
Resumo 

Neste trabalho são desenvolvidos códigos de cálculo automático baseados no método dos elementos 

finitos e formulados de acordo com diversas abordagens ou teorias. Estes códigos permitem analisar 

estruturas tipo casca, isotrópicas, anisotrópicas ou laminadas em regime linear elástico.  

As estruturas tipo casca (placas e cascas) de laminados compósitos são analisadas segundo as 

teorias de Mindlin e Kirchhoff, com adopção dos conceitos isoparamétricos.  

Aplica-se um modelo de camadas num elemento isoparamétrico de casca degenerado de elementos 

tridimensionais, com consideração de anisotropia, empilhamento e deformação por cone.  

Estruturas tridimensionais laminadas são analisadas por um modelo que considera a estrutura 

discretizada em elementos finitos planos. Adopta-se a teoria de Mindlin para placas.  

Placas "Sandwich" são analisadas através dum modelo que considera a deformação por corte local 

de cada camada, sendo basicamente uma expansão da teoria de Mindlin.  

Estruturas tipo casca fina ou muito fina laminadas são analisadas através dum elemento de casca 

degenerado com adopção das suposições de Kirchhoff.  

Analisa-se, em cada caso, o desfazamento entre a solução resultante da formulação apresentada e 

soluções analíticas.  

Abstract 

Finite element programs were developed, considering several formulations and are presented in this 

paper. These programs are intended for linear elastic analysis of isotropic or anisotropic laminated 

plates and shells.  

Composite laminated plates and shells are analysed according to Mindlin-type or Kirchhoff-type 

theories, adopting isoparametric concepts.  

A layer model is applied to a isoparametric degenerated shell element, with consideration of 

anisotropy, stacking and shear deformation.  

Tridimensional laminated structures are analysed by a flat shell Mindlin-type element.  

Sandwich plates are analysed through a local shear deformation model, by the assumption of a 

Mindlin-type theory.  

Kirchhoff assumptions are implemented in an isoparametric shell element for the analysis of thin and 

very thin laminated composite shells.  

In each situation, comparison between the present model and other solutions is made.  


