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ESTRUTURAS 

Tudo o que existe, quer seja natural ou artificial, tem uma estrutura. Todos os corpos 

necessitam de um suporte interno para se conseguirem suster. Embora muitas vezes essas 

estruturas não sejam visíveis, elas existem e condicionam a forma dos corpos. Pode-se definir 

estrutura como o esqueleto interno da forma, ou seja, uma organização espacial que vai 

receber uma forma e a condiciona. 

 

Estruturas Naturais – Sustentam ou dão origem a formas naturais dos seres vivos ( animais, 

vegetais e minerais). A sua principal característica é nunca se repetirem da mesma maneira. 

�Esqueleto de uma ave 

Estruturas Artificiais – Estruturas construídas pelo homem sustentam e dão origem a formas 

artificiais, com intuitos estéticos e/ou funcionais e têm de ser muito bem estudadas, calculadas 

e testadas para que resultem eficazmente (edifícios, pontes etc).   

�          Estrutura de um edifício 

 

ESTRUTURA / FORMA / FUNÇÃO 

Ao longo da história, o homem foi-se apercebendo da ligação existente entre a forma que o 

rodeava  e pensou, imaginou e depois adaptou-se aos objetos que necessitava, utilizando  

posteriormente os materiais que a natureza lhe foi proporcionando. Para cada objeto que 

efetuou o homem  teve de idealizar uma estrutura que servisse de apoio, de sustentação à 
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forma desse objeto. Do mesmo modo, também teve de ser idealizada para que cumprisse a 

função para que era destinado o mesmo. 

� 

 

ESTRUTURAS  FIXAS – São estruturas construídas para resistirem a esforços, cujos elementos 

se encontram fortemente unidos para não permitirem movimentos( Poste de alta tensão). 

 

ESTRUTURAS MÓVEIS- São estruturas, cujos elementos se encontram ligados e articulados 

permitindo a realização de movimento. ( Bicicleta) 

 

ESTRUTURAS 

TIPOS DE ESTRUTURAS 

ESTRUTURAS FIXAS                ESTRUTURAS MÓVEIS 

FUNÇÃO DAS ESTRUTURAS 

SUPORTE DE CARGAS – Uma ponte tem que resistir ao seu próprio peso  e ao peso do 

comboio, da  via- férrea e também de todos os veículos que passam sobre ela. 

SUPORTAR FORÇAS EXTERIORES – Um molhe (  paredão que avança pelo mar dentro , à 

entrada de um porto,  para quebrar o ímpeto das ondas e servir de abrigo aos navios )tem que 

suportar o embate violento das ondas.  

MANTER A FORMA – O esqueleto dos animais mantém a forma dos seus corpos. A estrutura 

dos carros varia com a marca bem como com o modelo. 

PROTEGER OS COMPONENTES – A caixa de um hi-fi ou de uma câmara de vídeo protege os 

componentes e circuitos que estão no seu interior. 

LIGAR OS COMPONENTES – Os diferentes componentes de um motor constituem uma 

estrutura e, ligados entre si, asseguram o seu funcionamento. 
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ESFORÇOS A QUE ESTÃO SUBMETIDAS AS ESTRUTURAS 

Tipos de esforços 

Quando uma estrutura suporta um peso ou uma ação de uma Força Externa, cada um dos seus 

elementos são submetidos a um esforço.  

Existem 5 tipos básicos de esforço que podem atuar ao mesmo tempo sobre uma estrutura : 

 

TRAÇÃO – Quando as forças que atuam sobre os elementos tendem a 

alonga-los ou puxa-los.   

 

 

COMPRESSÃO –Quando as forças atuam sobre os elementos tendem 

a comprimi-los.  

 

 

FLEXÃO – Quando as forças que atuam sobre os elementos tendem 

a dobrá-los. 

 

 

 

TORÇÃO – Quando as forças que atuam sobre os elementos tendem a torcê-los.  

 

 

 

CORTE – Quando as forças atuam sobre os elementos tendem a cortá-los.  


