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1 – Identificação 
1.1 Centro: Tecnologia 
1.2 – Departamento: Engenharia Estrutural e Construção Civil 

1.5 Caráter: 1.3 – Disciplina: 1.4 Código: 

Se
m

. 

A
nu

al
 

O
br

ig
. 

O
pt

. 

1.6 Carga 
Horária: 

Análise de Estruturas I TB 797 X  X  48 
1.7 - Professor(es): Antônio Macário Cartaxo de Melo e Evandro Parente Junior 
1.8 - Curso(s): Engenharia Civil 
 
2 – Justificativa 

   A Análise de Estruturas trata da determinação de deslocamentos, deformações, 
tensões e esforços internos em estruturas devido a ações externas, como forças 
aplicadas, variação de temperatura e recalques de apoio. O conhecimento destas 
respostas é essencial para que as estruturas possam ser projetadas com segurança e 
economia. 
   É importante notar que a formação do aluno de Engenharia Civil na área de Mecânica 
das Estruturas inicia-se com as disciplinas de Mecânica para Engenharia Civil I e II, 
onde se vê a mecânica do equilíbrio dos corpos rígidos e das estruturas isostáticas. Nas 
disciplinas de Resistência dos Materiais I e II, usando hipóteses simplificadoras, o aluno 
estuda o comportamento dos materiais, deformáveis, quando submetidos às várias 
solicitações estruturais. Com relação à complementação da formação necessária para 
um entendimento básico do comportamento mecânico das estruturas, dois pontos devem 
ser citados:  
   (1) A maioria das estruturas correntes é hiperestática. A análise destas estruturas é 
mais complexa e requer equações adicionais além das equações de equilíbrio;  
   (2) Um dos componentes fundamentais das estruturas de edificações é a placa. O 
conhecimento, pelo menos introdutório, do comportamento estrutural destes elementos 
é importante e necessário quando do dimensionamento de lajes de concreto armado.  
   Assim, esta disciplina inicia a complementação da formação básica do aluno na área 
de Mecânica das Estruturas, apresentando conceitos da teoria da elasticidade linear 
objetivando o entendimento do comportamento das placas e a aplicação dos princípios 
do trabalho virtual e do trabalho virtual complementar para casos gerais. Por fim, 
conclui com a apresentação do Método das Forças de análise de estruturas 
hiperestáticas. O foco no estudo do conteúdo deve ser tanto quantitativo quanto 
qualitativo. 
 
3 – Ementa 

Equações básicas da elasticidade linear. Introdução à teoria das placas. Princípio do 
trabalho virtual. Princípio do trabalho virtual complementar. Teoremas correlatos. 
Deslocamentos em estruturas isostáticas. Método das forças. 
 
 
 
 



4 – Objetivos - Gerais e Específicos 

Geral: Fornecer aos alunos os conhecimentos básicos relativos à análise de estruturas 
que permitam a esses estudantes entenderem o comportamento das estruturas utilizadas 
na Engenharia Civil. 
Específicos: Ao final do curso o aluno deve ser capaz de aplicar os conceitos da Teoria 
da Elasticidade, Teoria das Placas, Trabalho, Energia e do Método das Forças na análise 
de estruturas isostáticas e hiperestáticas. 
 
5 - Descrição do Conteúdo/Unidades  5.1 Carga Horária
1. Introdução à Análise de Estruturas: objetivos e importância. 

Elementos estruturais. Introdução à Teoria da Elasticidade: 
hipóteses básicas, objetivos, aplicações. 

2. Elasticidade linear: equações de equilíbrio, relações 
deformação-deslocamento, equações constitutivas, exemplos e 
aplicações. 

3. Placas: introdução, hipóteses da teoria clássica, tensões e 
esforços, equação de equilíbrio, soluções exatas e métodos 
aproximados, aplicações. 

4. Trabalho Virtual: introdução, Princípio dos Deslocamentos 
Virtuais. Princípio das Forças Virtuais, aplicações. 

5. Deslocamentos em estruturas isostáticas: método da carga 
unitária, aplicações.  

6. Método das forças: introdução, indeterminação estática, 
filosofia do método, equações de compatibilidade, matriz de 
flexibilidade, efeitos de recalques de apoio, variação de 
temperatura e deformações impostas, aplicações.  
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6 – Metodologia de Ensino 
A disciplina será ministrada por meio de aulas teóricas e de exercícios, sempre 
procurando ligar a teoria e os problemas discutidos com estruturas encontradas na 
prática. Os exemplos resolvidos em sala servirão, não somente para ensinar técnicas de 
solução de problemas, mas também para mostrar características das estruturas em 
estudo incluindo suas vantagens e desvantagens em relação às alternativas existentes. 
 
7 – Atividades Discentes 
Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, os alunos deverão estudar a teoria e 
resolver exercícios de aplicação. Os alunos também desenvolverão um trabalho em 
grupo que consiste na análise de alguns elementos da estrutura de um edifício em 
concreto armado. 
 
8 – Avaliação 
A avaliação será realizada por meio de duas avaliações parciais escritas (AP), um 
trabalho em grupo (TRAB) e uma avaliação final (AF), conforme calendário abaixo.  
1o AP  – 20/Abril/2010 
TRAB – 27/Maio/2010 
2a AP  – 17/Junho/2010 
AF      – 26/Junho/2010 
No cálculo da média das avaliações, o trabalho terá peso 0,5 e os AP’s terão peso 1. 
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