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 Prefácio 

 A  Dinâmica das Estruturas  é um fascinante tema comumente incluído em disciplina 
optativa nos currículos de graduação em engenharia e é matéria obrigatória em cursos de 
pós-graduação na ênfase de estruturas. Isso porque a disponibilidade de diversos efi cientes 
programas de computador, aliada ao aumento da efi ciência de processamento dos micro-
computadores, tem tornado cada vez mais frequente análise dinâmica. Principalmente em 
projeto de estrutura arrojada, por questões econômicas e de segurança, é imperativo determinar 
com acurácia o comportamento estrutural. No caso, não se justifi ca o uso de procedimentos 
aproximativos através de forças pseudoestáticas (equivalentes às ações dinâmicas), sendo 
a compreensão da  Dinâmica das Estruturas  a limitação para efetuar sofi sticadas análises 
com aqueles programas. Assim, desenvolver essa compreensão é um desafi o aos novos 
engenheiros, e o objetivo deste livro é facilitar esse desafi o. 

 Escrevi este livro a partir dos dois últimos capítulos da obra  Método dos Elementos 
Finitos – Formulação e Aplicação em Estática e Dinâmica das Estruturas , em que abordei 
essa dinâmica de forma condensada e no contexto do referido método. Neste novo livro 
autônomo, desenvolvo a dinâmica de forma ampla. 

 Apresento os conceitos, princípios e usuais métodos da  Dinâmica das Estruturas , nos 
domínios do tempo e da frequência, além dos temas específi cos de análise sísmica e de 
resolução do problema de autovalor em obtenção efi caz das características dinâmicas. Isto 
é, a determinação computacional das frequências e modos naturais de vibração de modelos 
com qualquer número de graus de liberdade. Nos exemplos numéricos processados através 
de computador, para controle da automatização dos diversos métodos, utilizei os algoritmos 
aqui apresentados e desenvolvidos por mim. Para confi abilidade, resultados de métodos 
diferentes foram cotejados entre si e, para possibilitar a conferência de tais resultados, todos 
os dados dos exemplos foram fornecidos. 

 Esforcei-me em apresentar a  Dinâmica das Estruturas  com rigor matemático, embora de 
forma simples e clara, com o objetivo de torná-la acessível aos iniciantes, e o seu estudo, na 
medida do possível, prazeroso pela oportunidade de compreender uma importante área de 
conhecimento da engenharia. Espero que tenha conseguido alcançar esse ambicioso intento. 

 O termo  introdução  que consta no nome deste livro se justifi ca pela grande amplitude da 
 Dinâmica das Estruturas , que inclui, além dos tópicos aqui tratados, sistemas contínuos, dinâ-
mica aleatória, dinâmica aeroelástica, propagação de onda, técnicas de medição de vibrações e 
critérios quanto ao conforto humano em ambiente vibratório. Contudo, como esses temas são de 
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aplicação muito específi ca e os usuais métodos de análise dinâmica são aqui desenvolvidos de 
forma consistente, com muitos exemplos e orientações de aplicação, este livro atenderá a dis-
ciplinas de graduação e de pós-graduação, assim como a engenheiros que projetam estruturas. 

 Ao leitor autodidata esclareço que são necessários conhecimentos básicos de  Estática 
(dos corpos rígidos) ,  Resistência dos Materiais ,  Álgebra Matricial  e  Cálculo Diferencial e 
Integral . Além disso, é desejável uma iniciação em  Dinâmica dos Corpos Rígidos ,  Análise 
Matricial de Estruturas  e  Método dos Elementos Finitos . Não obstante, para suprir eventual 
defi ciência desses conhecimentos, os princípios e conceitos fundamentais da  Dinâmica 
Clássica  estão incluídos no  Capítulo 1 , e resumos da  Análise Matricial de Estruturas  e do 
 Método dos Elementos Finitos  estão apresentados no  Capítulo 5 . Além disso, para que possa 
automatizar os algoritmos dos métodos aqui desenvolvidos, é aconselhável que o leitor tenha 
familiaridade com uma linguagem computacional. Isso porque, embora existam diversos 
efi cientes programas comerciais de análise dinâmica, o desenvolvimento próprio e a utilização 
de programações simples constituem a melhor maneira de compreender o funcionamento e 
a aplicabilidade dos métodos dessa análise. 

 No estudo deste livro, o foco principal deve ser o entendimento das premissas e da lógica 
do desenvolvimento dos métodos, e não propriamente a checagem dos desenvolvimentos 
analíticos. Nesse sentido, ao fi nal de cada capítulo são propostos diversos exercícios (com as 
respectivas respostas), além da proposição de muitas questões para refl exão, que permitirão 
testar, melhorar e consolidar a aprendizagem. A habilidade em efetuar análises dinâmicas 
só é adquirida em experimentação, após a compreensão dos seus fundamentos e dos corres-
pondentes métodos. Não basta saber “funcionar” um programa de computador, é necessário 
entender o que está por trás das opções oferecidas pelo mesmo, assim como saber interpretar 
e validar os seus resultados. 

 Em suma, espero que o leitor tenha apreço pela matemática, computação e comportamento 
de estruturas, além de estar inclinado a exercitar experimentação. 

 Sou grato ao saudoso professor  Fernando Lobo Barboza Carneiro,  que me apresentou 
à  Análise Matricial de Estruturas , ao saudoso professor  Fernando Venancio Filho,  que 
despertou o meu interesse pela  Dinâmica das Estruturas , e aos colegas que apresentaram 
sugestões ao presente texto. 

 Agradeço à Escola Politécnica da UFRJ e à COPPE-UFRJ, onde fui professor por muitos 
anos, ao CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico, que me 
apoiou como pesquisador, à Faculdade de Engenharia da UERJ, que me propiciou a oportu-
nidade do desenvolvimento dos manuscritos deste livro, e à  Editora Elsevier , pela produção 
gráfica deste livro. Antecipadamente agradeço aos leitores que enviarem comentários, 
sugestões e críticas ao endereço eletrônico  sorianohls@gmail.com , de modo que possam 
contribuir ao melhoramento deste texto para futuras edições. A um livro técnico sempre se 
pode agregar valor, independentemente da necessidade de sua contínua atualização. Além do 
que, a receptividade de meus livros é o grande incentivo para continuar como autor. 

 Importa também registrar o inestimável apoio e a carinhosa compreensão de minha es-
posa  Carminda  e de meus fi lhos  Humberto  e  Luciana , sem os quais este livro não viria a se 
tornar realidade.  

  Humberto Lima     Soriano     
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