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Pré-Requisitos  

Horário da 

Disciplina 

      Segunda (08h00-09:50) e Segunda (10h00-11h50) 

Local XXXX 

Objetivos da 

Disciplina 
Apresentar aos alunos os conceitos e princípios fundamentais da 

segurança estrutural. Introduzir os alunos no desenvolvimento e 
aplicações das abordagens quantitativas mais comuns da teoria da 

confiabilidade estrutural, bem como capacitar os alunos a compreender 
como tais modelos são trabalhados nos códigos de projeto. 

Metodologia de 

Ensino 
O conteúdo será desenvolvido através de: 

• Aulas Expositivas – aulas teóricas; 

• Estudo dirigido – Essa atividade possibilita o treinamento do aluno na 
redação de textos técnicos e em leitura e interpretação de tópicos 
avançados sobre Confiabilidade; 

 

Programa 
1. Introdução à segurança estrutural 

• Conceito de incerteza na análise e de projeto baseado em confiabilidade 
 

2. Fundamentos da Teoria das Probabilidades 

• Variáveis aleatórias. 
• Axiomas de probabilidade e funções de probabilidade. 

• Probabilidade Condicional. 

• Distribuições de probabilidade comum. 

• Correlação entre variáveis aleatórias. 

•     Vetores aleatórios e funções de variáveis aleatórias. 

3. Simulação de Monte Carlo, técnicas de redução de Variação 
4. Métodos de Confiabilidade 

• Conceito de falha de uma estrutura. 

• Espaço de variável reduzida e definição básica do índice de 
confiabilidade. 

• Métodos de Primeira ordem do Segundo momento. 

• Índice de confiabilidade Hasofer-Lind. 

•     Índice de confiabilidade de Rackwitz-Fiessler. 

• Confiabilidade com base código de projeto e seu desenvolvimento. 
• Calibração dos coeficientes parciais de segurança. 

•    Modelos de incerteza para carga e resistência. 
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5. Confiabilidade Aplicada a Análise de Fadiga 

• Introdução 

• Análise de Fadiga 

• Modelos de Confiabilidade 

• Aplicação em Projetos 
 

Critério de 

Avaliação 

A avaliação será obtida considerando a média harmônica das menções de 

provas(projetos), Trabalhos Individuais. Pretendem-se aplicar 3 provas no decorrer do 

período e, a critério do professor, trabalhos e testes periódicos. 

Critério de avaliação nas provas: 

Nota final = (Nota por clareza da prova) * (Nota por desenvolvimento conceitual) * (Nota  

por acerto da resposta) 

Nota de clareza : 0 (ilegível) ou 1(legível) 

Nota de desenvolvimento: 0 (sem desenvolvimento ou com desenvolvimento incompatível 

com a solução do problema) a 1 (passos de desenvolvimento completamente explicados)  

Nota por acerto da resposta: 0 (presença de erros conceituais) a 5 (resposta com 

desenvolvimento correto e sem erros conceituais)  

 

A nota final será convertida em menção usando-se o seguinte critério:  

SS ≥ 4,5,  

4,5 ─ MS ─● 4 

4 ─ MM ─● 3 

3 ─ MI ─● 2 

3 ─ II ─● 1 

SR < 1 

 

Os Trabalhos em Individual - Apresentação 

Os relatórios referentes aos trabalhos individuais deverão ser confeccionados 

individualmente pelos alunos e entregues no prazo máximo de uma semana após 

solicitação do professor.  

Aos trabalhos individuais serão atribuídas três notas possíveis: i) zero (não 

entrega do relatório ou trabalho muito mal desenvolvido), ii) 1 (entrega do 

relatório) e 1,1(relatório muito bem desenvolvido e com uma solução diferenciada 

do problema) 

A nota do trabalho será contabilizada por meio da média aritmética dos trabalhos 

desenvolvidos até à última aula antes de cada prova.   

A nota relativa a cada avaliação será então contabilizada pela multiplicação da  

média dos trabalhos pela nota da prova. 

Para fins de cálculo de menção utiliza-se a seguinte conversão (SS = 5, MS = 4, 

MM = 3, MI = 2, II = 1, SR = 0) 

Calendário de 

Atividades 

 

1ª Verificação – 18 de setembro de 2017 

• Primeiro Projeto Estrutural 

2ª Verificação – 16 de outubro de 2017 

• Segundo projeto Estrutural 

3ª Verificação – 20 de novembro de 2017 

• Terceiro projeto Estrutural 
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