
__________________________________________________________________________________________________________ 
Luís Jerónimo – Out.2012  pg. 1/11 

 

Escola Secundária Alfredo da Silva 
      Ensino Básico – 6º Ano 

Disciplina de Educação Tecnológica – Estruturas / 6ºB 

 

1. Definição 
Estrutura é um conjunto de elementos simples, dispostos de forma articulada e organizada, 
que cumprem várias funções. 
 

2. (As Várias) Funções de uma Estrutura 

Suportar 
cargas 

Uma ponte tem que resistir ao peso do comboio, da via férrea e também 
de todos os veículos que passam sobre ela. 

Suportar forças 
exteriores 

Um molhe tem que suportar o embate violento das ondas do mar. 

Manter a forma O esqueleto dos animais mantém a forma dos seus corpos. 

Proteger 
componentes 

A caixa de um leitor de DVD ou de uma câmara de vídeo protege os 
componentes e circuitos que estão no seu interior. 

Ligar 
componentes 

Os diferentes componentes de um motor constituem uma estrutura e, 
ligados entre si, asseguram o seu funcionamento. 

 

3. Tipos de Estruturas 
3.1. Estruturas Rígidas 
São estruturas construídas para resistirem a esforços, cujos elementos se encontram 
fortemente unidos para não permitirem movimentos. 

3.2. Estruturas Móveis 
São estruturas resistentes cujos elementos se encontram ligados e articulados 
permitindo a realização de movimentos. 

 

4. Forças e Esforços (a que estão sujeitas as estruturas) 
As estruturas, durante a sua existência, estão submetidas à acção de diversos tipos de 
esforços. 
Esses esforços são provocados por dois tipos de forças. 

Forças Internas 
Para manter a forma de um objecto, as forças internas têm que ser exactamente iguais 
às forças externas. 

 
Forças Externas 
As forças externas podem ser estáticas ou dinâmicas. 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 
Luís Jerónimo – Out.2012  pg. 2/11 

 

Esquema de força estática 

 

Esquema de força dinâmica 

 
 

• As forças estáticas são estacionárias e causadas pela própria estrutura; por exemplo, 
uma televisão sobre uma mesa exerce uma força sobre essa mesa. 

• As forças dinâmicas estão em movimento. São causadas por algo activo na estrutura: 
por exemplo, o vento, as ondas do mar, os veículos e as pessoas causam uma acção 
dinâmica. 

 

5. Tipos de Esforços 

Tipo de esforço Descrição Esquema gráfico 

Compressão 
Este tipo de forças tendem a comprimir o 
material ou a estrutura (actuam de fora para 
dentro).  

Tracção As forças de tracção são aquelas que tendem 
a alongar o material. 

 

Flexão 

Quando é aplicada uma força sobre um 
material ou estrutura que está apoiada em 
dois pontos, esta tem tendência a flectir 
(curvar).  

Torção 
Quando aplicada uma força de torção a um 
material ou estrutura, esta tem tendência a 
deformar-se.  

Corte Forças que actuam sobre o elemento e que 
tendem a cortá-lo. 

 
 

6. A Forma como Elemento de Resistência da Estrutura 
A forma e a disposição dos elementos da estrutura são fundamentais para que esta tenha 
solidez e estabilidade. 
 

A Forma 

 
Como se verifica facilmente, a peça em forma de V tem uma resistência muito superior à 
forma plana. 
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Forma de Polígono 

 
Uma estrutura em forma de polígono de quatro lados ou moldura, tende a deformar-se 
facilmente quando é submetida a uma força. 
 

7. A Posição 

 
A mesma peça, quando colocada numa disposição diferente também apresenta uma 
resistência muito diferente (observa as figuras). 
 

8. O Triângulo 

 
Uma estrutura em forma de triângulo é muito rígida e indeformável. No exemplo da moldura, 
a aplicação de um elemento em forma triangular torna a estrutura estável. 
 

Exemplos 

 
O princípio da triangulação é muito usado na construção de pontes e coberturas de edifícios. 
Cada lado do triângulo funciona como travamento dos outros dois. 
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9. Factores que mais influenciam a Solidez de uma Estrutura 
A solidez de uma estrutura depende fundamentalmente de: 

• Resistência dos seus elementos; 

• Firmeza da união; 

• Posição desses elementos. 
 

10. Elementos Estruturais – Suportes 
10.1 - O Trílito 
Estrutura arquitectónica composta por uma viga horizontal que suporta e transmite o esforço 
a dois pilares verticais. 

 

a - Viga ou Lintel 
b - Esteios ou Pilares 
 

 
 
10.2. - O Arco 
O arco, como elemento arquitectónico, é uma situação construtiva baseada no trílito, que 
possibilita uma distribuição dos esforços de compressão entre as diferentes peças que o 
formam. 
Este processo permite maiores aberturas aos edifícios e é utilizado na construção e 
sustentação de coberturas. 

 

a - Vão – largura do arco 
b - Flecha – altura do arco 
 

 

11. Perfis 
 
A forma dos elementos de uma estrutura pode aumentar a resistência da mesma. 
Conforme a disposição e a forma que possuam, assim os diferentes elementos de suporte de 
uma estrutura suportarão com maior ou menor facilidade os esforços a que estão submetidos. 
Os perfis constituem soluções diversificadas para aumentar a resistência de uma estrutura, 
reduzindo o peso do material. 
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Perfil Plano 

 

Perfil Angular 

 

Perfil em U 

 

Perfil em T 

 

Perfil em I 

 

Perfil Quadrado 

 

Perfil em Z 

 

Perfil Redondo 

 

Perfil Triangular 

 

 

12 – Elementos Estruturais – Reforços 
 

Esquadros 

 

Viga Embutida 

 

Viga apoiada no pilar 

 

Pilares 

 

Pilares e Vigas 

 

Tensores 

 
Reforço 

 

Reforço de pilar e viga 

 

Tirante 
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13.  Elementos Estruturais: Pilares, Vigas, Lajes, Tensores e Tirantes 
 

Pilares 

 

Pilares e Viga 

 

Tirante 

 

Tensores 

 

 
• A função do pilar é receber as cargas transmitidas pelos outros elementos da 

estrutura. 
• A viga é um elemento normalmente horizontal e as cargas actuam em geral 

perpendiculares ao seu eixo longitudinal. 
• Uma laje é o elemento estrutural de uma edificação responsável por transmitir as 

acções que nela chegam para as vigas que a sustentam, e destas para os pilares. As 
lajes são elementos estruturais bidimensionais, caracterizadas por ter a espessura 
muito menor do que as outras duas dimensões. 

• O tirante é um elemento sujeito principalmente a esforço de tracção e usado nas 
estruturas para permitir a estabilidade. 

• A função dos tensores é fundamentalmente manter a estabilidade da estrutura. 
 
Exemplo: 
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14.  Exercício Prático 
 

Estabilização das Estruturas – A Triangulação 
As estruturas são constituídas por diferentes elementos que estão sob efeito de determinadas 
cargas que, normalmente, ocorrem nos pontos de ligação dos elementos. 
Estas figuras permitem demonstrar a importância do triângulo como a forma estrutural mais 
simples e resistente. Cada lado do triângulo funciona como uma escora, travando a 
deformação da estrutura. 
 
Estrutura Indeformável - Um Triângulo Rígido 

 
 
Estrutura Deformável – repara que não tem nenhum elemento de reforço de modo a dar 
consistência e rigidez à estrutura. 

 
. 

 
Se for exercida uma acção sobre um dos pontos de ligação desta estrutura rectangular, ela 
desestrutura-se. 
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Todas as outras estruturas rectangulares podem ser reforçadas com barras colocadas entre os 
vértices opostos, na diagonal, incorporando tantos elementos quantos os necessários, em 
forma triangular. 

 

 
 
Mesmo as estruturas com formato triangular podem ser reforçadas... com mais triângulos. 
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15. Questionário 
1. O que entende por estrutura? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Cada estrutura pode ter uma mais funções típicas. Que funções são essas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
3. Dê dois exemplos de estruturas em que a função principal é: 

a) Suportar cargas 
_______________________________________________________________________ 
b) Suportar forças exteriores 
_______________________________________________________________________ 
c) Manter uma determinada forma que a ela se encontra agregada 
_______________________________________________________________________ 
d) Ligar vários componentes entre si de forma a que o conjunto execute uma certa 
operação 
_______________________________________________________________________ 

4. O que entende por estruturas rígidas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5. O que entende por estruturas móveis? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
6. Das seguintes estruturas, indique quais são as móveis e quais são as fixas 
ponte, viaduto, automóvel, avião, pilares e vigas de um edifício, caixa de computador, 
bicicleta, estádio de futebol, marioneta, ... 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
7. O que acontece se as forças internas a que está sujeita uma estrutura forem diferentes das 
forças externas a que também está sujeita? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
8. Qual a diferença entre forças externas estáticas e forças externas dinâmicas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
9. Dê dois exemplos de forças externas estáticas a que uma estrutura como uma ponte pode 
estar sujeita. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
10. Dê dois exemplos de forças externas dinâmicas a que uma estrutura como o esqueleto de 
uma pessoa pode estar sujeito. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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11. Faça a ligação 

Tipo de esforço Esquema gráfico Descrição do efeito 

Tracção 

 

tende a alargar a estrutura 

Corte 

 

tende a comprimir a estrutura 

Flexão 

 

tende a cortar a estrutura 

Compressão 

 

tende a deformar a estrutura 

Torção 

 

tende a dobrar a estrutura 

 
12. Qual a forma que transmite maior estabilidade a uma estrutura, o quadrilátero ou o 
triângulo? 
_____________________________________________________________________________ 
13. Quais os factores que mais influenciam a solidez de uma estrutura? 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
14. Qual o objectivo principal da utilização de perfis? 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
15. Dê dois exemplos de perfis e esboce-o 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Dê dois exemplos de elementos estruturais denominados reforços e esboce-os 
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17. Quais os elementos estruturais denominados suportes que conhece? 
_______________________________________________________________________ 
18. Faça a ligação 
 

Elemento estrutural Função 

Pilar 
Transmite as forças que lhe aplicam para as 
vigas 

Tensor Recebe as cargas vindas dos pilares 

Tirante Ajuda a manter a estabilidade da estrutura 

Laje 
Recebe a carga dos outros elementos 
estruturais 

Viga 
Evita a instabilidade que pode advir dos 
esforços de tracção 

 

16. Exercício Prático 
 
 


