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RESUMO

Atualmente a disponibilidade de computadores pessoais de porte e velocidade cada vez maiores não só permite como até mesmo exige dos 
pesquisadores a caracterização de modelos estruturais sofisticados, em que as hipóteses simplificadoras da análise são gradualmente substituídas 
por considerações físicas que conferem maior segurança aos resultados. Por exemplo, da idealização estrutural em simples vigas contínuas, em 
pórticos planos isolados ou associados, e em grelhas, passou-se ao estudo do comportamento tridimensional da estrutura. Na COPPE/UFRJ este 
último enfoque foi primeiramente estudado por SORIANO em 1971, que elaborou uma programação automática para a análise de estruturas de 
edifícios submetidas à ação do vento. O modelo estrutural adotado consistia de pórticos planos (painéis) ortogonais interagindo através de lajes 
diafragmas, desprezadas as interações flexão-torção dos painéis bem como as rigidezes transversais destes. Posteriormente FONTE, em l972, 
desenvolveu um novo trabalho com um modelo de características mais gerais, ou seja, constituindo um pórtico espacial com lajes diafragmas ao 
nível de cada andar, levando em conta não somente carregamentos laterais como também verticais sobre a estrutura. A programação automática 
elaborada impunha certas limitações à análise, tais como reduzida quantidade de pontos nodais e a consideração exclusivamente de elementos 
de eixos retilíneos e seções transversais constantes. Mais tarde, em 1977, MENESES realizou um trabalho visando o dimensionamento em 
concreto armado de estruturas de edifícios sujeitas a cargas verticais; os pavimentos são tratados como grelhas, e os pilares como apoios 
elásticos às rotações dos nós. Em 1978, CAMARA abordou a análise elástico-linear de estruturas tridimensionais de edifícios submetidas a ações 
de carregamentos estáticos. O modelo utilizou a hipótese da existência de lajes diafragmas, permitindo a redução do número de graus de 
liberdade da estrutura e utilizou também a subdivisão do sistema de equações em “blocos”, isto é, “subdivisão em subestruturas”, por andar. 
Várias são as programações desenvolvidas para a análise estrutural, destacando-se entre os mais notórios os sistemas STRESS, STRUDL, NASTRAN, 
LORANE, etc. No presente trabalho aborda-se a análise elástico-linear de estruturas de edifícios sob vários modelos estruturais: pórticos planos 
isolados, grelhas, Treliça Espacial e finalmente o comportamento tridimensional da estrutura (quadro espacial). Incluem-se no modelo estrutural 
adotado um conjunto de características mais comuns em estruturas de edifícios, tais como: elementos com eixos longitudinais e seções 
transversais de várias formas; excentricidades dos extremos dos elementos em relação aos pontos nodais estabelecidos no modelo; elementos 
com quaisquer disposições relativas em planta e não necessariamente constituindo pavimento tipo; e outras considerações julgadas de interesse, 
como a colocação de apoios elásticos não apenas na base da estrutura como lateralmente em cada andar. Quanto às ações externas solicitantes, 
podem ser considerados vários tipos de cargas sobre os elementos, cargas diretamente aplicadas aos nós e aos andares da estrutura, bem como 
recalques impostos aos apoios inferiores. É interessante notar que, a programação em foco permite a resolução de uma gama variada de modelos 
estruturais, tais como vigas contínuas, pórticos planos, grelhas, treliças espaciais e análise tridimensional (quadros espaciais). A programação para 
computador resultante deste trabalho constitui-se tão somente numa ferramenta para a análise de estruturas de edifícios. Da sensibilidade e 
experiência do engenheiro que porventura o utilizar, bem como da perfeita compreensão do modelo estrutural adotado e de suas limitações 
resultará uma boa aplicação e obtenção de resultados confiáveis.
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