
Resumo 

O projecto inicia-se com a ideia do engenheiro da melhor solução estrutural para resistir a 

determinadas acções, obedecendo eventualmente a outras condicionantes: sociais, económicas... 

Seguem-se-lhe dois estágios: em primeiro lugar o calculo de esforços das acções e correspondentes 

combinações e envolventes e, em segundo, a determinação das necessidades em termos de 

materiais para assegurar a referida resistência. A primeira fase é exaustivamente tratada neste 

trabalho para o caso de estruturas reticuladas planas; a segunda é uma hipótese para futuros 

estudos. Na passagem da primeira para a segunda é preciso: comparar, seleccionar e adicionar 

resultados. Torna-se então evidente a necessidade de tratamento gráfico da vasta informação 

disponível e de, por vezes "dialogar" com o computador, o que corresponde à montagem de um 

programa de Projecto Assistido por Computador, CAD, Fig. 1.1.  

No presente trabalho avança-se no sentido do Projecto Assistido por Computador de forma integrada, 

de modo a que seja possível ligar a fase de concepção e análise à de desenho formal. Repare-se que 

um programa de projecto valido para qualquer estrutura é extenso e complicado, sendo preferível 

construir programas individuais com módulos comuns e aplicações bem definidas. Por exemplo, o 

programa implementado para análise de estruturas reticuladas planas pode ser a base a partir da 

qual se constroi um programa de CAD para cálculo deste tipo de estruturas em betão armado, aço ou 

outros materiais.  

Fig 1.1 – Um programa de Projecto Assistido por computador, CAD. 



De acordo com os objectivos apontados elaborou-se um programa que procede a análise, segundo a 

Regulamentação em vigor, estática (Capitulo II) ou dinâmica (Capitulo III) de uma estrutura reticulada 

plana, definindo as várias combinações de esforços e correspondentes envolventes (Capitulo IV). 

Cuidou-se especialmente o tratamento da informação sobretudo a sua componente gráfica quer para 

análise de dados quer de resultados, de forma a permitir ao utilizador e a eventual alteração dos 

dados iniciais seguida de nova análise (Capítulo IV). O programa fornece então, para uma dada 

estrutura, toda a informação, em termos de esforços e características geométricas, que permite 

verificar a segurança dos diversos elementos de acordo com os regulamentos actuais e passar 

posteriormente ao seu cálculo orgânico.  


