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PREFÁCIO 

 

O presente livro articula-se com a experiência docente dos autores na lecionação das 

unidades curriculares “Dimensionamento de Estruturas” e “Estruturas Especiais” do 

curso de mestrado integrado em Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico (IST).  

 

Na estrutura curricular deste curso, a unidade “Dimensionamento de Estruturas” integra 

o tronco comum, no 4.º ano, e a unidade “Estruturas Especiais” constitui uma unidade 

opcional da área de especialização em Estruturas (5.º ano).  

 

Este enquadramento fundamenta diversas opções tomadas na elaboração do livro. Em 

primeiro lugar, na sequência do capítulo inicial que tem um caráter introdutório à 

actividade do projeto de estruturas, são apresentados dois capítulos sumários que 

sustentam a exposição de matérias subsequente, designadamente o capítulo 2, em que 

são referidas as propriedades de diversos materiais estruturais, e o capítulo 3, com um 

resumo de aspetos importantes do comportamento e análise estrutural baseado nos 

conteúdos programáticos de Mecânica Estrutural, Resistência de Materiais, Análise de 

Estruturas, Estruturas Metálicas e Estruturas de Betão. 

 

Em segundo lugar, os tipos de elementos e estruturas tratados no presente livro são os 

englobados nos programas de “Dimensionamento de Estruturas” e “Estruturas 

Especiais”, pelo que são excluídos outros tipos, tais como i) estruturas mistas aço-betão 

e estruturas de outros materiais além do aço estrutural e do betão armado, ii) estruturas 

geotécnicas, iii) pontes, iv) pórticos e vigas de caminho de rolamento, e v) barragens e 

outras estruturas hidráulicas. Pelo mesmo motivo, não são aprofundadas algumas 

matérias como a análise dinâmica de estruturas e a avaliação da resistência ao fogo. 

 

Em termos genéricos, o conteúdo programático da unidade curricular 

“Dimensionamento de Estruturas” está repartido pelos capítulos 4 a 10 e o conteúdo da 

unidade curricular “Estruturas Especiais” está repartido pelos capítulos 9 a 16. 

 

Os capítulos 4 a 7 incidem sobre aspetos de fiabilidade estrutural, de quantificação das 

ações para o dimensionamento da maioria das estruturas (ações permanentes, 

sobrecargas, ação da neve, ação do vento, acção térmica uniforme e ações dos sismos) 

e das regras de combinação das ações para efeitos de verificação dos estados limites 

pelo método dos coeficientes parciais. 

 

Nos capítulos 8 a 16 são apresentadas diversas aplicações de dimensionamento 

estrutural. Assim, os capítulos 8, 9 e 10 são relativos, respectivamente, a estruturas de 



edifícios de betão armado, vigas trianguladas de aço e estruturas porticadas de aço; os 

capítulos 11 a 16 incidem sobre diversas estruturas ou elementos estruturais 

classificados como “especiais”, designadamente diversos elementos de aço (vigas 

alveolares, vigas compostas de alma cheia e elementos compostos comprimidos), 

reservatórios de betão armado, silos e chaminés.  

 

A exposição das matérias é acompanhada por exemplos de ilustração, conforme a lista 

incluída após o Índice Geral. Em geral, as estruturas tratadas são dimensionadas com 

base nos princípios e regras constantes dos Eurocódigos aplicáveis (com destaque para 

os Eurocódigos 0, 1, 2, 3 e 8).  

 

Ainda que o presente livro não seja exaustivo, dada a amplitude da temática do 

dimensionamento estrutural, é expetativa dos autores que o seu conteúdo seja útil não 

só para a formação de alunos de Engenharia Civil como também, em matérias mais 

específicas, para a prática profissional de engenheiros civis.  

 

Os autores manifestam os seus agradecimentos ao Prof. Júlio Appleton, pelos 

ensinamentos de engenharia que lhes transmitiu e pela partilha dum modelo de 

estrutura de edifício de betão armado (que serve de base ao Exemplo 9.5 do presente 

livro), bem como ao Prof. Francisco Virtuoso, amigo e colega de longa data no Grupo de 

Pontes e Estruturas Especiais do IST. 

 

Por último, os autores exprimem o seu profundo reconhecimento para com o 

Prof. António Reis, que lhes despertou o gosto pela engenharia de estruturas e que 

constitui para ambos, desde os tempos de alunos, uma referência fundamental pelo seu 

exemplo como Engenheiro, Professor e Investigador.  

 

 

Pedro Martins Mendes  e  José J. Oliveira Pedro 

Lisboa, Março de 2019 

 

 

 

NOTA: Os autores agradecem que eventuais incorreções detetadas pelos leitores, bem 

como quaisquer comentários pertinentes, lhes sejam comunicados. Para o efeito, os 

contactos são os seguintes: 

IST Press – ist-press@tecnico.ulisboa.pt 

Pedro Mendes – pedromendes@fa.ulisboa.pt 

José Oliveira Pedro – jose.oliveira.pedro@tecnico.ulisboa.pt 


