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Prefácio 

 

1. Introdução 

A parte 2 do manual de dimensionamento de elementos metálicos sujeitos a cargas de 

fadiga tem como objetivo a descrição dos procedimentos de dimensionamento 

disponíveis nos mais relevantes códigos e recomendações de projeto relevantes para 

determinadas tipologias de estruturas. Em seguida apresentam-se os códigos mais 

relevantes considerados nos capítulos seguintes: 

- Projeto de Fadiga de Reservatórios 

 BS EN 13445 

- Projeto de Fadiga de Edifícios e Pontes 

 Eurocódigos (EC3-1-9 e EC4) – Europa 

- Projeto de Estruturas Offshore e Energias Renováveis 

 DNV-RP-C203 – Europa 

 Guidance Notes GD 09 – 2013 (China Classification Society) – China 

 Guide for Fatigue Assessment of Offshore Structures – Estados Unidos da 

América 

As metodologias de análise presentes na grande maioria destes códigos baseiam-se num 

misto entre a utilização de abordagens globais baseadas em curvas S-N, de abordagens 

locais baseadas na determinação de Fatores de Concentração de Tensões e Hot Spot 

quando relevante (no caso de ligações soldadas) e, em alguns dos códigos apresentados, 

em abordagens baseadas em Mecânica da Fratura com base na propagação de fendas de 

fadiga. 

As abordagens presentes em cada um dos códigos vai ser apresentada em seguida. 

 

2. Códigos de Projeto 

2.1. Projeto de Fadiga de Reservatórios 

A verificação da segurança à fadiga de reservatórios sob pressão deve ser feita de acordo 

com a norma BS EN 13445. Na sua parte 3 são definidos critérios gerais para verificação 

da segurança destas estruturas sujeitas a diferenças de pressão que podem levar à 
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ocorrência de fenómenos de fadiga. Nos pontos 17 e 18 desta norma estão descritas as 

verificações recomendadas. 

A parte 6 da norma apresenta referências à verificação da segurança à fadiga no Anexo D 

para estruturas de ferro fundido de grafite esférica. 

Na parte 3 da norma são previstas duas análises distintas de análise da segurança. No 

ponto 17 apresenta-se uma análise simplificada de segurança válida para variações de 

pressões enquanto que o ponto 18 apresenta uma possibilidade de análise detalhada válida 

também para variações de temperatura ou de cargas exteriores (por exemplo). 

Para a aplicação desta análise simplificada, o número de variações de pressão (ciclos) 

deve ser estimado de acordo com os métodos de contagem de ciclos presentes nos pontos 

18.9.2 ou 18.9.3 da análise detalhada e caso os critérios: 

 

Podem ignorar-se os ciclos em que ΔP não exceda 5% da carga máxima e caso os ciclos 

de pressão em funcionamento não são equivalentes a mais de 500 ciclos completos, então 

as pequenas flutuações de pressão podem ser ignoradas se a gama de valores de ΔP não 

ultrapassar os seguintes pontos: 

 

As variações de tensão no reservatório podem ser calculadas de acordo com: 

 

Dependo do detalhe em análise, os valores de η estão definidos na tabela 17.1 e são o 

limite máximo para o quociente: 

 

Os parâmetros de imperfeição considerados na tabela 17.1 para a definição dos valores 

de η são apresentados na figura seguinte: 
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Fig. 1 – Definition of parameters for shape imperfections in butt welds (BS EN 13445-3) 

 

São necessárias algumas correções às gamas de tensão determinadas nomeadamente 

correções devido à espessura da parede, devido à temperatura e devido aos entalhes. 

A correção devido à espessura é feita de acordo com a expressão seguinte para espessuras 

nominais compreendidas entre 25 e 150mm. 

 

O fator de correção da temperatura é diferente caso se trate de temperaturas acima ou 

abaixo de 100ºC. 

Para T*≥100ºC e para materiais ferríticos a expressão é dada por: 

 

e para materiais austeniticos é dada por: 

 

em que é assumida como a temperatura média do ciclo dada por T*=0.75Tmax+0.25Tmin 

Para T*<100ºC o valor do fator é 1. 

A expressão para levar em conta o efeito do entalhe numa região não soldada é dada por: 
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Nesta expressão o parâmetro Kt é o parâmetro fator de concentração de tensões para o 

entalhe em causa e ΔσD é o limite de endurance para a curva de fadiga caraterística do 

detalhe. 

As curvas de fadiga são apresentadas na figura seguinte bem como os respetivos 

parâmetros nas tabelas apresentadas respetivamente para regiões soldadas e não soldadas. 

 

Fig. 2 – Fatigue design curves (BS EN 13445-3) 

As equações que definem as curvas para os entalhes soldados são: 

Para um número de ciclos inferior a 5x106 

 

 Para um número de ciclos superior a 5x106 

(amplitude variável) 

(amplitude constante) 
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Tabela 1 – Parameters of fatigue design curves for welded joints (BS EN 13445-3) 

 

As equações que definem as curvas para os entalhes não soldados são: 

Para um número de ciclos inferior a 2x106 

 

 Para um número de ciclos superior a 5x106 

 (amplitude variável) 

 (amplitude constante) 

Tabela 2 – Parameters of the fatigue design curve for unwelded regions (BS EN 13445-3) 

 

 

As ligações soldadas devem ser classificadas de acordo com os detalhes da tabela 17-4 

da norma. 
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O número de ciclos admissível para ligações soldadas quando Δσ*> ΔσD é dado por: 

 

e para ligações não soldadas é dado por: 

 

Enquanto que para Δσcut<Δσ*< ΔσD o número de ciclos admissível é ilimitado. Nas 

restantes situações e para ligações soldadas o número de ciclos é dado por: 

 

enquanto que para regiões não soldadas é dado por: 

 

Para situações em que Δσ*< Δσcut a verificação à fadiga deve ser ignorada. 

A verificação da segurança é garantida se a seguinte expressão de Palmgren-Minner 

fornecer um valor inferior ou igual a 1. 

 

No caso específico de se tratar de um carregamento constante a verificação da segurança 

é cumprida caso se verifique 

  

 

A tabela 18-1 da norma prescreve um procedimento para a avaliação da resistência à 

fadiga de um reservatório segundo a metodologia detalhada. A tabela é apresentada em 

seguida. 
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Table 1 – Summary of fatigue assessment process (BS EN 13445-3) 

 

 

 

Tal como de acordo com a metodologia simplificada, a metodologia avançada argumenta 

que a segurança é garantida desde que a regra de Palmgren-Miner seja inferior a 1. 
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Para ligações soldadas, os esforços devem ser determinados com base em interpolações 

quer se usem resultados de medições experimentais (extensómetros) quer se usem 

resultados provenientes de modelações de EF. 

 

 

Fig. 3 – Extrapolation to obtain structural stresses from FEA or strain gauge results (BS EN 
13445-3) 

 

No ponto 18.6 apresentam-se ainda as restantes metodologias presentes para a 

determinação da gama de esforços na vizinhança de soldaduras nomeadamente a gama de 

esforços equivalente quer se tratem de direções constantes quer de direções variáveis. 

Esta análise deve ser feita quer se trate de fraturas na zona da soldadura ou no material 

base da vizinhança. 

 

A análise de componentes não soldados e parafusos é endereçada no ponto 18.7 em 

termos de determinação das variações de tensões atuantes. A variação de esforço a 

considerar é função do fator de concentração efetivo de tensões dado por: 

 

No caso de parafusos a variação a considerar deve ser a que sai diretamente das cargas de 

tração e flexão, sendo que no caso de parafusos pré-esforçados deve ser levado em conta 

o nível de pré-esforço na definição da variação a considerar. 

 

No caso de as variações atuantes excederem 2 vezes a tensão de cedência do aço em causa 

deve fazer-se uma correção de acordo com os fatores a retirar do ponto 18.8 quer se tratem 
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de solicitações mecânicas quer se trate de solicitações térmicas respetivamente de acordo 

com os pontos 18.8.1.1 ou 18.8.1.2. Em caso de se tratar de uma causa desconhecida deve 

usar-se o estipulado no ponto 18.8.1.3. 

 

O ponto 18.9 destina-se à análise da ação de fadiga e apresenta-se neste ponto 2 métodos 

para contagem do número de ciclos (um método simplificado (18.9.1.1) e um método 

mais comummente usado designado por método do reservatório (18.9.1.2)) O método do 

reservatório é ilustrado por: 

 

 

Fig. 4 – Reservoir cycle counting method (BS EN 13445-3) 

 

No ponto 18.10 é feita a determinação da resistência à fadiga de componentes soldados. 

A classificação dos detalhes deve ser feita de acordo com o apresentado na tabela 18-4 

para casos em que se considerem gamas de tensões equivalentes. Caso a análise se baseie 

em gamas de esforços principais devem ser considerados os pressupostos presentes no 

anexo P. 

Caso o detalhe a estudar não seja enquadrável pela tabela 18-4 ou pelo anexo P, deve ser 

assumido que se trata de um detalhe 32 a não ser que se prove que pode ter resistência 

superior por meio de ensaios experimentais (18.10.3) 

Para a análise de desvios da forma inicial, dois procedimentos são assumidos sendo que 

no primeiro se assume que se calculam esforços de flexão secundários e são incluídos na 

adoção da classe correspondente na tabela 18-4 e no anexo P ou pode fazer-se uma análise 

inversa e estimar o valor de incremento admissível dado por Km de acordo com as 

seguintes expressões: 
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As falhas na soldadura devem ser avaliadas cuidadosamente por serem um foco propenso 

à criação e propagação de fendas e de acordo com o ponto 18.10.5 falhas planas são 

inaceitáveis e são definidos ainda níveis de tolerância para falhas em soldaduras não-

planares embebidas. O valor do índice de dano de fadiga D não deve nestas zonas 

ultrapassar os valores máximos dados por: 

 

 

 

No ponto 18.10.6 são apresentados fatores corretivos a serem aplicados na análise, 

nomeadamente fatores corretivos para levar em conta a espessura do material base 

(18.10.6.1) e para temperaturas que excedam os 100ºC (18.10.6.2). 

 

Neste ponto as curvas de dimensionamento de fadiga apresentam uma forma diferente do 

ponto 17 e são descritas pela expressão seguinte: 

 

 

As curvas que definem cada um dos detalhes apresentados são ilustradas na figura 

seguinte: 
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Fig. 5 – Fatigue design curves for welded components (BS EN 13445-3) 

 

Sendo que os parâmetros definidores da curva estão definidos na tabela seguinte: 

 

Table 2 – Coefficients of the fatigue design curves for welded components (BS EN 13445-3) 

 

 

A análise de entalhes não soldados é endereçada no ponto 18.11. Nesta análise devem ser 

determinados fatores corretivos nomeadamente o fator corretivo de acabamento da 

superfície fs (18.11.1.1), fator corretivo devido à espessura fe (18.11.1.2) e fator corretivo 

para levar em conta a influência da tensão média fm (18.11.1.3). 
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Fig. 6 – Correction factor fs for as-rolled plates (BS EN 13445-3) 

 

A determinação do fator corretivo para levar em conta a influência da tensão média fm é 

dividido em 3 hipóteses, caso se trate de comportamento elástico, misto (parcialmente 

plástico) ou puramente plástico. No primeiro caso o fator fm é calculado em função do 

fator M de sensibilidade da tensão média dado por: 

 

Caso o número de ciclos em questão seja superior a 2x106 deve usar-se como base a figura 

seguinte: 
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Fig. 7 – Correction factor fm to take account of mean stress in unwelded material for N>2x106 
cycles (BS EN 13445-3) 

 

Para situações puramente plásticas fm=1 e as correções presentes no ponto 18.8 devem 

ser seguidas. 

A correção final é dada por: 

 

A verificação é finalmente feita usando curvas S-N e são descritas pela equação até 2x106: 

 

e para vidas entre 2x106 a 108 pela equação: 

 

cuja representação gráfica é feita na figura seguinte: 
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Fig. 8 – Fatigue design curves for unwelded ferritic and austenitic forged and rolled steels 
(mean stress = 0) (BS EN 13445-3) 

 

Tabela 3 – Stress range ΔσR for N≥2x106 cycles for unnotched test bars of ferritic and austenitic 
rolled and forged steels at room temperature and zero mean stress (BS EN 13445-3) 

 

 

No ponto 18.12 é apresentada a metodologia para verificação de segurança de parafusos. 

Este ponto aplica-se apenas a parafusos sujeitos apenas a cargas axiais. O fator corretivo 

deve ser calculado de acordo com as premissas dos pontos 18.12.2.1 e 18.10.6.2 e é dado 

pela expressão: 

 

A verificação é feita tendo por base o coeficiente: 
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Sendo que a curva de dimensionamento à fadiga é descrita pela equação: 

 

Com limite de endurance para 2x106 ciclos dado por: 

 

A representação da curva é feita na figura seguinte: 

 

Fig. 9 – Fatigue design curve for bolts (BS EN 13445-3) 

 

A verificação da segurança à fadiga em reservatórios construído em ferro fundido de 

grafite esférica é apresentada pela parte 6 da norma em questão. No anexo D apresentam-

se quer os métodos simplificados e quer os métodos detalhados como apresentado na parte 

3 para verificações em estruturas de reservatórios correntes. 

A análise simplificada é apresentada no ponto D.6 e é baseada na determinação de uma 

gama de tensões pseudo-elásticas para ser introduzido na curva de fadiga relevante. 

Os fatores corretivos a considerar são para correção da espessura da parede e para 

correção da temperatura. 

As curvas de fadiga a considerar nesta situação são dadas pela equação seguinte no ponto 

D.6.3. 
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A representação gráfica destas curvas é apresentada na figura seguinte bem como os 

parâmetros para cada material. 

 

Fig. 10 – Fatigue design curves for ferritic and austenitic spheroidal graphite cast iron grades at 
ambient temperature – simplified assessment (BS EN 13445-6) 

 

Tabela 4 – Coefficients of the fatigue design curves for spheroidal graphite cast iron grades – 
simplified assessment (BS EN 13445-6) 

 

O valor de η a ser usado na determinação da gama de esforços pseudo-elasticos é obtido 

através dos detalhes presentes na tabela D.1ª de acordo com o detalhe em estudo. 

A análise detalhada à fadiga é apresentada no ponto D.7 no qual se determina novamente 

gamas de tensão pseudo-elasticas para as quais é necessário calcular fatores corretivos 

para a espessura da parede, para a temperatura, para o acabamento da superfície e para a 

tensão média à semelhança do procedimento apresentado anteriormente para o 

dimensionamento geral. 

Nesta análise, as curvas de projeto são apresentadas no ponto D.7.3 e são descritas pela 

equação seguinte: 
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A representação gráfica desta equação é dada por: 

 

Fig. 11 – Fatigue design curves for ferritic and austenitic spheroidal graphite cast iron grades at 
ambient temperature – detailed assessment (BS EN 13445-6) 

 

Tabela 5 – Coefficients of the fatigue design curves for spheroidal graphite cast iron grades – 
detailed assessment (BS EN 13445-6) 

 

À semelhança dos métodos anteriormente apresentados, a verificação da segurança da 

estrutura à fadiga é feita utilizando a expressão de Palmgren-Miner que deve fornecer 

um valor de dano inferior a 1 de acordo com o descrito no ponto D.8. 
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2.2. Projeto de Fadiga de Pontes 

A verificação da segurança à fadiga de edifícios e pontes é feito na Europa de acordo 

sobretudo com os métodos preconizados nos Eurocódigos, quer 3 Parte 1-9 para estruturas 

metálicas, quer 4 para estruturas mistas. 

Os métodos de análise e verificação da segurança presentes nestas normas baseia-se 

sobretudo na utilização dos métodos quer locais quer globais para determinação das 

tensões não estando prevista a utilização de métodos baseados na mecânica da fratura. É 

assumida apenas a contribuição da fase da iniciação da fenda para contemplação da 

análise da vida à fadiga. 

A análise da segurança pode ser feita com base no método de tolerância de dano, no qual 

a estrutura vai corresponder às expetativas durante a sua vida útil estando, contudo, 

previsto inspeções regulares e manutenção para detetar e corrigir danos de fadiga, ou pode 

ser feita com base no método da vida segura no qual a estrutura deve corresponder às 

expetativas durante o seu tempo de utilização sem que seja previsto a realização de 

inspeções. O método da vida segura deve ser considerado quando uma rutura de fadiga 

tenha uma consequência muito severa no desempenho da estrutura. 

Os fatores de segurança parciais presentes no EC3 1-9 estão apresentados na tabela 

seguinte e são mais gravosos no método da vida segura devido aos seus requisitos mais 

exigentes. 

 

Tabela 6 – Recommended values for partial factors for fatigue strength (EN 1993-1-9) 

 

 

Os esforços devem ser calculados para as situações de serviço e os esforços mais 

relevantes são os esforços normais e os esforços de corte na secção respetiva. Nas 

soldaduras os esforços devem ser determinados de acordo com a descrição seguinte. 
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Fig. 12 – Relevant stresses in the fillet welds (EN 1993-1-9) 

 

Os esforços numa determinada secção devem ser determinados de acordo com as 

expressões seguintes. λi são os fatores de dano equivalente e devem ser determinados de 

acordo com as partes relevantes do EC3 ou de acordo com o anexo A caso não existam 

dados apropriados definidos. 

 

No caso de esforços nominais modificados devido a concentração de tensões devido a 

determinados entalhes, a determinação deve ser feita de acordo com as expressões 

seguintes. 

 

O valor do fator de concentração de tensões deve ser obtido com recurso a bibliografia 

relevante ou com recurso a cálculos por elementos finitos. 

Para ligações tubulares soldadas deve utilizar-se a seguinte expressão utilizando o fator 

k1 apresentado anteriormente. 

 

Para esforços determinados de acordo com o método hot spot deve usar-se a expressão 

apresentada. 
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Após a determinação dos esforços, a contagem do número de ciclos é feita de acordo com 

a utilização das curvas S-N para o detalhe correspondente. As equações e a figura 

respetivas estão apresentadas em seguida. 

 

 

 

Fig. 13 - Fatigue strength curves for direct stress ranges (EN 1993-1-9) 

 

Quando a estimativa da resistência à fadiga é baseada em ensaios experimentais, o número 

de ciclos deve ser calculado com um intervalo de 75% de confiança e 95% de 

probabilidade de sobrevivência. 

As verificações necessárias à fadiga devem ser baseadas nas seguintes equações. 
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Em caso de esforços combinados, a equação a utilizar é a seguinte. 

 

 

A descrição dos detalhes de fadiga e respetiva descrição estão apresentados no ponto 8 

da norma nas tabelas 8.1 a 8.10. 

O procedimento de dimensionamento e verificação à segurança de fadiga de acordo com 

o método de acumulação de dano encontra-se esquematizado e resumido no Anexo A e é 

apresentado em seguida. Este método é baseado na equação de Palmgren-Miner de acordo 

com a expressão: 

 

O valor de Dd deve ser, de acordo com o EC3, inferior à unidade. 

 

No anexo B da norma faz-se referência à utilização do procedimento de hot spot stress e 

nas respetivas categorias de detalhe de acordo com o apresentado. 
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Tabela 7 - Detail categories for use with geometric (hot spot) stress method (EN 1993-1-9) 
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Fig. 14 - Cumulative damage method (EN 1993-1-9) 

 

No caso específico de estruturas mistas como edifícios e pontes, a fadiga dos conetores 

de ligação entre o betão e o aço deve ser verificada segundo a metodologia presente no 

EC4-2. A curva de resistência à fadiga apresenta um andamento diferente segundo a 

equação seguinte, sendo o valor de ΔPc apresentado na tabela seguinte. 
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Fig. 15 - Fatigue strength curve for headed studs in solid slabs (EN 1994-1-1) 

 

 

2.3. Projeto de Fadiga de Estruturas Offshore e Energias Renováveis 

2.3.1. Validade da Norma 

 A norma DNV-RP-C203 é a norma de referência na Europa para a análise à fadiga 

de estruturas Offshore e é válida para aços de tensões de cedência até 960MPa quando 

expostos ao ar, até 550MPa quando em água de mar e com proteção catódica ou sem 

corrosão, aços até uma classe 10.9, ASTM A490 ou equivalente e pode ser usada em aços 

inoxidáveis. 

 A presente recomendação é válida para uma temperatura até 100ºC sendo que para 

temperaturas superiores a resistência à fadiga deve ser reduzida de acordo com a 

expressão 1.2.1. 

 A análise de fadiga deve ser feita com base em curvas S-N determinadas 

experimentalmente assumindo a hipótese de dano linear sendo, contudo, admissível o 

recurso a métodos baseados na mecânica da fratura caso apropriado. 

 

2.3.2. Análise baseada em curvas S-N 

Os modos de rotura considerados na corrente norma estão apresentados na figura 

seguinte. 
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Fig. 16 - Explanation of different fatigue failure modes (DNV RP-C203, 2011) 

 

A contabilização do dano de fadiga é feita com recurso à assunção de acumulação linear 

de dano de acordo com a regra de Palmgren-Miner e de acordo a expressão seguinte  

 

O dano de fadiga é função do valor de η que é o fator de utilização e pode ser encontrado 

no documento OS-C101. O valor de ni é o valor do número de ciclos aplicados numa 
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determinada gama de esforços e Ni é o número de ciclos total obtido com recurso à curva 

S-N respetiva. 

 

2.3.3. Métodos de análise de fadiga e cálculo de esforços 

A análise de fadiga e de determinação de esforços pode ser feita de acordo com 3 

procedimentos diferentes. Curva S-N correspondente ao esforço nominal, curva S-N 

correspondente ao esforço hot-spot ou curva S-N correspondente ao esforço no entalhe. 

O procedimento associado à curva S-N correspondente ao esforço nominal é ilustrado 

pela seguinte figura e equação. 

 

Fig. 17 - Explanation of local stresses (DNV RP-C203, 2011) 

 

Ao utilizar métodos avançados de análise da estrutura ou da ligação como o método dos 

elementos finitos, é permitido o uso do método da determinação de esforços hot spot de 

acordo com a seguinte expressão. 

 

Os esforços hot spot estão sobretudo relacionados com ligações soldadas e a sua definição 

e determinação deve ser feita de acordo com as seguintes figuras. 
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Fig. 18 - Fatigue cracking along weld toe (DNV RP-C203, 2011) 

 

 

Fig. 19 - Fatigue cracking when principal stress direction is more parallel with weld toe (DNV 
RP-C203, 2011) 

 

A determinação dos esforços hot spot usando elementos de casca nos modelos de 

elementos finitos deve ser feita através de interpolação linear entre os esforços a 

distâncias 0,5t e 1,5t medidos desde a interseção, de acordo com a figura seguinte. 
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Fig. 20 - Schematic stress distribution at a hot spot (DNV RP-C203, 2011) 

 

Para ligações tubulares, o procedimento de obtenção dos esforços hot spot são dados pelo 

procedimento seguinte. 
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Fig. 21 – Derivation of hot spot stress in tubular joints (DNV RP-C203, 2011) 

 

2.3.4. Curvas S-N 

As curvas S-N presentes na recomendação são obtidas com base experimental e 

associadas a uma probabilidade de resistência de 97,7%. 

As curvas S-N encontram-se divididas em diferentes grupos, conforme as condições 

associadas a cada caso. Nas figuras seguintes apresentam-se os casos mais comuns nas 

estruturas offshore. 
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Tabela 8 – S-N curves in air (DNV RP-C203, 2011) 

 

Fig. 22 – S-N curves in air (DNV RP-C203, 2011) 
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Tabela 9 – S-N curves in seawater with cathodic protection (DNV RP-C203, 2011) 

 

Fig. 23 – S-N curves in seawater with cathodic protection (DNV RP-C203, 2011) 

 

Fig. 24 - S-N curves for tubular joints in air and in seawater with cathodic protection (DNV RP-
C203, 2011) 
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2.3.5. Fatores de concentração de tensões 

Os fatores de concentração de tensões para soldaduras de topo são dados pelas expressões 

seguintes. 

 

 

  

Fig. 25 – Geometric sources of local stress concentrations in tubular butt welds (DNV RP-C203, 
2011) 

 

O fator de concentração de tensões para ligações cruciformes é dado pela expressão 

seguinte. 
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Fig. 26 – Cruciform joint (DNV RP-C203, 2011) 

Para furos arredondados, os fatores de concentração de tensões são dados pelos seguintes 

diagramas. 

 

Fig. 27 – Stress concentration factors for rounded rectangular holes (DNV RP-C203, 2011) 
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Fig. 28 – Stress distribution at a hole (DNV RP-C203, 2011) 

 

2.3.6. Análise de fadiga baseada na mecânica da fratura 

Como complemento às curvas S-N, uma análise baseada na mecânica da fratura é 

permitida de acordo com a recomendação. 

O dimensionamento é feito tendo como base a expressão de Paris apresentada na equação 

seguinte. 

 

 

A determinação do parâmetro g é remetida para a norma BS7910. 
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3. Conclusões 

 

O presente relatório técnico visou a transmissão e desenvolvimento de competências em I&DT 

na concepção à fadiga de estruturas e detalhes estruturais, mais propriamente em consultoria 

em investigação e desenvolvimento tecnológico na área das ciências e tecnologias do mar, 

tecnologia dos materiais e engenharia mecânica. O serviço de consultoria e assistência técnica, 

nos domínios da ciências e tecnologias do mar, tecnologia dos materiais e engenharia mecânica 

foram objecto do presente projecto. 

As estruturas/plataformas offshore (no mar), as torres eólicas e de telecomunicações e as pontes 

metálicas antigas existentes por todo o mundo são tipos de estruturas que sofrem dano 

acumulado por fadiga, logo o estudo destes materiais são fundamentais para a análise deste tipo 

de estruturas. Assim, o presente projeto visou um serviço de consultoria em investigação e 

desenvolvimento tecnológico nas áreas indicadas, tendo como, principal objectivo a aquisição de 

conhecimentos avançados de análise e previsão da vida á fadiga destas estruturas (plataformas 

offshore, torres de telecomunicações e eólicas, e pontes metálicas ferroviárias) que respondam 

às necessidades da empresa em encontrar novos mercados e disponibilizar novos serviços. 

O relatório reúne a principal informação necessária para o projeto à fadiga de estruturas referidas 

anteriormente, tais como, plataformas offshore, torres eólicas e pontes metálicas antigas. 
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