 
necessário também verificar a resistência à encurvadura. 

O primeiro passo consiste em calcular o coeficiente de esbelteza, da seguinte forma: 

i

L


      

(4.15) 

Em que: 

L – Comprimento do elemento estrutural (m); 

i – Raio de giração (m); 

O passo seguinte será o cálculo da tensão crítica da seguinte forma: 

2

05,0
2




E
crit




      

(4.16) 
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Em que: 

E0,05 – Modulo de elasticidade característico no sentido do fio (Gpa); 

ʎ – Coeficiente de esbelteza; 

De seguida segue-se o cálculo do coeficiente de esbelteza, que pode ser calculado da seguinte 
forma: 

crit

kc
yrel

f


 ,0,

, 
      

(4.17) 

Em que: 

fc,0,k – Resistência característica à compressão na direcção do fio (Mpa); 

ʎrel,y – Coeficiente de esbelteza relativo; 

É possível então calcular o coeficiente de encurvadura pela seguinte forma: 

2
,

2,

1

yrelyy

yc
kk

k



      

(4.18) 

Em que: 

  2
,,, 3,01 yrelyrelcyrelyk  

      

(4.19)  

e, 

βc – Influências das imperfeições com comportamento da peça 

Para madeira maciça βc toma o valor de 0,2 

Para um elemento estrutural em madeira verificar a segurança a encurvadura terá de se rejeitar a 
seguinte condição: 

1
,0,,

,0, 
 dcyc

dc

fk



      

(4.20) 

Em que: 

sc,0,d – Tensão actuante de cálculo (Mpa); 

kc,y – Coeficiente de encurvadura; 

fc,0,k – Resistência característica à compressão na direcção do fio (Mpa). 
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4.4.1.4. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA A TRACÇÃO 

Como foi dito no ponto anterior, a madeira apresenta uma excelente resistência no que diz 
respeito aos esforços na direcção do fio. Logo a resistência a tracção, tal como a resistência a 
compressão apresenta valores elevados. 

A tensão actuante num determinado elemento estrutural em madeira sujeito a um esforço de 
tracção é calculada da seguinte forma: 

A

Nsd
dt ,0,

      

(4.21) 

Em que: 

Ns.d – Esforço axial de tracção (KN); 

A – Área da secção transversal (m2); 

A tensão resistente num determinado elemento estrutural em madeira sujeito a um esforço de 
tracção é calculada da seguinte forma: 

m

kt
dt

f
kf


,0,

mod,0, 
      

(4.22) 

Em que: 

kmod – Factor de modificação da resistência que tem em conta a duração da carga e o teor em 
água do material; 

ft,0,k – Resistência característica à tracção na direcção do fio (Mpa); 

γm – Coeficiente parcial de segurança; 

Para um elemento estrutural em madeira verificar a segurança a tracção terá de se respeitar a 
seguinte condição: 

dtdt f ,0,,0, 
      

(4.23) 

4.4.2. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DA ESTRUTURA DA MORADIA 

4.4.2.1 VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DO PAVIMENTO DO PISO 0 

Os elementos estruturais do pavimento do piso 0 apresentam a seguinte distribuição de esforços: 

Viga V1.1 – Fz=11,49 KN; My=9,09 KN.m; 

A Viga V1.1, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V1.2 – Fz=11,57 KN; My=8,86 KN.m; 

A Viga V1.2, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 
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Viga V1.3 – Fz=12,11 KN; My=9,58 KN.m; 

A Viga V1.3, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V1.4 – Fz=11,35 KN; My=9,7 KN.m; 

A Viga V1.4, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V1.5 – Fz=8,33 KN; My=11,46 KN.m; 

A viga V1.5, como pode ser consultado no anexo A2, não cumpre a verificação à flexão 
simples.  

Viga V1.6 – Fz=8,36 KN; My=10,09 KN.m; 

A viga V1.6, como pode ser consultado no anexo A2, não cumpre a verificação à flexão 
simples. 

Viga V1.7 – Fz=8,4 KN; My=10,13 KN.m; 

A viga V1.7, como pode ser consultado no anexo A2, não cumpre a verificação à flexão 
simples. 

Viga V2.1 – Fz=1,2 KN; My=0,29 KN.m; 

A Viga V2.1, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V2.2 – Fz=2,07 KN; My=0,51 KN.m; 

A Viga V2.2, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V2.3 – Fz=1,98 KN; My=0,49 KN.m; 

A Viga V2.3, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V2.4 – Fz=1,98 KN; My=0,49 KN.m; 

A Viga V2.4, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V2.5 – Fz=2,07 KN; My=0,51 KN.m; 

A Viga V2.5, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V2.6 – Fz=1,98 KN; My=0,48 KN.m; 

A Viga V2.6, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V2.7 – Fz=1,92 KN; My=0,47 KN.m; 

A Viga V2.7, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V2,8 – Fz=2,2 KN; My=0,54 KN.m; 

A Viga V2.8, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 
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Viga V2.9 – Fz=1,5 KN; My=0,37 KN.m; 

A Viga V2.9, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V3 – Fz=25,82 KN; My=14,16 KN.m. 

A Viga V3, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

De destacar o papel da viga V3, que apesar de não receber carga directamente, serve de apoio 
intermédio às vigas V1.1, V1.2 e V1.3. Esta por sua vez assenta nas paredes e num pilar em 
pedra sujeito a uma carga de 66,44 KN, cuja verificação da segurança não se encontra incluída 
no âmbito do presente trabalho. 

Esta viga ao que tudo indica foi colocada posteriormente a execução da estrutura principal com 
o intuito de diminuir a deformação nas vigas V1.1, V1.2, V1.3 e do soalho como um todo. 

4.4.2.2. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DA COBERTURA 

4.4.2.2.1. COBERTURA PLANA ACESSÍVEL 

Os elementos estruturais da cobertura plana acessível apresentam a seguinte distribuição de 
esforços: 

Viga V6.1 – Fz=11,16 KN; My=19,52 KN.m; 

A viga V6.1, como pode ser consultado no anexo A2, não cumpre a verificação à flexão 
simples.  

Viga V6.2 – Fz=6,84 KN; My=4,42 KN.m; 

A Viga V6.2, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V6.3 – Fz=11,16 KN; My=19,52 KN.m; 

A viga V6.3, como pode ser consultado no anexo A2, não cumpre a verificação à flexão 
simples.  

4.4.2.2.2. COBERTURA INCLINADA EXTERIOR 

A cobertura inclinada surge de forma bem mais complexa no que diz respeito à verificação da 
segurança, sendo feita uma melhor separação dos esforços por elemento estrutural. Os 
elementos estruturais da cobertura inclinada apresentam então a seguinte distribuição de 
esforços: 

Viga V1 – Fx=25,89 KN; Fz=1,76 KN; My=0,86 KN.m; 

 A Viga V1, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V2.1 – Fx=15,64 KN; Fy=0,1 KN; Fz=1,59 KN; My=0,99 KN.m; Mz=0,19 KN.m; 

 A Viga V2.1, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre todas as verificações. 

Viga V2.2 – Fx=12,23 KN; Fy=0,29 KN; Fz=3,41 KN; My=3,26 KN.m; Mz=0,59 KN.m; 
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 A viga V2.2, como pode ser consultado no anexo A2, não cumpre a verificação à flexão 
desviada.  

Viga V3 – Fx=3,83 KN; Fz=0,39 KN; My=0,03 KN; 

A Viga V3, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V4 – Fx=0,68 KN; 

 A Viga V4, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre em todas as verificações. 

Viga V5 – Fx=19,82 KN; Fz=1,03 KN; My=1,68 KN.m; 

 A Viga V5, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre com todas as verificações. 

Pilar P1 – Fx=1,93 KN; 

 O Pilar P1, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre com todas as verificações. 

Pilar P2 – Fx=14,61 KN; 

O Pilar P2, como pode ser consultado no anexo A2, cumpre com todas as verificações. 

4.5. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE DE UTILIZAÇÃO 

Para a verificação da segurança ao estado limite de utilização, tal como na verificação ao estado 
limite ultimo foi produzida uma folha de cálculo para as diversas verificações, que neste caso 
incluem as verificações à deformação e à vibração. 

4.5.1. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA A DEFORMAÇÃO 

A verificação da deformação deve ser efectuada a longo e a curto prazo, e ambas devem 
cumprir os valores máximos admissíveis. Para a deformação instantânea deverão ser utilizados 
os esforços provenientes da combinação rara de acções, enquanto que para a deformação a 
longo prazo deverá ser utilizada a combinação de acções quase permanente. 

A deformação instantânea devido a cargas variáveis deverá ser calculada da seguinte forma: 

G

Q
uu GinstQinst ,, 

      

(4.24) 

Em que: 

G – Cargas permanentes (KN/m); 

Q – Cargas variáveis (KN/m); 

Assim a deformação instantânea total deverá ser a soma da deformada devido a cargas 
permanentes e variáveis, com a seguir se indica: 

QinstGinstinst ,,  
      

(4.25) 
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Para um elemento estrutural em madeira verificar a segurança a deformação a curto prazo terá 
de se verificar então a seguinte condição: 











500

300
L

L

uinst

      

(4.26) 

Sendo L/300 a exigência mínima. 

A deformação a longo prazo ou final, surge associada à fluência do material. Este também será a 
soma da deformação devido a cargas permanentes e variáveis. A deformação final devido a 
cargas permanentes deverá ser calculada da seguinte forma: 

)1(,, defGinstGfin kuu 
      

(4.27) 

Em que: 

kdef – Factor para a avaliação da deformação devido à fluência de acordo com a classe de 
serviço do material. 

A deformação final devido a cargas variáveis deverá ser calculada da seguinte forma: 

)1( 2,, defQinstQfin kuu  
      

(4.28) 

Em que: 

w2 – coeficiente para o valor quase permanente das acções variáveis; 

Então o valor total da deformação a longo prazo será dado da seguinte foma: 

QfinGfinfin uuu ,, 
      

(4.29) 

Para um elemento estrutural em madeira verificar a segurança a deformação a longo prazo terá 
de se verificar então a seguinte condição: 











300

150
L

L

u fin

      

(4.30) 

O valor de L/150 corresponde a uma situação de exigência normal, enquanto o L/300 
corresponde a uma situação de exigência especial. 

4.5.2. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA À VIBRAÇÃO 

Deve ser assegurado que as acções actuantes numa estrutura ou elemento estrutural, não 
provoquem vibrações que comprometam o funcionamento da construção ou o conforto dos 
utilizadores. 
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O procedimento de verificação das vibrações, é válido para pavimentos de edifícios, com 
configuração rectangular em planta, simplesmente apoiado no contorno do edifício e a 
verificação da segurança deverá ser efectuada considerando apenas as acções das cargas 
permanentes. 

O primeiro passo da verificação da segurança a vibrações é o cálculo da frequência fundamental 
de vibração vertical. No cálculo deverá ser considerado o módulo de elasticidade médio da 
madeira e deverá ser calculada da seguinte forma: 

m

EI

l
f l)(

2 21 




      

(4.31) 

Em que: 

l – Comprimento das vigas (m); 

I – Momento de inércia longitudinal por metro de largura (m4/m); 

M – Massa por metro quadrado (Kg/m2); 

Se a frequência for superior a 8 Hz a verificação da segurança em relação à vibração deverá ser 
efectuada de acordo com o procedimento que a seguir se apresenta. Caso contrário deverá ser 
efectuada uma análise especial do desempenho em termos de vibração. 

Então, caso a frequência fundamental seja superior a 8 Hz, para a estrutura verificar a segurança 
ao estado limite de utilização a vibrações deverá respeitar duas condições. A primeira utiliza o 
valor da parâmetro a, da seguinte forma: 

a
F

w


      

(4.32) 

Em que: 

w – deslocamento provocado pela força F (mm); 

F – Força aplicada (KN); 

O valor do parâmetro a, consta na tabela 7,2 do Eurocódigo 5, onde é possível também retirar o 
parâmetro b, que mais abaixo vai ser usado. 

Para a verificação final da vibração é necessário ainda outro parâmetro, a velocidade inicial 
devido a impulso unitário que pode ser calculada da seguinte forma: 

200

)6,04,0(4 40





lbm

n
v

      

(4.33) 

Em que: 
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(4.34) 

A segunda condição, que representa a verificação final da vibração é efectuada da seguinte 
forma: 

)1( 1  fbv
      

(4.35) 

Em que: 

f1 – Frequência fundamental (Hz); 

F – Força aplicada (KN); 

z – Coeficiente de amortecimento modal; 

v – velocidade inicial devido a impulso unitário; 

4.5.3. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DA ESTRUTURA DA MORADIA AO ESTADO LIMITE DE 

UTILIZAÇÃO 

4.5.3.1. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA À DEFORMAÇÃO 

Para verificação da segurança à deformação dos elementos que compõem a estrutura da presente 
moradia, foram usados os valores da deformação retirados directamente do ROBOT, uma vez 
que estes traduzem com mais exactidão a realidade das deformações verificadas. 

Como foi explicado mais acima na verificação da segurança à deformação, temos de verificar a 
deformação a curto prazo para a combinação rara de acções e a longo prazo para a combinação 
quase permanente de acções. 

4.5.3.1.1. PAVIMENTO DO PISO 0 

As deformações instantâneas verificadas nas barras do pavimento do piso 0 para a combinação 
rara de acções foram as que se verificam na seguinte imagem. 
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4.5.3.2. VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA À VIBRAÇÃO 

A verificação da segurança a vibração aplica-se apenas ao pavimento do piso 0. Como pode ser 
consultado no anexo A3, o pavimento cumpre as verificações da segurança em relação à 
vibração. Na primeira fase este apresenta uma frequência própria superior a 8 Hz, aplicando-se 
então o método simplificado. Numa segunda fase ao aplicar o método simplificado, verifica-se 
que o pavimento cumpre com as verificações necessárias da segurança em relação à vibração. 

Para melhorar o comportamento à vibração foi considerado um tarugamento das vigas, sobre a 
parede que lhes serve de apoio. Este foi considerado com a mesma secção que as vigas, ou seja 
de 10x20 cm. 

4.6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.6.1. PAVIMENTO DO PISO 0 

No seguinte quadro é possível analisar o comportamento de todos os elementos estruturais que 
compõem o pavimento do piso 0. 

Quadro 4.8 – Resultados da verificação da segurança aos estados limites do pavimento do piso 0 

 

Como pode ser verificado no quadro 4.8, ao nível do pavimento do piso 0, existem alguns 
elementos que não cumprem em termos de exigências mínimas, as verificações apresentadas no 
Eurocódigo 5. 

Os elementos mais gravosos ao nível do pavimento são as vigas V1.5, V1.6 e V1.7, que não 
verificam a segurança ao estado limite ultimo de flexão e ao estado limite ultimo de 
deformação. Estes elementos são naturalmente os mais gravosos visto que se apresentam 
simplesmente apoiados sem nenhum apoio intermédio, sendo o momento flector a meio vão 
mais elevado.  
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4.6.3. COBERTURA INCLINADA EXTERIOR 

No seguinte quadro é possível analisar o comportamento de todos os elementos estruturais que 
compõem a cobertura inclinada exterior. 

Quadro 4.10 – Resultados da verificação da segurança aos estados limites da cobertura inclinada exterior 

 

Como pode ser verificado no quadro 4.10, ao nível da cobertura inclinada exterior, existem 
alguns elementos que não cumprem em termos de exigências mínimas, as verificações 
apresentadas no Eurocódigo 5. 

Na cobertura inclinada exterior, o elemento estrutural mais crítico é a viga V2.2, que não 
verifica a segurança em relação ao estado limite último de flexão nem ao estado limite de 
utilização em termos de deformação a curto e longo prazo. No entanto além da viga V2.2, 
também nas vigas V2.1 e V3 se verificam situações de não cumprimento das exigências 
mínimas em termos de deformação.  

A solução para resolver a situação de não verificação, seria a introdução de um elemento 
estrutural a ligar esta viga às vigas adicionais na cobertura plana interior, aliviando assim as 
cargas e consequentemente a diminuição das deformações. Esta solução está representada na 
seguinte figura. 
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Relativamente a viga V3, esta apenas não verifica os valores admissíveis de deformação a longo 
prazo. Poderá acontecer que com o reforço da estrutura da cobertura, passe a cumprir os valores 
admissíveis, no entanto caso esta mesmo com o reforço proposto, não verifique os valores 
admissíveis, poderá ser justificado, tal como aconteceu no pavimento do piso 0, que a estrutura 
se encontra em em funcionamento a bastante tempo, mantendo-se na actualidade em bom 
estado. 
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5. 

CONCLUSÕES FINAIS 
E SUGESTÕES 

 

5.1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS 

Após a elaboração do presente trabalho, pode-se concluir que o objectivo principal de aplicar a 
metodologia de verificação da segurança aos diferentes estados limite definidos no Eurocódigo 
5 [20] para pavimentos e coberturas em madeira foi atingido.  

O capítulo 2 constitui uma apresentação da madeira e do Eurocódigo 5 [20]. Por outro lado os 
capítulos 3 e 4 constituem a parte criativa do presente trabalho. No capítulo 3 foi efectuado um 
levantamento dimensional e representação gráfica de todos os elementos de arquitectura e 
caracterização da moradia, enquanto no capítulo 4 foi apresentada a parte do projecto de 
estruturas. 

Este é um processo que requer alguns cuidados especiais por parte dos projectistas pois a 
madeira é um material que apresenta grande variabilidade das suas características e é necessário 
conhece-las com algum rigor para que possam ser correctamente especificadas em fase de 
projecto. 

A madeira é um material estrutural por natureza, pelo que apresenta uma resistência mecânica 
bastante boa a esforços de compressão, tracção e flexão. Portanto é um material que permite que 
seja usado como viga, pilar ou treliça. 

No entanto existem limitações no que diz respeito à secção máxima, uma vez que esta é limitada 
pela secção do tronco, de onde a madeira é retirada. Existem nos dias que correm técnicas de 
laminação que permitem a obtenção de peças de maiores dimensões, e por outro lado de melhor 
qualidade, como o LVL. 

Para que um projecto de estruturas de madeira seja executado com rigor o projectista deverá 
conhecer bem os documentos e normas referentes ao projecto em questão. No caso das 
estruturas de madeira deverá haver um conhecimento profundo do Eurocódigo 5 bem como do 
Eurocódigo 0 – Bases de projecto e Eurocódigo 1 – Acções em estruturas, que se aplicam às 
estruturas na generalidade. 

O conhecimento rigoroso de um edifício, quer ao nível da arquitectura quer ao nível do uso a 
que se destina é de fundamental importância, pois por um lado poderão surgir edifícios com a 
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estrutura sobredimensionada, o que não se justifica economicamente, e por outro poderão surgir 
edifícios com a estrutura subdimensionada. Sendo este um caso de enorme gravidade pois 
poderá levar uma construção a ruina. 

O processo de cálculo de esforços numa estrutura é um processo que envolve alguma perícia e 
conhecimento do programa em si, quer ao nível da modelação da estrutura, quer ao nível da 
definição das cargas que actuam sobre a mesma. O uso de programas de cálculo para o cálculo 
de esforços constitui uma ferramenta muito útil para o projectista pois permite poupar muito 
tempo no cálculo de esforços, mas por outro lado poderá originar erros graves nos projectos por 
falta de conhecimento acerca do programa ou mesmo por falta de controlo à medida que os 
dados vão sendo inseridos. 

A nível de verificações de segurança das estruturas de madeira, o Eurocódigo 5 [21], apresenta 
dois estados limites, o estado limite último e estado limite de utilização, sendo que para caso 
devem ser utilizadas as combinações de acções mais apropriadas. 

A verificação da segurança ao estado limite último está relacionada com a capacidade de a 
estrutura resistir aos esforços que se lhe são impostos, sendo esses esforços de tracção, 
compressão, flexão. Tal como se previa, as situações mais gravosas foram verificadas em 
elementos sujeitos a esforços de flexão. 

O estado limite de utilização tem por objectivo limitar as deformações e vibrações. As 
deformações estão limitadas a curto e a longo prazo, para garantir que a estrutura é funcional e 
estética, evitando deformações em outros elementos não estruturais como revestimento e 
paredes divisórias, e por outro lado evitar deformações em instalações e equipamentos como 
tubagens ou canalizações. A vibração está limitada tal como a deformação para garantir que o 
edifício é funcional.  

O Eurocódigo 5 [21] prevê a aplicação de coeficientes de segurança que afectam directamente 
as propriedades resistentes da madeira. Pelo que se pode concluir que os coeficientes de 
segurança presentes nos Eurocódigos estruturais são bastante elevados, pois para o presente 
trabalho existem diversos elementos estruturais que não cumprem com as verificações 
apresentadas no Eurocódigo 5 [21], no entanto a estrutura está de pé e apresenta-se em bom 
estado. 

É necessário também integrar a estrutura de um edifício, seja ela de madeira ou de qualquer 
outro tipo com as instalações, de modo a que o edifício seja funcional, não havendo 
sobreposição de especialidades que tornem o edifício pouco funcional. 

Relativamente às ligações entre elementos numa estrutura de madeira, surge alguma dificuldade 
em averiguar o seu grau de rigidez, pelo que o modelo de cálculo não irá traduzir na realidade 
os esforços actuantes. Então a adopção de um modelo de cálculo considerando as ligações como 
rotulas perfeitas, sendo um modelo mais conservativo em termos de dimensionamento, é um 
modelo que está do lado da segurança em termos de verificação. 

Por outro lado, passada a fase de projecto, em obra quando as estruturas estiverem a ser 
executadas, é necessário alguns cuidados. Como é sabido, a madeira é um material que 
apresenta elevada variabilidade das suas propriedades, por isso deve haver um rigoroso controlo 
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das suas características para garantir que são aplicadas madeiras nas estruturas das construções 
que cumpram com o especificado em fase de projecto. 

Também o seu armazenamento deverá ser feito com algum cuidado, evitando o aparecimento de 
defeitos, como empenos. As condições ambientais, também deverão ser favoráveis para 
diminuir o risco de aparecimentos de agentes bióticos como fungos. 

Em jeito de conclusão final pode-se dizer que o trabalho na sua globalidade atingiu os 
objectivos inicialmente propostos, nas suas diversas fases de execução, Estas foram uma 
primeira pesquisa e apresentação da regulamentação em vigor, seguiu-se a caracterização do 
edifício e por fim a verificação da segurança da estrutura de madeira do pavimento e cobertura 
com base em esforços oriundos de uma modelação em ROBOT. 

5.2. PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Na sequência do trabalho desenvolvido no estudo de caso e na pesquisa e consulta bibliográfica 
elaborada no âmbito da presente dissertação, são propostas de seguida algumas ideias que 
poderão ter interesse para explorar em futuras dissertações: 

 Cálculo e pormenorização das ligações entre elementos estruturais em madeira; 

 Cálculo da estrutura de madeira considerando outros tipos de madeira, como a 
madeira lamelada colada e comparação com os resultados obtidos para a madeira 
maciça; 

 Cálculo da estrutura considerando madeiras com diferentes classes de resistência e 
comparação de resultados obtidos; 

 Estudo do comportamento estrutural com aumento das acções actuantes, como por 
exemplo as resultantes da aplicação de colectores solares na cobertura; 

 Verificação da influência da acção sísmica no comportamento global da estrutura; 

 Cálculo da estrutura considerando um modelo de cálculo não articulado. 
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ura de madeira dede uma moradia –– Estudo de caso

87 

 



 
 

 

Ve

ALÇAD

erificação da segu

DO DIREITO –

 

urança da estrutu

– ESTE 

ura de madeira dede uma moradia –– Estudo de caso

88 

 



 
 

 

Ve

CORT

erificação da segu

TE LONGITU

 

urança da estrutu

DINAL 

ura de madeira dede uma moradia –– Estudo de caso

89 



 
 

 

 

Ve

CORT

 

erificação da segu

TE TRANSVE

 

urança da estrutu

ERSAL 

ura de madeira dede uma moradia –– Estudo de caso

90 

 



 
 

 

Ve

3D

erificação da segu

DA COBERT

 

urança da estrutu

TURA 

ura de madeira dede uma moradia –– Estudo de caso

91 



 
 

 

Ve

3D DO P

erificação da segu

PAVIMENTO D

urança da estrutu

DO PISO 0 

ura de madeira dede uma moradia –– Estudo de caso

92 
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A2 

FICHAS DE VERIFCAÇÃO DA 
SEGURANÇA AO ESTADO 

LIMITE ÚLTIMO 
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V1.1 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m41,66667E‐05

6,66667E‐05

Rectangular

0,1

0,2

0,0005

0,00025

Vsd 11,49 KN

Gv,d 0,86 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 9,09 KN.m

Gm,d 13,64 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V1.2 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m41,66667E‐05

6,66667E‐05

Rectangular

0,1

0,2

0,0005

0,00025

Vsd 11,57 KN

Gv,d 0,87 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 8,86 KN.m

Gm,d 13,29 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V1.3 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m41,66667E‐05

6,66667E‐05

Rectangular

0,1

0,2

0,0005

0,00025

Vsd 12,11 KN

Gv,d 0,91 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 9,58 KN.m

Gm,d 14,37 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V1.4 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m41,66667E‐05

6,66667E‐05

Rectangular

0,1

0,2

0,0005

0,00025

Vsd 11,35 KN

Gv,d 0,85 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 9,7 KN.m

Gm,d 14,55 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V1.5 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

 

 

 

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m41,66667E‐05

6,66667E‐05

Rectangular

0,1

0,2

0,0005

0,00025

Vsd 8,33 KN

Gv,d 0,62 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 11,46 KN.m

Gm,d 17,19 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

KO

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V1.6 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m41,66667E‐05

6,66667E‐05

Rectangular

0,1

0,2

0,0005

0,00025

Vsd 8,36 KN

Gv,d 0,63 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 10,09 KN.m

Gm,d 15,14 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

KO

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V1.6 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m41,66667E‐05

6,66667E‐05

Rectangular

0,1

0,2

0,0005

0,00025

Vsd 8,4 KN

Gv,d 0,63 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 10,13 KN.m

Gm,d 15,20 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

KO

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.1 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m46,82667E‐06

2,73067E‐05

Rectangular

0,08

0,16

0,000256

0,000128

Vsd 1,2 KN

Gv,d 0,14 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 0,29 KN.m

Gm,d 0,85 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.2 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m46,82667E‐06

2,73067E‐05

Rectangular

0,08

0,16

0,000256

0,000128

Vsd 2,07 KN

Gv,d 0,24 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 0,51 KN.m

Gm,d 1,49 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.3 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

   

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m46,82667E‐06

2,73067E‐05

Rectangular

0,08

0,16

0,000256

0,000128

Vsd 1,98 KN

Gv,d 0,23 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 0,49 KN.m

Gm,d 1,44 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.4 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m46,82667E‐06

2,73067E‐05

Rectangular

0,08

0,16

0,000256

0,000128

Vsd 1,98 KN

Gv,d 0,23 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 0,49 KN.m

Gm,d 1,44 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.5 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m46,82667E‐06

2,73067E‐05

Rectangular

0,08

0,16

0,000256

0,000128

Vsd 2,07 KN

Gv,d 0,24 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 0,51 KN.m

Gm,d 1,49 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.6 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m46,82667E‐06

2,73067E‐05

Rectangular

0,08

0,16

0,000256

0,000128

Vsd 1,98 KN

Gv,d 0,23 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 0,48 KN.m

Gm,d 1,41 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.7 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m46,82667E‐06

2,73067E‐05

Rectangular

0,08

0,16

0,000256

0,000128

Vsd 1,92 KN

Gv,d 0,23 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 0,47 KN.m

Gm,d 1,38 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.8 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m46,82667E‐06

2,73067E‐05

Rectangular

0,08

0,16

0,000256

0,000128

Vsd 2,2 KN

Gv,d 0,26 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 0,54 KN.m

Gm,d 1,58 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.9 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m46,82667E‐06

2,73067E‐05

Rectangular

0,08

0,16

0,000256

0,000128

Vsd 1,5 KN

Gv,d 0,18 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 0,37 KN.m

Gm,d 1,08 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V3 DO PISO 0 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

 

  

Tipo

B=H m

Raio m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m47,85398E‐05

7,85398E‐05

Circular

0,2

0,1

0,000666667

0,000666667

Vsd 25,82 KN

Gv,d 1,10 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 14,16 KN.m

Gm,d 9,01 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V6.1 DA COBERTURA 

PLANA INTERIOR 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m41,66667E‐05

6,66667E‐05

Rectangular

0,1

0,2

0,0005

0,00025

Vsd 11,16 KN

Gv,d 0,84 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 19,52 KN.m

Gm,d 29,28 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

KO

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V6.2 DA COBERTURA 

PLANA INTERIOR 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

  

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m41,66667E‐05

6,66667E‐05

Rectangular

0,1

0,2

0,0005

0,00025

Vsd 6,84 KN

Gv,d 0,51 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 4,42 KN.m

Gm,d 6,63 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V6.3 DA COBERTURA 

PLANA INTERIOR 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

 

 

 

 

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m41,66667E‐05

6,66667E‐05

Rectangular

0,1

0,2

0,0005

0,00025

Vsd 11,16 KN

Gv,d 0,84 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d

Msd 19,52 KN.m

Gm,d 29,28 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

KO

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V1 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço axial de tracção 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m44,00167E‐06

1,60067E‐05

Rectangular

0,07

0,14

0,0001715

0,00008575

Nsd 25,89 KN

Gt,0,d 2,64 Mpa

Ft0,d 8,62 Mpa

Kh 1,30

Kh 4,04

Kh 1,30 min

F't0,d 11,2 Mpa

OK

Caso H<15 cm

Correcção

Verificação

Gt0,d < f't0,d

Vsd 1,76 KN

Gv,d 0,27 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V1 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Verificação a flexão simples 

 

 

Msd 0,86 KN.m

Gm,d 3,76 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.1 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço axial de tracção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m44,00167E‐06

1,60067E‐05

Rectangular

0,07

0,14

0,0001715

0,00008575

Nsd 15,64 KN

Gt,0,d 1,60 Mpa

Ft0,d 8,62 Mpa

Kh 1,30

Kh 4,04

Kh 1,30 min

F't0,d 11,2 Mpa

OK

Caso H<15 cm

Correcção

Verificação

Gt0,d < f't0,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.1 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão desviada 

 

 

 

   

Vsd,z 1,59 KN

Vsd,y 0,1 KN

Gv,d,z 0,24 MPa

Gv,d,y 0,02 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

OK

Gv,d < fv,d

Gv,d < fv,d

Verificação

Msd,y 0,99 KN.m

Msd,z 0,19 KN.m

Gm,y,d 4,33 Mpa

Gm,z,d 1,66 Mpa

fm,y,d 14,77 Mpa

fm,z,d 14,77 Mpa

0,32

0,32 < 1 OK

km*Gm,y,d/fm,y,d+Gm,z,d/fm,z,d

Verificação
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.2 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço axial de tracção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

B m

H m

Sy m3

Iy m4

Sz m3

Iz m44,00167E‐06

1,60067E‐05

Rectangular

0,07

0,14

0,0001715

0,00008575

Nsd 12,23 KN

Gt,0,d 1,25 Mpa

Ft0,d 8,62 Mpa

Kh 1,30

Kh 4,04

Kh 1,30 min

F't0,d 11,2 Mpa

OK

Caso H<15 cm

Correcção

Verificação

Gt0,d < f't0,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V2.2 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Verificação ao esforço transverso 

 

 

Verificação a flexão desviada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsd,z 3,41 KN

Vsd,y 0,29 KN

Gv,d,z 0,52 MPa

Gv,d,y 0,04 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

OK

Gv,d < fv,d

Gv,d < fv,d

Verificação

Msd,y 3,26 KN.m

Msd,z 0,59 KN.m

Gm,y,d 14,26 Mpa

Gm,z,d 5,16 Mpa

fm,y,d 14,77 Mpa

fm,z,d 14,77 Mpa

1,03

1,03 < 1 KO

km*Gm,y,d/fm,y,d+Gm,z,d/fm,z,d

Verificação



Verificação da segurança da estrutura de madeira de uma moradia – Estudo de caso

 
 

121 
 

VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V3 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço axial de tracção 

 

 

Verificação a flexão simples 

 

Tipo

B m

H m

Sz m3

Iz m4

Sy m3

Iy m44,00167E‐06

1,60067E‐05

Rectangular

0,07

0,14

0,0001715

0,00008575

Nsd 3,83 KN

Gt,0,d 0,39 Mpa

Ft0,d 8,62 Mpa

Kh 1,30

Kh 4,04

Kh 1,30 min

F't0,d 11,2 Mpa

OK

Caso H<15 cm

Correcção

Verificação

Gt0,d < f't0,d

Msd,y 0,03 KN.m

Gm,d 0,13 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V4 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço axial de tracção 

 

 

 

   

Tipo

B m

H m

Sz m3

Iz m4

Sy m3

Iy m48,31875E‐07

0,00000099

Rectangular

0,055

0,06

0,00002475

2,26875E‐05

Nsd 0,68 KN

Gt,0,d 0,21 Mpa

Ft0,d 8,62 Mpa

Kh 1,30

Kh 4,78

Kh 1,30 min

F't0,d 11,2 Mpa

OK

Caso H<15 cm

Correcção

Verificação

Gt0,d < f't0,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V5 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço axial de tracção 

 

 

Verificação ao esforço transverso 

 

Tipo

B m

H m

Sz m3

Iz m4

Sy m3

Iy m44,00167E‐06

1,60067E‐05

Rectangular

0,07

0,14

0,0001715

0,00008575

Nsd 19,82 KN

Gt,0,d 2,02 Mpa

Ft0,d 8,62 Mpa

Kh 1,30

Kh 4,04

Kh 1,30 min

F't0,d 11,2 Mpa

OK

Caso H<15 cm

Correcção

Verificação

Gt0,d < f't0,d

Vsd,z 1,03 KN

Gv,d 0,16 MPa

fv,d 1,54 MPa

OK

Verificação

Gv,d < fv,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DA VIGA V5 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Verificação a flexão simples 

 

   

Msd,y 1,68 KN.m

Gm,d 7,35 Mpa

fm,d 14,77 Mpa

OK

Verificação

Gm,d < fm,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DO PILAR P1 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço axial de compressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B=H 0,07 m

Iy=Iz 0,0000020 m4

iy=iz 0,0202 m

Pilar rectangular

Nsd 1,93 KN

Gc,0,d 0,39 Mpa

Fc0,d 12,92 Mpa

OK

Verificação

Gc0,d < fc0,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DO PILAR P1 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Verificação a encurvadura 

 

   

   

Nsd 1,93 KN

L 0,33 m

ʎy = ʎz 16,33

273,58 Mpa

ʎrel,y 0,28

Ky 0,54

Kc,y 1,00

Gc,0,d 3,94 Mpa

fc,0,d 12,92 Mpa

0,30

OKGc,o,d/(Kc,y*fc,0,d)<1

Coeficiente de encurvadura

Tensão actuante de cálculo

Coeficiente de esbelteza

Ge,crit,y = Ge,crit,z

Tensão critica

Coeficiente de esbelteza relativo

Verificação da segurança

Gc,o,d/(Kc,y*fc,0,d)
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DO PILAR P2 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Características geométricas 

 

 

Verificação ao esforço axial de compressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B=H 0,15 m

Iy=Iz 0,0000422 m4

iy=iz 0,0433 m

Pilar rectangular

Nsd 14,61 KN

Gc,0,d 0,65 Mpa

Fc0,d 12,92 Mpa

OK

Verificação

Gc0,d < fc0,d
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE ULTIMO DO PILAR P2 DA COBERTURA 

INCLINADA EXTERIOR 

Verificação a encurvadura 

 

 

   

Nsd 14,61 KN

L 2,17 m

ʎy = ʎz 50,11

29,05 Mpa

ʎrel,y 0,85

Ky 0,92

Kc,y 0,79

Gc,0,d 6,49 Mpa

fc,0,d 12,92 Mpa

0,63

OKGc,o,d/(Kc,y*fc,0,d)<1

Coeficiente de encurvadura

Tensão actuante de cálculo

Coeficiente de esbelteza

Ge,crit,y = Ge,crit,z

Tensão critica

Coeficiente de esbelteza relativo

Verificação da segurança

Gc,o,d/(Kc,y*fc,0,d)
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A3 

FICHAS DE VERIFICAÇÃO DA 
SEGURANÇAO AO ESTADO 

LIMITE DE UTILIZAÇÃO 
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VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO ESTADO LIMITE DE UTILIZAÇÃO DO PAVIMENTO DO PISO 0 

Verificação à vibração 

 

E 11 Gpa

L 7 m

z 0,01

B 0,10 m

H 0,20 m

Linf 0,9 m

I/m 7,41E‐05 m4/m

B 1 m

H 0,02 m

I/m 6,67E‐07 m4/m

B 0,10 m

H 0,20 m

Linf 7,8 m

I/m 8,55E‐06 m4/m

G 0,128 KN/m

G 0,142222 KN/m2

m 14,50 Kg/m2

f1 8,058635 Hz

f1>8

W/F 8,526 mm/KN

a 8,526 mm/KN

B 10 m

L 7 m

n40 10,23

q 0,022 m/Ns2

b 50

OK

Primeira verificação

Segunda verificação

Quadro 7.2 EC2

v<b^(f1*z‐1)

Vigas

Soalho

Tarugos

Frequência fudamental de vibração

Método Simplificado


