
 1 

=================================================================== 

 

FEUP - Mestrado Integrado em Engenharia Civil - Opção de Estruturas 

 

EC0049 - Análise Avançada de Estruturas - 5.Ano - 1.Semestre 

 

Ano letivo: 2016/2017 

 

=================================================================== 

Sumários das Aulas Teóricas 

Docente: Álvaro F. M. Azevedo 

=================================================================== 

 

Aula nº. 1 - 21/09/2016 

Apresentação da disciplina. Tipos de análise de estruturas. Tipos de problemas. Tipos de 

elementos finitos. 

 

Aula nº. 2 - 22/09/2016 

Transformação linear de coordenadas. Caso geral. Aplicação a pórticos 3D. 

 

Aula nº. 3 - 28/09/2016 

MEF - elementos finitos unidimensionais sem substituição de variável. 

 

Aula nº. 4 - 29/09/2016 

MEF - elementos finitos unidimensionais com substituição de variável. 

 

Aula nº. 5 - 06/10/2016 

Quadratura de Gauss. 

 

Aula nº. 6 - 12/10/2016 

MEF - estado plano de tensão: formulação sem substituição de variáveis. 

 

Aula nº. 7 - 13/10/2016 

MEF - estado plano de tensão: formulação com substituição de variáveis. 

 

Aula nº. 8 - 19/10/2016 

Funções interpoladoras: caso unidimensional; caso bidimensional simples; procedimento 

genérico para obtenção das funções de forma. 

 

Aula nº. 9 - 20/10/2016 

Funções interpoladoras: famílias Lagrangeana e serendipity; critério de seleção de termos no 

triângulo de Pascal; propriedades das funções interpoladoras. Cálculo das tensões num ponto 

do elemento finito. 

 

Aula nº. 10 - 26/10/2016 

Forças nodais equivalentes a ações exteriores: caso geral; carga concentrada num ponto 

interior. 

 

Aula nº. 11 - 27/10/2016 

Forças nodais equivalentes: carga distribuída num bordo de um elemento finito. 
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Aula nº. 12 - 09/11/2016 

Forças nodais equivalentes: forças de volume. Geração de malhas de elementos finitos. 

Simplificações de simetria e anti-simetria. Mistura de elementos. 

 

Aula nº. 13 - 10/11/2016 

Elementos sólidos tridimensionais. 

 

Aula nº. 14 - 16/11/2016 

MEF: estado plano de deformação; estado axissimétrico. 

 

Aula nº. 15 - 17/11/2016 

Interpolação Hermitiana. 

 

Aula nº. 16 - 23/11/2016 

Flexão de vigas tendo em vista a formulação do MEF. 

 

Aula nº. 17 - 24/11/2016 

Viga de Euler-Bernoulli sem substituição de variável. 

 

Aula nº. 18 - 30/11/2016 

Viga de Euler-Bernoulli com substituição de variável. 

 

Aula nº. 19 - 07/12/2016 

Viga de Timoshenko (parte 1). 

 

Aula nº. 20 - 14/12/2016 

Viga de Timoshenko (parte 2). 

 

Aula nº. 21 - 15/12/2016 

Cálculo das tensões num ponto do elemento finito. Pontos ideais para o cálculo das tensões. 

Extrapolação das tensões para os nós do elemento. Smoothing. Cargas e reações concentradas 

num nó da malha. Apoios em lajes. 
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