
UC OPTATIVAS 

PERFIL ESTRUTURAS E GEOTECNIA 

 

Inspeção e Observação de Obras 

 Descrever e explicar os conceitos básicos sobre inspeção e observação de obras. 

 Identificar danos resultantes do deficiente comportamento das construções. 
 Aplicar métodos de ensaios não destrutivos. 
 Avaliar sensores estruturais e geotécnicos, e conceber sistemas de monitorização. 

Modelação, Análise e Dimensionamento de Estruturas 

 Discutir e aplicar o método dos elementos finitos (MEF) na análise de estruturas em regime 
linear elástico; 

 Identificar e interpretar a estrutura de um programa de cálculo automático baseado no MEF; 
 Modelar, analisar e dimensionar estruturas discretizadas com elementos de volume; 
 Modelar, analisar e dimensionar estruturas laminares. Dimensionar as armaduras em 

estruturas laminares por intermédio de programas de cálculo automático; 
 Modelar a interação solo-estrutura. Modelar estruturas com descontinuidades geométricas; 

Estruturas de Alvenaria e Madeira 

 Caracterizar as tipologias de paredes resistentes, identificar os produtos existentes e definir 

processos construtivos 
 Dimensionar paredes de alvenaria para ações verticais e combinadas de acordo com o EC6 
 Definir o processo de dimensionamento de um edifício segundo o EC8 
 Dimensionar elementos estruturais de madeira e verificação dos estados limites de serviço 

segundo o EC5 
 Dimensionar ligações tradicionais e ligações mecânicas segundo o EC5 
 Conceber e dimensionar sistemas estruturais de madeira 

Reforço do Património Construído 

 Identificar, caracterizar e discutir as metodologias de avaliação de dano estrutural por forma a 

decidir sobre a intervenção de reabilitação/reforço; 

 Identificar, selecionar e aplicar metodologias de reforço com estrutura metálica e pré-esforço; 
 Identificar, selecionar e aplicar metodologias de reforço com materiais de matriz cimentícia; 
 Identificar, selecionar e aplicar metodologias de reforço com materiais compósitos; 
 Identificar, selecionar e aplicar metodologias de reforço com sistemas mistos; 

Estruturas Pré-esforçadas e Mistas 

 Identificar os princípios gerais, distinguir e explicar as várias técnicas e sistemas de pré-esforço 
utilizado nas aplicações correntes. 

 Calcular o intervalo de valor do pré-esforço a usar, dimensionar o pré-esforço resultante, propor 
o traçado do cabo para vigas isostáticas e avaliar as diversas perdas ao longo do traçado e ao 
longo do tempo. 



 Calcular as armaduras passivas requeridas, verificar a segurança nas zonas de ancoragem dos 
cabos e aplicar a metodologia exposta a um exemplo prático. 

 Identificar e explicar os conceitos básicos relativos ao funcionamento de elementos estruturais 
mistos aço betão. Distinguir e avaliar as vantagens ou desvantagens da utilização de elementos 
estruturais de aço ou elementos mistos aço-betão em situações reais. 

 Identificar e dimensionar elementos estruturais mistos aço-betão; distinguir, analisar e 
dimensionar os elementos estruturais referidos, quando inseridos numa estrutura global. 

 Propor e justificar uma conceção estrutural que recorra à utilização de estruturas mistas aço-
betão, dimensionando todos os elementos estruturais necessários. Desenvolver um relatório 
que descreva o processo de conceção e dimensionamento realizado e complementá-lo com a 
apresentação e oral e discussão dos despectivos resultados. 

Pontes 

 Descrever a evolução histórica da construção de pontes. 

 Identificar as principais condicionantes e ações específicas do projeto duma ponte. 
 Distinguir diferentes conceções de sistemas estruturais e as técnicas construtivas e de cálculo 

que lhes estão associadas. 
 Identificar, discutir e analisar os métodos de inspeção, diagnóstico, manutenção e 

monitorização de uma ponte. 

Técnicas Avançadas de Análise de Estruturas 

 Descrever e explicar os conceitos básicos sobre análise não-linear de estruturas. 
 Identificar e aplicar os processos de solução de problemas não lineares. 
 Caracterizar o comportamento não linear material e geométrico de materiais e sistemas 

estruturais. 
 Calcular estruturas com recursos a ferramentas avançadas. 

Projeto de Estruturas de Edifícios 

 Conhecer as fases de um projeto de estruturas de um edifício e seu enquadramento legal; 

 Noção das várias recomendações, regulamentações e prescrições normativas aplicáveis no 
contexto de projeto de estruturas de edifícios. Necessidades de adaptação em contexto 
internacional (p.ex. médio oriente, Brasil, EUA); 

 Saber identificar as principais instituições com ligação direta/indireta ao projeto de estruturas e 
suas atividades/documentação (p.ex. ACI, FIB, RILEM, ECCS, etc). 

 Ter conhecimento sobre a responsabilidade civil associada à autoria de um projeto de 

estruturas, das condições contratuais de adjudicação, bem como das temáticas relativas aos 
processos de revisão de projeto; 

 Saber identificar e criar as várias peças escritas de um projeto de estruturas: memória 
descritiva, memória de cálculo, medições, estimativas orçamentais, condições técnicas e termo 
de responsabilidade; 

 Conhecer os vários aspetos relevantes relacionados com as peças desenhadas de um projeto 
(escalas, rostos, nomenclatura, folhas de registo, informação necessária nas peças 
desenhadas, convenções); 

 Noções práticas e aplicadas de conceção estrutural global/local de várias tipologias estruturais 
(betão armado e pré-esforçado; estruturas metálicas e mistas) em vários contextos ao nível de 
condicionantes (p.ex. zona de risco sísmico; zona com fortes amplitudes térmicas); 



Projeto de Terraplenagens 

 Conhecimento: Descrever os principais perfis tipo dos diferentes tipos de aterros; Identificar os 
materiais adequados para a construção desses aterros e tecnologias de tratamento para a sua 
reutilização; descrever as diferentes tecnologias de escavação desses materiais (solos e 
rochas), bem como de transporte, espalhamento e execução de camadas de aterros (com 
destaque para a compactação inteligente) e respetivo controlo de qualidade. 

 Compreensão: Interpretar e manipular os elementos escritos e desenhados que fazem parte de 
um projeto de terraplenagens; Identificar aspetos condicionantes em casos concretos com vista 
à escolha das soluções adequadas. 

 Aplicação: Aplicação dos conhecimentos adquiridos num projeto de terraplenagens. 
 Análise: Discussão e análise crítica das várias soluções de gestão dos materiais e de 

equipamentos, enquadrando os aspetos relativos a várias condicionantes, aspetos tecnológicos 
da construção, tempo de execução da obra e relação custo/benefício. Comparar as 
alternativas em termos de soluções e de materiais de construção de aterros. 

Estabilidade de Taludes e Obras de Aterro 

 Discutir e aplicar os conceitos teóricos e práticos na análise da estabilidade de taludes naturais 

e de aterro 
 Identificar, selecionar e aplicar as medidas preventivas para evitar o deslizamento de taludes e 

técnicas de estabilização de taludes 
 Identificar os mecanismos básicos de roturas em taludes rochosos 
 Utilizar e aplicar “software” a problemas de estabilidade de taludes em maciços terrosos e 

rochosos 

Estruturas de Suporte e Contenção 

 Discutir e aplicar os conceitos teóricos e práticos na análise e no dimensionamento de 

estruturas de suporte e contenção em maciços terrosos e rochosos 
 Identificar e selecionar os suportes utilizados em estruturas de contenção em maciços terrosos 

e rochosos 
 Identificar e discutir a aplicação de pregagens e ancoragens em maciços terrosos e rochosos 
 Utilizar e aplicar “software” a estruturas de contenção em maciços terrosos e rochosos 

Túneis e Obras Subterrâneas 

 Discutir e aplicar os conceitos teóricos e práticos na análise e no dimensionamento de túneis e 

obras subterrâneas em maciços terrosos e rochosos 
 Descrever os aspetos construtivos relevantes em obras subterrâneas em maciços terrosos e 

rochosos 
 Identificar e selecionar os equipamentos usados na execução de túneis e obras subterrâneas 
 Utilizar e aplicar “software” no cálculo de túneis e obras subterrâneas 

 


