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PROGRAMA DE DISCIPLINA

1. Curso: Engenharia Civil 2. Código: 305

3.Modalidade(s):                Bacharelado   X                               Licenciatura
                                            Profissional                                  Tecnólogo
4. Currículo (Ano/Semestre): 2006.2

5. Turno(s):                Diurno X Vespertino Noturno

6. Unidade Acadêmica: Campus Cariri

7. Departamento:

8. Código PROGRAD: ECI039
9. Nome da Disciplina: Análise de Estruturas I

10. Pré-Requisito(s): Resistência dos Materiais II
Métodos Numéricos Aplicados à Engenharia Civil

11. Carga Horária/Número de créditos:
Duração em 
semanas

Carga Horária Semanal Carga Horária 
Total

16 Teóricas: 3h Práticas: 48 h
Número de Créditos: 3.0 Semestre: VII

12. Caráter de Oferta da Disciplina:
Obrigatória: X Optativa:

13. Regime da Disciplina:
Anual: Semestral: X

14. Justificativa:
Na  disciplina  de  Resistência  dos  Materiais  II,  foram  apresentadas  as  teorias  e  os
princípios  fundamentais  relacionados  às  tensões,  deformações,  deslocamentos,
estabilidade  estrutural,  e  resistência  dos  materiais,  visando  à  compreensão  do
comportamento físico dos materiais e de estruturas submetidas a diversas solicitações,
através  de  modelagens  matemáticas,  segundo  hipóteses  simplificadoras.  Dando
continuidade  à  formação  necessária  para  o  entendimento  básico  do  comportamento
mecânico  das  estruturas,  dois  aspectos  devem ser  considerados:  (1)  A maioria  das
estruturas correntes é do tipo hiperestático. A análise destas estruturas é mais complexa
e requer equações adicionais além das equações de equilíbrio da estática. (2) A placa é
um dos componentes fundamentais das estruturas de edificações. O conhecimento, pelo
menos  introdutório,  do  comportamento  estrutural  destes  elementos  é  importante  e
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necessário para o dimensionamento de lajes na disciplina de Estruturas de Concreto I.
Assim, esta disciplina inicia a complementação da formação básica do aluno na área da
Mecânica  das  Estruturas,  apresentando  conceitos  da  teoria  da  elasticidade  linear
objetivando o entendimento do comportamento das placas e a aplicação do princípio
dos trabalhos virtuais e do trabalho virtual complementar para casos gerais. Por fim,
conclui  com  a  apresentação  do  método  das  forças  para  análise  de  estruturas
hiperestáticas.  O  foco  no  estudo  do  conteúdo  deve  ser  tanto  quantitativo  quanto
qualitativo.

15. 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.

16. Descrição do Conteúdo/Unidades
Unidades e assuntos das aulas teóricas Semana Carga

Horária
Equações  básicas  da  elasticidade  linear:  Equações  de
equilíbrio;  Relações  deformação-deslocamento;  Equações
constitutivas. 

1, 2, 3 9h

Introdução á teoria das placas: Introdução. Hipóteses da teoria
clássica. Equações da placa. Métodos de solução.

4, 5 6h

Princípio do trabalho virtual (PTV): Introdução. Aplicação a
corpos rígidos. Aplicação a corpos deformáveis.

6, 7 6h

Princípio  do  trabalho  virtual  complementar:  Introdução.
Aplicação a corpos rígidos. Aplicação a corpos deformáveis.

8, 9 6h

Teoremas correlatos: Teorema de Betti; Teorema de Maxwell. 10, 11 6h
Deslocamentos  em  estruturas  isostáticas:  Método  da  carga
unitária; Aplicações.

12, 13 6h

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.

14, 15, 16        9h

17. Bibliografia Básica:
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18. Bibliografia Complementar:
1. Zagottis, D. Introdução à Teoria das Estruturas – Teoria das Placas e Cascas.

São Paulo: Escola Politécnica da USP, 1982.
2. Sussekind, J. C. – Curso de Análise Estrutural 10ª ed., v 2. Porto Alegre: Globo,

1989.
3. Gere,  J.  M  &  Weaver,  W. Jr.  –  Análise  de  Estruturas  Reticuladas,  Editora

Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1981.



19. Avaliação da Aprendizagem:
Serão  realizadas  provas  escritas  (avaliações  progressivas  –  AP’s),  sem  consulta,  e
trabalhos individuais e em equipe. 
A nota final será a média aritmética das notas dos AP’s e dos trabalhos individuais e em
equipe.
Os alunos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0 (sete) estarão aprovados por
média;  aqueles  que obtiverem nota final  inferior  a  4,0 (quatro)  estarão  reprovados;
aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) serão
submetidos a uma avaliação final (AF), escrita e sem consulta,  de todo o conteúdo
apresentado durante o semestre. A nota final será obtida através da média aritmética da
nota desta avaliação com a nota final anterior. Será considerado aprovado o aluno que
obtiver média final igual ou superior a 5,0 (cinco), com nota da avaliação final não
inferior a 4,0 (quatro). A presença do aluno em sala de aula será verificada no início de
cada aula. Será reprovado por falta o aluno que perder mais que 25% (vinte e cinco por
cento) da carga horária da disciplina.

20. Observações:



21. Aprovação do Colegiado da Coordenação do Curso:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

                           ____________________________________________
Coordenador(a) de curso
(Assinatura e Carimbo)

22. Aprovação do Colegiado Departamental:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

____________________________________________
Chefe(a) do Departamento

(Assinatura e Carimbo)

23. Aprovação do Conselho de Centro/Faculdade/Instituto/Campus:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

____________________________________________
Diretor(a)

(Assinatura e Carimbo)

24. Aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Ensino:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

______________________________________________
Presidente(a) do Conselho

(Assinatura e Carimbo)


