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Curso  Mestrado em Construções Civis Ano letivo 2021/2022 

Unidade Curricular Estruturas Metálicas e Mistas ECTS 6,0 

Regime Obrigatório 

Ano 1º Semestre 2º Horas de trabalho globais 

Docente (s) Professor Doutor José Carlos Costa de 

Almeida  

Total 168 Contacto 52,5 

Coordenador Professor Doutor José Carlos Costa de Almeida 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Aprofundar o conhecimento, no domínio das estruturas metálicas, adquirido no 1º ciclo. Realizar 

a transição entre os conteúdos teóricos e a atividade profissional no âmbito da concepção e 

execução das estruturas metálicas e mistas. Desenvolver capacidades, ao nível da compreensão 

do funcionamento das estruturas, com vista a ultrapassar as dificuldades resultantes do 

contexto de trabalho. Adquirir conhecimentos de modo a aumentar a capacidade ao nível da 

avaliação e da tomada de decisões relativamente ao comportamento de estruturas metálicas e 

mistas. Estudo dos problemas à luz da nova regulamentação europeia. 

Serão capazes de fazer a descrição e compreensão dos principais conceitos relacionados com o 

comportamento e dimensionamento de elementos, de fazer a identificação das metodologias 

de dimensionamento existentes na nova regulamentação europeia, de fazer o cálculo e 

desenvolvimento novas soluções, de compreender e desenvolver as peças desenhadas de um 

projeto de uma estrutura metálica e mista. 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Conceitos gerais; 

Propriedades dos materiais segundo o Eurocódigo 3; 

Classificação das secções transversais; 

Análise de esforços; 

Análise e dimensionamento de secções transversais submetidas a esforços de tração e flexão; 

Análise e dimensionamento de elementos comprimidas axialmente; 

Encurvadura lateral de elementos flectidos: bambeamento; 

Encurvadura por esforço transverso: enfunamento; 

GFUC cumprido 
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Análise e dimensionamento de elementos submetidos a esforços de flexão e de compressão em 

simultâneo; 

Análise e dimensionamento e de estruturas mistas de aço/betão segundo o Eurocódigo 4; 

Análise e dimensionamento de ligações. 

 
3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

O conteúdo programático definido permite que o aluno desenvolva competências ao nível da 

compreensão do comportamento quer das estruturas metálicas, quer de estruturas mistas 

aço/betão à luz na nova regulamentação europeia. Os diferentes capítulos apresentados 

permitem que o aluno tenha as bases para a compreensão do comportamento e 

dimensionamento de elementos submetidos aos diferentes tipos de esforços, permitindo desta 

forma a realização e a compreensão de projetos, quer de estruturas metálicas, quer de 

estruturas metálicas e mistas. 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

NP EN 1990 “Eurocódigo – Bases para projeto”, Instituto Português da Qualidade, 2009. 

NP EN 1991-1-1 “Eurocódigo 1 – Ações em estruturas – Parte 1-1: Ações gerais – Pesos 

volúmicos, pesos próprios, sobrecargas em edifícios”, Instituto Português da Qualidade, 2009. 

NP EN 1993-1-1 “Eurocódigo 3 – Projeto de estruturas de aço – Parte 1-1: Regras gerais e regras 

para edifícios”, Instituto Português da Qualidade, 2010. 

NP EN 1994-1-1 “Eurocódigo 4 – Dimensionamento de estruturas mistas aço-betão – Parte 1-1: 

Regras gerais e regras para edifícios”, Instituto Português da Qualidade, 2004. 

Simões R. “Manual de dimensionamento de estruturas metálicas, Eurocódigo 3: Projeto de 

Estruturas Metálicas, Parte 1-1: Regras gerais e regras para edifícios”, CMM – Associação 

Portuguesa de Construção Metálica e Mista, Coimbra, 2007, 224 p. 

Silva L.S. e Santiago A. “Manual de ligações metálicas”, CMM – Associação Portuguesa de 

Construção Metálica e Mista, 2003, Coimbra, 150 p. 

Calado L. e Santos J. “Estruturas mistas de aço e betão”, IST Press, Lisboa, 2010, 568 p. 

Bourrier P. e Brozzetti J. “Construction métallique et mixte acier-béton II – Vol. (2) conception et 

mise en oeuvre”, Ed. Eyrolles, Paris, França, 1996, 584 p. 
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J. Brozzetti, Bez R. e Hirt M.A. “Construction métallique et mixte acier-beton – Vol. (1) Calcul et 

dimensionnement selon les Eurocodes 3 et 4”, Ed. Eyrolles, Paris, França, 1996, 578 p. 

Hirt M.A., Bez R. e Nussbaumer A. “Construction métallique – Notions fondamentales et 

méthodes de dimensionnement” Traité de Génie Civil Vol. (10), Presses Polytechniques et 

Universitaires Romandes, Lausanne, Suíça, 2006, 512 p. 

Hirt M.A. e Crisinel M. “Charpentes métalliques – Conception et dimensionnement des halles et 

bâtiments”, Traité de Génie Civil Vol. (11), Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 

Lausanne, Suíca, 2005, 744 p. 

Lebet J.-P. e Hirt M.A. “Ponts en acier – Conception et dimensionnement des ponts métalliques 

et mixtes acier-béton” Traité de Génie Civil Vol. (12), Presses Polytechniques et Universitaires 

Romandes, Lausanne, Suíca, 2009, 608 p. 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A metodologia de ensino utilizada permitirá centrar a aprendizagem no aluno. Serão ministrados 

todos os conceitos e técnicas de uma forma teórica, sustentada em casos práticos, que 

permitirão adquirir conhecimentos necessários para a aplicação prática. Realização de exercícios 

práticos para aplicação e desenvolvimento das técnicas ensinadas. Os exercícios práticos 

propostos serão alvo de resolução nas aulas práticas. A aprendizagem será complementada com 

a visitas de estudo que permitirão fazer a ligação entre os conceitos teóricos e a realidade do 

contexto de trabalho. 

A avaliação desta unidade curricular será contínua através da realização de um projeto final. 

Esta avaliação será complementada, no final do semestre, com um exame escrito que aborda os 

aspectos teóricos e práticos. A classificação final resultará da soma ponderada das avaliações 

parciais. O peso da avaliação relativa do projeto final é de 30% sendo os restantes 70% relativos 

à avaliação por exame escrito. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

A metodologia de ensino adoptada, na unidade curricular, tem uma especial incidência no 

conceito de aprender fazendo. Esta metodologia permite que o aluno, com realização dos 
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exercícios práticos e pela elaboração de um projeto, aplique, passo por passo, todos os 

conceitos relativos às diferentes fases envolvidas. 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

N/A 

 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Contacto: 

 

Horário de atendimento: 

 

9. OUTROS 

N/A 

 

Data: 

 

Coordenador da área disciplinar  Docente 

 


