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MIEC – MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL 2018/2019 

PROPOSTA DE TEMAS PARA DISSERTAÇÃO  

RAMO DE ESPECIALIZAÇÃO/ ÁREA CIENTÍFICA: ESTRUTURAS  

 

CÓDIGO EST03_ 

TEMA  Caracterização de irregularidade geométrica de paredes resistentes de alvenaria 

de pedra tradicional 
ORIENTADOR António Arêde 

COORIENTADOR Rui Silva (estudante PRODEC) 

ARGUENTE  

TIPO Investigação 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

Estudo de estratégias de parametrização da irregularidade geométrica de paredes de 

alvenaria de pedra e em particular de um modelo já existente desenvolvido no LESE; 

Proposta de melhoria do modelo já existente; 

Levantamento fotográfico e geométrico de um conjunto representativo de diferentes 

tipologias de parede; 

Aplicação do modelo para quantificação de parâmetros de irregularidade das paredes e 

análise estatística dos resultados; 

Proposta de classificação quanto à irregularidade. 

GRAU DE 

DIFICULDADE 
Médio 

PALAVRAS-CHAVE Alvenaria de pedra; Paredes resistentes; Irregularidade; Análise estatística. 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

Revisão da bibliografia – 0.5 mês; 

Seleção e levantamento geométrico de casos de estudo – 1.5 meses; 

Quantificação de irregularidades, tratamento de resultados e classificação – 1.5 mês; 

Redação – 0.5 mês. 

RECURSOS Bibliografia; modelo já existente desenvolvido no LESE 

PRÉ-REQUISITOS Estatística  
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MIEC – MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL 2018/2019 

PROPOSTA DE TEMAS PARA DISSERTAÇÃO  

RAMO DE ESPECIALIZAÇÃO/ ÁREA CIENTÍFICA: ESTRUTURAS  

 

CÓDIGO * EST07_ 

TEMA   EXTENSÃO DO PROGRAMA OPENSOURCE FEUPFEM COM A INTRODUÇÃO DE 
TRELIÇAS (2 E 3D) E PÓRTICOS (2 E 3D) E A SUA COLOCAÇÃO EM AMBIENTE 
PÚBLICO 

AMBIENTE 

EMPRESARIAL 

NA 

ORIENTADOR * JOÃO MANUEL PIRES MACEDO 

COORIENTADOR  

ARGUENTE  

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS * 

Este trabalho tem como objectivo continuar o desenvolvimento de um programa aberto que 

um aluno do ano lectivo 2017/2018 iniciou, com a introdução na solução actual de treliças e 

pórticos ( 2D / 3D ).  

Um segundo objectivo será a possibilidade de se apresentar (a pedido do utilizador), os 

elementos simbólicos usados na solução do problema a fim de que os alunos de Estruturas 

e Análise Avançada possam passar a usar este programa nas suas aulas. 

Por último, a colocação do programa em GitHub, a fim de que a contribuição e uso da 

solução passe a ser uma realidade.  

PALAVRAS-CHAVE * FEM; OPENSOURCE;  

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES * 

Pesquisa –  3 semanas 

Desenvolvimento do trabalho – 10 semanas 

Redação – 3 semanas 

RECURSOS 

Versão anterior do programa FEUPfem, documentação associada à formulação matricial 

de estruturas e as normas disponíveis na net para a criação e publicação de um programa 

open source. 

PRÉ-REQUISITOS 
Um bom conhecimento de linguagem Python e gosto pela formulação matricial de 

estruturas 

*Informação obrigatória nesta fase 



 
 
 
 

3 

 

 

 

MIEC – MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL 2018/2019 

PROPOSTA DE TEMAS PARA DISSERTAÇÃO  

RAMO DE ESPECIALIZAÇÃO/ ÁREA CIENTÍFICA: ESTRUTURAS  

 

CÓDIGO EST15 

TEMA  CONTROLO DA FISSURAÇÃO EM SERVIÇO DE ESTRUTURAS DE BETÃO DE 
GRANDE ESPESSURA, FORTEMENTE RESTRINGIDAS PELA FUNDAÇÃO 

AMBIENTE 

EMPRESARIAL 
(não aplicável) 

ORIENTADOR Rui Faria 

COORIENTADOR Carlos Sousa 

ARGUENTE Mário Pimentel 

TIPO Investigação 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

Com esta dissertação pretende-se, numa primeira fase, que o estudante adquira 

competências que lhe permitam realizar análises não-lineares, com modelos de elementos 

finitos, do comportamento em serviço de estruturas de betão armado (BA). Serão 

consideradas as estratégias de modelação mais correntes, nomeadamente: (i) os modelos 

de fenda discreta com simulação explícita do efeito de aderência aço-betão; (ii) modelos 

de fissuração distribuída. 

Numa segunda fase o estudante procederá à análise não-linear do comportamento de 

estruturas de betão de grande espessura, fortemente restringidas pela fundação. Como 

exemplos destas estruturas podem citar-se os descarregadores laterais de barragens, que 

chegam a ter lajes de fundo e paredes laterais com 3,0-5,0m de espessura. Elementos 

com estas espessuras não estão enquadrados pelas regras e expressões da armadura 

mínima para controlo da fissuração sob deformações impedidas que constam do EC2- 

Parre 1.1, as quais estão mais direcionadas para peças de BA usuais em estruturas de 

edifícios. 

Finalmente será realizada a análise não-linear do descarregador lateral de uma barragem, 

considerando os efeitos do faseamento construtivo, das deformações impostas (retração e 

variações de temperatura) e da fluência. Será dada especial importância à quantificação 

da armadura mínima que em elementos tão espessos permitirá controlar a fissuração em 

serviço. 

GRAU DE 

DIFICULDADE 
Elevado 

PALAVRAS-CHAVE Fissuração; retração; fluência; análise não-linear; modelos de dimensionamento 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

Pesquisa bibliográfica: 2 semanas 

Familiarização com o código DIANA: 2 semanas 

Análises e tratamento dos resultados: 3 meses 

Redação: 1 mês 

RECURSOS 
Bibliografia; Computador pessoal; Código computacional DIANA (disponibilizado pelo 

orientador). 

PRÉ-REQUISITOS 

As UC Resistência de Materiais, Teoria das Estruturas e Estruturas de Betão terão de estar 

todas já concluídas, com boas classificações. O estudante deverá ter: (i) destreza e aptidão 

para uso de códigos computacionais de cálculo estrutural; (ii) domínio de uma linguagem 

de programação (por exemplo Matlab); (iii) domínio do Excel. 
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MIEC – MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL 2018/2019 

PROPOSTA DE TEMAS PARA DISSERTAÇÃO  

RAMO DE ESPECIALIZAÇÃO/ ÁREA CIENTÍFICA: ESTRUTURAS  

 

CÓDIGO * EST16_ 

TEMA  * DESENVOLVIMENTO E CARATERIZAÇÃO DE BETÕES DE ELEVADA RESISTÊNCIA 
REFORÇADOS COM FIBRAS 

AMBIENTE 

EMPRESARIAL 
 

ORIENTADOR * Sandra Nunes 

COORIENTADOR 
 

 

ARGUENTE 
 

 

 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS * 

O objetivo do presente trabalho consiste em desenvolver e caracterizar o comportamento 

mecânico de um betão de elevada resistência (90-120MPa), reforçado com fibras, para 

aplicação localizada em lajes fungiformes. 

 

O trabalho inclui as seguintes etapas: Revisão bibliográfica; Estudo experimental (, 

desenvolvimento e caracterização do betão); Análise numérica identificação da lei 

constitutiva do material. 

 

A melhor solução obtida destina-se a ser implementada ao nível industrial em elementos 

de laje, através de uma utilização localizada e limitada do betão desenvolvido na zona de 

ligação laje-pilar, sendo a restante porção da laje realizada com betão convencional, no 

âmbito do projeto de investigação HIPERSLAB. 

 

PALAVRAS-CHAVE *  

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES * 

(Pesquisa – 1 mês; 

Ensaios – 2 meses; 

Tratamento dos dados – 1 mês (em paralelo com a realização dos ensaios); 

Redacção – 1 mês.) 

RECURSOS  Projeto de Investigação HIPERSLAB (PTDC/ECI-EST/30511/2017), LABEST 

PRÉ-REQUISITOS (casos em que sejam indispensáveis conhecimentos específicos prévios…) 
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MIEC – MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL 2018/2019 

PROPOSTA DE TEMAS PARA DISSERTAÇÃO  

RAMO DE ESPECIALIZAÇÃO/ ÁREA CIENTÍFICA: ESTRUTURAS  

 

CÓDIGO EST18_ 

TEMA  AVALIAÇÃO EXPEDITA DO RISCO SÍSMICO DE IGREJAS 
AMBIENTE 

EMPRESARIAL 
 

ORIENTADOR Xavier Romão 

COORIENTADOR Nuno Pereira, Esmeralda Paupério  

ARGUENTE  

TIPO Investigação 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

Estudo que envolve a análise duma metodologia de avaliação de risco sísmico 

recentemente desenvolvida para património cultural imóvel, contribuindo para a sua 

generalização, validação e para a identificação de dificuldades na sua aplicação para a 

avaliação expedita do risco sísmico de igrejas em alvenaria. A referida validação será 

efetuada com base em casos reais, consistindo na simulação dos cenários de dano 

verificados em algumas igrejas danificadas pelos sismos de L’Aquila (2009), Lorca (2011) e 

Emilia Romana (2012). 

GRAU DE 

DIFICULDADE 
Elevado 

PALAVRAS-CHAVE  

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

Pesquisa – 3 semanas; 

Análise de casos de estudo – 5 semanas; 

Análise dos resultados – 2 semanas 

Redação da dissertação – 4 semanas 

RECURSOS Bibliografia a definir 

PRÉ-REQUISITOS Conhecimentos de dinâmica estrutural 
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MIEC – MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL 2018/2019 

PROPOSTA DE TEMAS PARA DISSERTAÇÃO  

RAMO DE ESPECIALIZAÇÃO/ ÁREA CIENTÍFICA: ESTRUTURAS  

 

CÓDIGO EST19 

TEMA  IMPLEMENTAÇÃO DE AMORTECEDOR DE LÍQUIDO SINTONIZADO (TLD) EM 
TORRES PARA MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE VIBRAÇÃO PROVOCADO POR 
RADAR E OUTRAS ACÇOES DINAMICAS 

ORIENTADOR Rui Carneiro de Barros (FEUP) 

COORIENTADOR Eng Helder Costa (pela empresa Metalogalva) 

ARGUENTE Dr Manuel T Braz Cesar (IPB) 

TIPO Investigação aplicada a situação de projecto em ambiente empresarial 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

O presente projecto tem como objetivo o desenvolvimento de uma ou mais soluções de 

amortecedor de líquido sintonizado (TLD) para a mitigação do efeito vibratório da torre 

provocado por um radar em funcionamento harmónico (e alguns transientes de arranque) 

instalado numa torre de 45m, bem como seus efeitos na eventual diminuição de vibração 

sob outras acçoes dinâmicas. 

 

A torre-radar devera ser predimensionada e posteriormente iterativamente projectada sob 

acçao Vento segundo EC1 e EC3; devera ser verificada também sob acçºao sísmica e sob 

acção harmónica forçada do radar sujeito a 2 possiveis velocidades angulares excitadoras; 

também deverao ser incluídos efeitos de 2 acçoes impulsivas tipo rampa triangular 

correspondenttes ao inicio de funcionamento do radar e à sua passagem ainda da 

velocidade angular menor para a maior. 

 

Numa primeira fase serão projectados 1-2-3 TLD com base nas características dinâmicas 

do radar e da torre de telecomunicações existente para avaliação da solução mais 

adequada ao local de implantação especifico. Embora o estudo analítico e numérico-

computacioanl seja realizado com agua, poderão depois comparar-se estes resultados 

com resultados experimentais utilizando líquidos com várias viscosidades de forma a 

avaliar a influência desta propriedade no desempenho do amortecedor TLD. Serão 

elaborados alguns estudos paramétricos associados à variação da eventual massa no piso 

técnico da torre. 

 

Poder-se-á ainda passar à fase de desenvolvimento de soluções alternativas atraves dos 

mais complexos TLCD (ou equivalente) – consoante calibre empenho e saber do 

candidato, e*ou tempo disponível permitir – nomeadamente atraves de efeito de 

abertura/fecho da válvula na eficiência do dispositivo mais avancadio TLCD.. 

 

GRAU DE 

DIFICULDADE 
Elevado 

PALAVRAS-CHAVE Torre radar, Dinâmica de estruturas, Controlo de vibrações, TLD 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

O projeto será realizado em quatro fases: 

Fase 1 – Elaboração do Estado de arte (1 mês) prolongando trabalho de tese anterior; 

Fase 2 – Predimensionamento e dimensionamento iterativo da toore, sob acçoes 

anteriormente referidas (1 mês) 

Fase 3 – Desenvolvimento diferentes tipos de TLD possíveis (ou também TLCD)  (1 mês); 

Fase 4 - Implementação dos TLD na torre existente e sua monotorização estrutural (para 

calibração dos modelos estruturais) por técnicas não intrusivas. (1 mês); 

Fase 5 – Escrita do relatório final. (Ao longo de todo o período). 

 


