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CÓDIGO EST02 

TEMA  OTIMIZAÇÃO EM PROBLEMAS DE ENGENHARIA CIVIL 

AMBIENTE 

EMPRESARIAL 
--- 

ORIENTADOR Prof. Álvaro F. M. Azevedo 

COORIENTADOR --- 

ARGUENTE (a designar) 

TIPO Investigação 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

Aplicação de técnicas de otimização a problemas de dimensionamento de estruturas de edifícios e 
pontes. Casos simples de equilíbrio, estruturas articuladas e estruturas reticuladas hiperestáticas. 
Minimização de custos. 

GRAU DE DIFICULDADE Elevado 

PALAVRAS-CHAVE Otimização de Estruturas, Minimização de Custos 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

Pesquisa – 1 mês; 

Desenvolvimento dos modelos – 2 meses; 

Aplicação a casos práticos – 1 mês; 

Redação da dissertação – 1 mês. 

RECURSOS Bibliografia; MATLAB; EXCEL; computador pessoal. 

PRÉ-REQUISITOS Conhecimentos de MATLAB e/ou EXCEL. 
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CÓDIGO EST03 

TEMA  LIGAÇÕES ESTRUTURAIS 

AMBIENTE 

EMPRESARIAL 
--- 

ORIENTADOR Prof. Álvaro F. M. Azevedo 

COORIENTADOR --- 

ARGUENTE (a designar) 

TIPO Investigação 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

Análises estáticas e dinâmicas dos seguintes tipos de ligações estruturais: aparelhos de apoio de 
pontes; juntas de dilatação; dispositivos antissísmicos; ligações sujeitas a cargas concentradas 
elevadas; ligações coladas; ligações entre estruturas de características distintas; ligação entre uma 
estrutura e o respetivo reforço; ligações entre componentes pré-fabricados. 

GRAU DE DIFICULDADE Elevado 

PALAVRAS-CHAVE Ligações Estruturais, Análise de Ligações 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

Pesquisa – 1 mês; 

Estudo de diferentes tipos de ligações – 1 mês; 

Análises estáticas – 1 mês; 

Análises dinâmicas – 1 mês; 

Redação da dissertação – 1 mês. 

RECURSOS Bibliografia; programa de elementos finitos; computador pessoal. 

PRÉ-REQUISITOS Conhecimentos relativos à utilização de um programa de elementos finitos. 
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CÓDIGO EST04 

TEMA  Caracterização experimental do comportamento cíclico para fora-do-plano de 
paredes de alvenaria de enchimento à escala real 

ORIENTADOR António Arêde 

COORIENTADOR Hugo Rodrigues (Prof. Doutor) e André Furtado (CV aprovado anteriormente) 

ARGUENTE Humberto Varum (proposta sem compromisso assumido) 

TIPO Investigação 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

Estudo de estratégias de reforço de paredes de enchimento sob ações para fora-do-plano; 

Caracterização mecânica de muretes de alvenaria com reboco; 

Avaliação da influência do reboco na resposta para fora-do-plano de uma parede de enchimento 
construída para o efeito; 

Avaliação experimental da eficiência de uma solução de reforço desenvolvida em trabalhos 
anteriores, aplicada numa parede de enchimento construída para o efeito; 

Processamento, análise e comparação dos resultados dos ensaios com outros anteriores. 

GRAU DE DIFICULDADE Médio a Elevado 

PALAVRAS-CHAVE Ensaios experimentais; Alvenaria de enchimento de tijolo; Caracterização da resposta cíclica para 
fora-do-plano; Reforço sísmico de paredes de enchimento. 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

Revisão da bibliografia – 0.5 mês; 

Construção dos provetes – 1.5 meses; 

Ensaios experimentais – 1.0 mês; 

Redação – 0.5 mês. 

RECURSOS Bibliografia; laboratório; modelos físicos já existentes e outros a construir 

PRÉ-REQUISITOS Conhecimentos de betão armado, dinâmica de estruturas e engenharia sísmica 
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CÓDIGO EST06 

TEMA  Caracterização experimental e modelação numérica de uma ponte de alvenaria 
de pedra 

ORIENTADOR António Arêde 

COORIENTADOR Cristina Costa (Prof. Doutora) e Rúben Silva 

ARGUENTE Daniel Oliveira (Prof. Doutor)_ (proposta sem compromisso assumido) 

TIPO Investigação 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

Recolha de informação bibliográfica sobre ensaios experimentais in situ para caracterização 
estrutural e dos materiais constituintes de pontes de alvenaria de pedra; 

Preparação e acompanhamento de uma campanha experimental num caso de estudo previamente 
selecionado; 

Aplicação de diferentes técnicas de ensaio à caraterização de materiais da ponte caso de estudo; 

Calibração de modelo numérico da ponte analisada com base nos resultados experimentais; 

GRAU DE DIFICULDADE Médio a Elevado 

PALAVRAS-CHAVE Pontes de alvenaria de pedra; Caracterização experimental; Modelação numérica 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

Estudo das técnicas de ensaio e definição de diferentes zonas a ensaiar – 0,5 mês; 

Preparação e realização dos ensaios – 1.0 mês; 

Análise, processamento dos dados e calibração de modelo numérico  – 1.0 mês; 

Redação – 0.5 mês; 

RECURSOS Bibliografia técnica e científica; Equipamento de ensaio; Normas e guias operativos dos ensaios; 
Acesso à ponte objeto de estudo; 

PRÉ-REQUISITOS Apetência para trabalhos experimentais. 
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CÓDIGO EST22 

TEMA  IMPLEMENTAÇÃO DE UM AMORTECEDOR DE COLUNAS DE LÍQUIDO SINTONIZADO (TLCD) PARA ENSAIOS 
EXPERIMENTAIS EM MODELOS COM ESCALA REDUZIDA 

ORIENTADOR Rui Carneiro de Barros 

COORIENTADOR Manuel Braz César (Doutor) 

ARGUENTE  

TIPO Investigação 

DESCRIÇÃO DE OBJETIVOS 

O presente projecto tem como objetivo o desenvolvimento de um pequeno amortecedor de colunas de líquido 
sintonizado (TLCD) para a realização de ensaios experimentais no âmbito do controlo passivo de vibrações em 
sistemas estruturais. Numa primeira fase será projectado um TLCD com base nas características dinâmicas de 
um pórtico metálico com escala reduzida existente na FEUP. Este dispositivo permitira reduzir o nível de 
vibração do sistema estrutural e consiste num tubo de plástico transparente em forma de “U” no qual será 
inserida uma válvula com acionamento manual para controlo do fluxo. Os troços verticais da tubagem terão 
uma escala (fita métrica colada ou gravada no próprio material da tubagem) de forma a permitir leituras visuais 
da altura da coluna líquida. Poderá ser ainda construído um sistema com uma configuração alternativa 
utilizando um recipiente rectangular em plástico transparente. Neste case será utilizada uma rede ou placa 
perfurada apoiada num eixo com sistema de orientação manual de forma a permitir a mudança de inclinação 
da rede/placa relativamente ao líquido. Também será utilizada uma escala para medir as oscilações do fluído 
contido no recipiente. O sistema TLCD/pórtico (i.e., o sistema estrutural com controlo passivo com base no 
TLCD) será submetido a várias acções dinâmicas produzidas com uma mesa sísmica educacional existente na 
FEUP (Quanser Shake Table II). Serão utilizados líquidos com várias viscosidades de forma a avaliar a influência 
desta propriedade no desempenho do amortecedor e serão elaborados alguns estudos paramétricos 
associados à variação da abertura da válvula na eficiência do dispositivo (inclinação da rede/chapa no caso do 
recipiente). Poderá ainda ser analisada a influência do diâmetro da tubagem/viscosidade do líquido. O 
comportamento do líquido será medido em cada ensaio experimental (através de sensores e/ou câmara de alta 
velocidade) de forma a investigar a ocorrência de fenómenos não-lineares e relacionar este comportamento 
com a viscosidade, abertura da válvula e diâmetro da tubagem (inclinação da rede/chapa no caso da 
configuração rectangular). Também será registado o comportamento do pórtico metálico sem e com o TLCD, 
utilizando para este efeito acelerômetros localizados ao nível dos pisos. Será realizado um modelo numérico 
para simular o comportamento do TLCD e do sistema estrutural (em MATLAB ou software equivalente. Os 
dados dos ensaios experimentais serão utilizados para a validação e calibração dos modelos numéricos. 
Finalmente será realizado um estudo paramétrico com variação da configuração do TLCD para avaliar a 
eficiência deste dispositivo na redução da resposta do pórtico. Na fase final da tese serão discutidos os 
resultados obtidos e apresentadas as principais conclusões deste trabalho. Serão ainda propostas linhas futuras 
de investigação para a continuidade deste estudo. 

GRAU DE DIFICULDADE Médio 

PALAVRAS-CHAVE Dinâmica de estruturas, Controlo de vibrações, TLCD 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

O projeto será realizado em seis fases: Fase 1 – Elaboração do Estado de arte (1 mês); Fase 2 – Desenvolvimento 
de um TLCD para ensaios experimentais (1 mês); Fase 3 – Realização de Ensaios experimentais num modelo 
com escala reduzida (1 mês); Fase 4 – Elaboração de um modelo numérico (1 mês); Fase 5 – Realização de um 
estudo paramétrico (2 meses); Fase 6 – Escrita do relatório final. (Ao longo de todo o período). 

RECURSOS Mesa sísmica educacional (Quanser Shake Table II), Pórtico metálico para ensaios experimentais, Computador 
com software de cálculo e/ou programação (e.g., MATLAB, Octave, etc.) 

PRÉ-REQUISITOS Ter frequentado a UC de Dinâmica de Estruturas. Conhecimentos básicos de programação.  
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CÓDIGO EST23 

TEMA  ESTUDO SOBRE A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO DE PAREDES DE ALVENARIA NO 
DESEMPENHO DE AMORTECEDORES DE MASSA SINTONIZADA (TMD) 

ORIENTADOR Rui Carneiro de Barros 

COORIENTADOR Manuel Braz César (Doutor) 

ARGUENTE  

TIPO Investigação 

DESCRIÇÃO DE OBJETIVOS 

O presente projeto tem como objetivo investigar a influência do comportamento de paredes de alvenaria, 
nomeadamente a degradação da rigidez, no desempenho de amortecedores de massa sintonizada ou TMD para 
controlo passivo de vibrações em edifícios. 

O isolamento de base e os amortecedores de massa sintonizada constituem as duas principais metodologias 
para o controlo passivo de vibrações em edifícios. Devido ao seu caracter passivo estes sistemas de controlo 
funcionam numa gama de frequências muito restrita que normalmente situa próxima da primeira frequência 
fundamental do sistema. Como é sabido, o dimensionamento estrutural centra-se na obtenção da geometria e 
verificação da capacidade resistente dos elementos resistentes ou estruturais e negligencia os elementos 
secundários ou não estruturais tais como as paredes exteriores dos edifícios. No entanto, as paredes estruturais 
apresentam uma elevada capacidade resistente inicial que altera significativamente o comportamento dinâmico 
do edifício. Tipicamente, a capacidade resistente destes elementos não é contabilizada no cálculo estrutural de 
forma a simplificar o dimensionamento, mas também porque se assume que as paredes terão um elevado dano 
ou serão destruídas com o início da ação sísmica, o que pode não ser verdade quando se utilizam sistema de 
controlo de vibrações. Neste último caso as paredes podem permanecer praticamente inalteradas o que 
evidentemente altera os parâmetros dinâmicos da estrutura. Para além disso, as paredes sofrem degradação da 
rigidez e da resistência em cada ciclo de carga o que contribui para uma alteração dessas mesmas 
características durante o evento sísmico. 

O presente estudo divide-se em duas partes. Numa primeira fase pretende-se dimensionar um amortecedor de 
massa sintonizada para uma estrutura porticada considerando a abordagem clássica de dimensionamento 
estrutural (i.e., sem paredes) e posteriormente projetar o TMD incluindo as paredes no dimensionamento da 
estrutura. De seguida será introduzido um modelo de degradação da rigidez da parede no modelo de cálculo e 
será avaliada a influência dessa degradação na resposta dinâmica da estrutura e no comportamento do TMD. 

Na fase final da tese serão discutidos os resultados obtidos e apresentadas as principais conclusões deste 
trabalho. Serão ainda propostas linhas futuras de investigação para a continuidade deste estudo. 

GRAU DE DIFICULDADE Médio 

PALAVRAS-CHAVE Dinâmica de estruturas, Controlo de vibrações, TMD 

PLANEAMENTO DE 

ATIVIDADES 

O projeto será realizado em quatro fases: 

Fase 1 – Elaboração do Estado de arte (1 meses); 

Fase 2 – Realização das análises numéricas (4 meses); 

Fase 3 – Analise dos resultados obtidos na Fase 2 (1 mês); 

Fase 4 – Escrita do relatório final. (Ao longo de todo o período). 

RECURSOS Computador com software de cálculo e/ou programação (e.g., MATLAB, Octave, etc.) 

PRÉ-REQUISITOS Ter frequentado a UC de Dinâmica de Estruturas. Conhecimentos básicos de programação.  
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CÓDIGO EST25 

TEMA  CARATERIZAÇÃO NÃO-DESTRUTIVA DE CAMADAS DE UHPFRC: MODELO FÍSICO SIMPLIFICADO 

AMBIENTE 

EMPRESARIAL 
 

ORIENTADOR Sandra Nunes 

COORIENTADOR  

ARGUENTE  

TIPO Investigação 

DESCRIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

Os materiais cimentícios de ultra-elevado desempenho reforçados com fibras (Ultra-High 
Performance Fibre-Reinforced cement Composites – UHPRC na sigla em Inglês) são materiais 
constituídos por uma matriz cimentícia ultra-compacta e por uma elevada dosagem de fibras de 
aço curtas, de alta resistência. Esta combinação permite a obtenção de desempenhos excelentes 
em termos de resistência à compressão (120-210 MPa), resistência à tração (9-15MPa), ductilidade 
e durabilidade. 

Recentemente foi desenvolvido na FEUP um método de ensaio não-destrutivo capaz de avaliar a 
dosagem e orientação das fibras em camadas de reforço de materiais cimentícios de ultra-elevado 
desempenho reforçados com fibras (Ultra-High Performance Fibre-Reinforced cement Composites 
– UHPRC na sigla em Inglês). Estes dois parâmetros são determinantes para o comportamento à 
tração do UHPFRC. 

Com o presente trabalho pretende-se desenvolver um modelo físico simplificado que permita 
explicar os valores medidos experimentalmente e efectuar previsões para outros casos mais gerais 
(com dosagens de fibras e distribuições da orientação das fibras variáveis). 

 

GRAU DE DIFICULDADE Elevado 

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 meses.) 

RECURSOS LABEST 

PRÉ-REQUISITOS Matlab 

 

 


