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Resumo
Em geral, os procedimentos de dimensionamento de estruturas com elementos de placa em paredes finas e
esbeltas, evolvem, previamente, uma análise de flambagem elástica com a finalidade de estimar a capacidade
resistente do elemento estrutural. No presente trabalho é apresentado um software denominado Finite Strip
Computer Application (FStr), Figura 1, o qual realiza análise de flambagem elástica. O método de análise do
aplicativo é baseado no Método das Faixas Finitas (MFF), focado principalmente em uma interface simples e
acessível, que foi implementada no MATLAB App Designer. O programa FStr determina as formas modais
de flambagem elástica, carregamentos críticos de flambagem e curva de assinatura. Além disso, o programa
FStr calcula as propriedades geométricas para a seção transversal arbitrária. No presente artigo, o método de
análise do programa de faixas finitas é apresentado, assim como a interface principal do software. Ainda,
como forma de validação do programa, é apresentada uma curva de assinatura de um modelo com geometria
da seção transversal em perfil U enrijecido, que é comparada com resultados obtidos de softwares consagrados
na literatura e equações analíticas. Os resultados validados mostram que o programa FStr está de acordo com
os resultados gerados por outros métodos e, ainda, se mostra como uma ferramenta computacional
competitiva, de fácil acesso e com menor tempo de processamento do que outras metodologias. Como
trabalhos futuros, os autores planejam atualizações para o FStr, incluindo acesso prático direto às seções de
aço conformadas a frio mais aplicadas e recursos de projeto estrutural baseados nas prescrições da norma
brasileira ABNT NBR 14762:2010. académico

Figura 1 – Finite Strip Computer Application (FStr) logotipo e QR code para acesso ao web site
(https://sites.google.com/coc.ufrj.br/fstr/).
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Introdução e background
A principal tarefa dos engenheiros estruturais é projetar soluções seguras e de baixo custo. Dessa forma,
a economia na estrutura levará a uma solução com menor consumo de material e, consequentemente, uma
melhor opção econômica. Nessas circunstâncias, as construções leves permitem economia de custos na
superestrutura, bem como na subestrutura e fundação. A escolha de elementos estruturais de paredes finas
pode ser uma opção frequente, devido ao menor consumo de material e projetos arquitetônicos mais
conceituais. No entanto, especificamente para os elementos de aço de paredes finas, problemas de estabilidade
estrutural podem ser determinantes na capacidade resistente e devem ser analisados com cuidado especial,
com base na teoria da estabilidade (BATISTA, 2005).
O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta computacional gratuita e de fácil
manuseio, que auxilia na determinação das cargas críticas de flambagem elástica, com o objetivo de
determinar os esforços resistentes de cálculo através de procedimentos de projeto de estruturas de paredes
finas. Para atingir o objetivo principal, esta pesquisa oferece como validação, uma análise elástica de uma
coluna de aço de perfil formado a frio (PFF), utilizando um programa adequado de aplicação de computador
de método de faixa finita (MFF) desenvolvido pelo primeiro autor. Apesar da aplicação ser direcionada a uma
coluna de PFF, a análise de flambagem elástica desenvolvida pelo programa de computador proposto, também
pode ser aplicada a qualquer tipo de modelo prismático, independentemente do tipo do material, como por
exemplo tabuleiros de pontes metálicas e perfis formados por material compósito ortotrópico RRFV (resina
reforçada com fibra de vidro), por exemplo.

1.1 Descrição do Método das Faixas Finitas
O presente trabalho adota o Método das Faixas Finitas (MFF) para a análise de flambagem elástica. O
MFF foi originalmente formulado por Yau Kai Cheung, professor honorário da Universidade de Hong Kong
(CHEUNG, 1976). Por outro lado, foi Gregory J. Hancock, professor emérito da Universidade de Sydney, que
começou a usar o método em elementos estruturais em seções de aço de perfis laminadas a quente e formados
a frio (HANCOCK, 1978), (HANCOCK; TRAHAIR; BRADFORD, 1980) & (HANCOCK, 1981). Professor
G. Hancock mudou a matriz de rigidez de Y. Cheung e desenvolveu seu próprio programa computacional,
BFINST (HANCOCK; MURRAY; ELLIFRITT, 2001), que fornece a solução para a análise de flambagem
em elementos de paredes finas com seções transversais abertas. O termo “curva de assinatura”, que apresenta
a resposta de flambagem de uma determinada seção, foi originalmente proposto por Hancock.
O Método das Faixas Finitas é um caso específico do Método dos Elementos Finitos (MEF).
Resumidamente, o MEF usa funções polinomiais em todas as direções para interpolação dos resultados,
enquanto o MFF usa funções de forma polinomial na direção transversal e funções de forma trigonométrica
na direção longitudinal, o que satisfaz as condições de contorno do elemento prismático, para o caso de
pequenos deslocamentos. A principal vantagem no uso do MFF é reduzir os graus de liberdade da estrutura, a
fim de adquirir melhor desempenho e agilidade na análise de flambagem elástica. Basicamente, o MEF é um
método mais genérico, robusto e poderoso, enquanto o MFF é mais utilizado para modelos estruturais de
paredes finas com duas extremidades que têm uma condição de contorno bem definida, como por exemplo,
pontes, vigas, colunas, e outros elementos prismáticos (ver Figura 2).
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Figura 2 - Discretização típica de modelos estruturas modelados em faixas finitas: (a) laje engastada
em 4 direções (faixas do tipo placa); (b) lajes alveolares (prismas finitos quadrilaterais); (c) placa com
várias camadas (camadas finitas); (d) tabuleiro de ponte curva (faixas do tipo casca) (CHEUNG,
1976).

O tipo de elemento de faixa é lower order com duas linhas nodais (LO2) como mostrado na Figura 3.
Para cada faixa, o estado de membrana é examinado, considerando o estado plano de tensão e de flexão de
placa, de acordo com a teoria de placa finas de Kirchoff (CHEUNG, 1976). Devido a essas suposições, cada
faixa tem 8 graus de liberdade, sendo 4 graus de liberdade por linha nodal.
A formulação matricial é primeiramente determinada com o campo de deslocamento. A seguir, são
definidas as matrizes de rigidez elástica e de rigidez geométrica, para os estados de membrana e de flexão de
placa. Por fim, são montadas as matrizes globais, a fim de obter as cargas críticas e os modos de flambagem,
como solução de um problema de problema de autovalor generalizado.
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Figura 3 - Faixa do tipo Lower order retangular com duas linhas nodais (LO2): (a) discretização da
faixa em um perfil U enrijecido; (b) graus de liberdade na faixa. (c) tensões iniciais de superfície
externas aplicadas nas extremidades da faixa (LI; SCHAFER, 2009).
Inicialmente, o campo de deslocamento dentro de da faixa pode ser aproximado pela Eq. (1), usando:
(i) os deslocamentos nodais {𝑑}, mostrado na Figura 3-b, (ii) e a matriz de função de forma [𝑁]. O campo de
deslocamentos para cada faixa, {𝑢 𝑣 𝑤}𝑇 , é determinado como um somatório em série de todos os termos
longitudinais, de 1 a 𝑚.
𝑢
𝑇
𝑚
{ 𝑣 } = [𝑁]{𝑑} = ∑𝑚
𝑝=1[𝑁]𝑝 {𝑑}𝑝 = ∑𝑝=1[𝑁]𝑝 {𝑢1 𝑣1 𝑢2 𝑣2 𝑤1 𝜃1 𝑤2 𝜃2 }𝑝 .
𝑤

(1)

A matriz de função de forma pode ser encontrada em (LAZZARI, 2020). Esta matriz é composta por
funções polinomiais multiplicadas por Yp , que é uma função trigonométrica em series, também encontrada em
detalhes em (LAZZARI, 2020) e (LI; SCHAFER, 2009) para as condições de contorno apoiado-apoiado,
engastado-apoiado, engatado-guiado, engastado-livre e engastado-engastado.
A formulação da faixa finita pode ser definida usando o princípio da energia total mínima (CHEUNG,
1976), segundo o qual as condições de contorno e o equilíbrio de esforços devem ser satisfeitos, de modo que
a energia potencial total assuma um valor estacionário. A Eq. (2) apresenta o método de forma matemática
𝜕𝛱
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{𝜕{𝑑}} = {𝜕{𝑑}
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𝜕𝛱
𝜕{𝑑}2

⋯

𝜕𝛱 𝑇
}
𝜕{𝑑}𝑚

= {0}, 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝛱 = 𝑈 + 𝑊

(2)

em que Π é a energia potencial total, U é a energia da deformação e W é a energia potencial das forças externas.
Por definição, a energia de deformação de um sólido tridimensional é definida pela Eq. (3).
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𝑈 = 2 ∭𝑉 {𝜀}𝑇 {𝜎} 𝑑𝑉 = 2 ∭𝑉{𝑑}𝑇 [𝐵]𝑇 [𝐷][𝐵]{𝑑} 𝑑𝑉 .

(3)

Na Eq. (3) {𝜀} é a deformação, composta pela soma das deformações devidas à flexão e à torção ({𝜀𝐵 })
com a deformação normal e cisalhante de membrana ({𝜀𝑀 }). Além disso, {𝜎} são as tensões, relacionadas com
as deformações, [𝐵] é a matriz de relação deslocamento-deformação e [𝐷] é a matriz com as propriedades
elásticas do material.
A matriz de rigidez pode ser computada substituindo a Eq. (3) na Eq. (2), e resolvendo as equações
matriciais na forma [𝑘]{𝑑} − {𝐹} = {0}. Resolvendo para o caso de membrana (estado plano de tensão), leva
à matriz de rigidez elástica para o caso de membrana, dada pela Eq. (4). Resolvendo para o caso de flexão
(placa fina de Kirchoff) a matriz de rigidez elástica para flexão é dada pela Eq. (5).
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Nestas equações, λp = a , λq = a e I1 , I2 , I3 , I4 e I5 são integrais de funções trigonométricas, analiticamente
resolvidas no anexo da dissertação de mestrado (LAZZARI, 2020). Além disso, 𝐸1 , 𝐸2 , 𝐺𝑥𝑦 , 𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 , 𝐷1 , 𝐷𝑥𝑦
e 𝐺𝑥𝑦 são as propriedade elásticas do material ortotrópico, também determinadas em (LAZZARI, 2020).
Para o problema de estabilidade, é necessário formular a matriz geométrica, que considera os efeitos
do carregamento inicial. Considerando o elemento de faixa finita LO2 submetido a tensões de superfície
iniciais que variam linearmente, como mostrado em Figura 3-c, e distribuição de tensões ao longo do eixo
longitudinal constante, define-se na Eq. (6) a energia potencial devido às forças no plano.
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Resolvendo a Eq. (6) em forma matricial e considerando o princípio da energia potencial total mínima
devido a tensão inicial, a matriz de rigidez geométrica ou a matriz tensões iniciais podem ser determinadas.
Na Eq. (7) é apresentada a matriz de rigidez geométrica para o caso de membrana e na Eq. (8) a matriz de
rigidez geométrica para o caso de flexão de placa.
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Nesta equações, 𝑇1 = 𝜎1 𝑡; 𝑇2 = 𝜎2 𝑡; 𝐼4 = ∫0 𝑌𝑝′′ 𝑌𝑞′′ 𝑑𝑦 ; 𝐼5 = ∫0 𝑌𝑝′′ 𝑌𝑞 𝑑𝑦.
Para a suposta faixa de casca plana utilizada (LO2), não há interação entre a flexão de placa e o estado
de membrana. Devido a esta condição, a matriz de rigidez elástica e a matriz de rigidez geométrica são obtidas
montando a matriz local com uma combinação simples, conforme descrito na Eq. (9).
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As matrizes da Eq. (9) são válidas para as meias-ondas 𝑝 e 𝑞 do nó 𝑖 ao nó 𝑗 (Figura 3), em coordenadas
locais. Assim, as matrizes globais são obtidas montando todos os termos de meia-onda em cada grau de
liberdade correspondente. Para a montagem, é necessário transformar a coordenada local em coordenada
global. Neste caso, é considerado um eixo comum para as coordenadas locais e globais, o eixo 𝑦. Mais detalhes
sobre a montagem das matrizes de rigidez global podem ser encontrados em (ÁDANY; SCHAFER, 2006).
Após a montagem, a solução generalizada do problema de estabilidade é obtida resolvendo a equação de
autovalores descrita na Eq. (10).
([𝐾] − [𝛬][𝐾𝐺])[𝛷] = [0] 𝑜𝑢

[𝐾][𝛷] = [𝛬][𝐾𝐺][𝛷].

(10)

Usando a matriz de rigidez elástica global [K], a matriz de rigidez geométrica global [KG] e um
algoritmo de solução de problema de autovalor adequado, é possível obter os autovalores [𝛬], os quais são as
tensões ou carregamentos críticos flambagem elástica, e os autovetores [𝛷], que são os modos críticos de
flambagem elástica associados as tensões críticas.

1.2 Programas de computador e outros métodos de análise de flambagem elástica
O método das faixas finitas está bem consolidado em alguns programas de computador. Os dois
softwares mais famosos que executam o MFF são: Constrained and Unconstrained Finite Strip Method
(CUFSM), por (ÁDANY; SCHAFER, 2006), (SCHAFER, 1997), (ÁDÁNY; SCHAFER, 2006) &
(SCHAFER, 2020), e o THIN-WALL por (PAPANGELIS; HANCOCK, 1995) & (NGUYEN; HANCOCK;
PHAM, 2015).
Além dos programas computacionais em faixa finita, existem outros métodos para realizar a análise de
flambagem elástica. A Teoria generalizada de viga (GBT) é um método bem consolidado, originalmente
proposto por (SCHARDT, 1989) e, na última década, foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa do IST, na
Universidade de Lisboa (SILVESTRE, 2005), (BEBIANO, 2010), (CAMOTIM et al., 2010a) & (CAMOTIM
et al., 2010b), gerando o programa computacional GBTul.
Por fim, o método dos elementos finitos (MEF) oferece abordagens robustas e mais gerais para a
realização da análise de flambagem elástica. De acordo com o manual teórico do software de MEF ANSYS
(ANSYS INC., 2013), o Block Lanczos e a Subspace Iteraation são os métodos utilizados para a análise de
flambagem elástica.

FStr – Finite Strip Computer Application
FStr Computer Application Program é um software desenvolvido com base na formulação do método
descrito na seção 1.1 (Descrição do Método das Faixas Finitas), que é baseada no livro escrito por (CHEUN,
1976) e outras fontes: (CHEUNG, 1969), (CHEUNG, 1968), (BRADFORD; AZHARI, 1995), (LI;
SCHAFER, 2009), (SCHAFER, 1998) e (LI, 2009). O FStr é implementado na plataforma MATLAB
(MATHWORKS, 2000) e é a interface gráfica é inspirada no CUFSM 5 (SCHAFER, 2020) e GBTul 2.0
(BEBIANO; CAMOTIM; GONÇALVES, 2018). O logotipo do programa é ilustrado na Figura 1 e a estrutura
do código é exibida resumidamente na Figura 4. O software FStr é gratuito, entretanto, não é de código aberto,
e sua interface gráfica pode ser visualizada na Figura 5.
A estrutura de código pode ser separada em quatro grupos principais: (i) entrada de dados; (ii) préprocessamento de dados; (iii) análise; (iv) saída de dados. Na Figura 4 é exibida a estrutura de código e seus
grupos. Primeiramente, na etapa de entrada de dados (i), os parâmetros iniciais são configurados e
posteriormente um pré-processamento é realizado (ii). Na etapa de análise (iii), é realizada em três loops
principais: (iii.a) loop nos termos de meias-onda, (iii.b) loop nos elementos de faixa e (iii.c) loop nos
comprimentos longitudinais. Para cada número de meia onda é montado a matriz de rigidez elástica local e as
matrizes geométricas, Eq. (9). Essas matrizes são organizadas nas matrizes globais, para cada elemento de
faixa. No final do loop de todas as faixas e todos os termos de meia-onda, há duas matrizes globais, expressas
na Eq, (10), pela matriz de rigidez elástica [𝐾] e matriz de rigidez geométrica [𝐾𝐺]. E por fim, a saída de

dados são os resultados do problema de autovalor generalizado, a partir de Eq. (10), ou seja, a curva de
assinatura e as formas modais críticas.

Figura 4 - Estrutura de código do aplicativo computacional FStr (em inglês).
A Interface Gráfica (IG) é implementada no MATLAB App Designer (MATHWORKS, 2000). O App
Designer da MATLAB é uma ferramenta poderosa para criar aplicativos profissionais sem precisar ser um
desenvolvedor profissional de software. Esta ferramenta é um ambiente completo com funções incorporadas,
componentes visuais, código orientado a objetos, analisador de código para identificação de erros e muitas
outras ferramentas. O objetivo da IG é facilitar para o usuário, a configurar a entrada de dados e analisar a
saída de dados.
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Figura 5 - Descrição da interface gráfica do FStr (em inglês).
A Figura 5 mostra a IG do FStr com o painel de entrada e saída de dados. Comparando-se com a
estrutura de código na Figura 4, a entrada de dados (i) é marcada por (1) até (8), o pré-processamento de dados
(ii) e a análise (iii) são marcados como (9) e a saída de dados (iv) é indicada por (10) até (16).

1

Painel de coordenadas
[Número do nó; Coordena na direção 𝑥;
Coordenada na direção 𝑦];

2

Painel dos Elementos (Faixas)
[Número do Elemento; Primeiro Nó; Segundo
Nó; Espessura; Nome material]

3

Painel de Material Ortotrópico
[Nome material; Módulo elástico
transversal 𝑥; Módulo elástico longitudinal
𝑦; Menor coeficiente de Poisson 𝑥𝑦; Maior
coeficiente de Poisson 𝑦𝑥; Módulo
transversal]

4

Forças/Momentos Iniciais
[P: Compressão]
[Mx: Momento em relação ao eixo 𝑥]
[My: Momento em relação ao eixo 𝑦]
[M1:Momento em relação ao eixo principal 1]
[M2:Momento em relação ao eixo principal 2]

5

Condições de contorno
(S-S, C-C, C-S, C-G, C-F)

6

Termos de meia-onda para séries
trigonométricas
[1 2 3 4 … 𝑚] {𝑚 ∈ 𝚴 }

7

Comprimento longitudinal do elemento
estrutural
(e.g. logspace(1,4,200), (10:100:10000))

8

Geometria da seção transversal em 2D

9

Botão de análise de flambagem elástica

10

Número de modos superiores exibidos
[ 1 2 3 … 𝑛] {𝑛 ∈ 𝚴 | 𝑛 ≤ 20 }

11

Carga/Momento/Tensão Crítica

12

Seleção de Modos Superiores

13

Curva de assinatura e modos superiores
(tensão crítica vs comprimento
longitudinal)

14

Forma modal dinâmica 2D, para cada
comprimento longitudinal e posição
transversal (𝑦̅ = 𝑦⁄𝑎)

15

Seleção de Comprimento Longitudinal

16

Forma modal 3D para o comprimento
longitudinal selecionado (Figura 6)

Figura 6 – Modo crítico de flambagem em 3D, utilizando uma distribuição de cores indicando o
deslocamento resultante normalizado de 0 (azul) até 1 (vermelho).
O programa computacional desenvolvido possui uma interface fácil e é muito mais rápido em alguns
casos, em comparação com os programas CUFSM e GBTul. O desempenho do programa FStr depende,
principalmente, do número de faixas e termos de meias-ondas, quanto menor a discretização, mais rápida será
a análise.

Algumas recomendações importantes para os usuários: (i) recomenda-se que o usuário adote milímetros
para unidade de comprimento e kN para unidade de força em compressão axial, por exemplo, módulo elástico
sendo 200 𝑘𝑁/𝑚𝑚2 (módulo elástico de aço ≈ 200 𝐺𝑃𝑎); (ii) cada espaço corresponde a uma nova coluna
e cada entrada de enter é uma nova linha na entrada de dados, a fim de configurar as coordenadas, elementos,
materiais, termos e comprimentos de meia-onda; (iii) a "caixa de dados" do comprimento entende as funções
incorporadas no MATALB, isso significa que, além da opção de digitar todos os comprimentos espaçados, o
usuário pode digitar, por exemplo, 𝑙𝑜𝑔𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒(1,4,200), 10: 100: 10000 ou 𝑙𝑖𝑛𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒(10,10000,200).

2.1 Validação de análise de flambagem elástica
O objetivo principal dessa validação é comparar uma curva de assinatura (carga crítica vs comprimento)
com procedimentos analíticos na literatura e outros programas computacionais. Para este modelo, será
considerado uma seção U enrijecido, com condição de contorno simplesmente apoiado nas duas extremidades,
com todas as bordas longitudinais livres e apenas um termo de meia-onda. A geometria da seção transversal
possui dimensões 𝑏𝑤 = 100 𝑚𝑚, 𝑏𝑓 = 70 𝑚𝑚 , 𝑏𝑠 = 15 𝑚𝑚 e 𝑡 = 2,70 𝑚𝑚 (indicados na Figura 8). O
material empregado para validar o modelo é um aço com propriedades isotrópicas, com módulo de elasticidade
de 200 𝐺𝑃𝑎, e coeficiente de Poisson de 0,3 e modulo transversal de 76,92 𝐺𝑃𝑎.
Para o caso de compressão axial, a carga crítica de flambagem segundo o FStr é comparada com: (i)
equação semi-analítica de flambagem local (ABNT NBR 14762, 2010); (ii) equação analítica de flambagem
distorcional (CARDOSO et al., 2017); (iii) equação analítica de flambagem global (TIMOSHENKO; GERE,
1961). Além disso, os resultados dos programas computacionais CUFSM e GBTul são comparados com os
resultados obtidos dos procedimentos analíticos e do programa FStr.
Figura 7 apresenta a curva de assinatura com os resultados do FStr, CUFSM e GBTul, além das
equações analíticas para flambagem local, distorcional e global. Além disso, a Figura 8 mostra os modos
críticos de flambagem em 3D para os modos (i) local, (ii) distorcional (iii) flexo-torção e (iv) flexão na menor
inercia, gerados no FStr.
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GBTUL
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Figura 7 - Comparação entre as curvas de assinaturas obtidas por FStr, CUFSM, GBTul e
procedimentos analíticos para a seção Ue 100x70x15x2,70 mm, com condição de extremidades
simplesmente apoiadas e um termo de meia-onda.
Observa-se que o programa FStr obteve praticamente a mesma curva de assinatura do CUFSM. O
programa GBTul também forneceu uma solução próxima ao método de faixas finitas. Além disso, os
procedimentos analíticos ofereceram uma ótima precisão nos comprimentos críticos. Como pode ser
observado na Tabela 1, as relações entre a força crítica do FStr e os procedimentos analíticos para o
comprimento relacionado ao modo local crítico e ao modo distorcional crítico, demonstraram que a
formulação matricial de FStr está de acordo com as formulações analíticas: diferença relativa de 3,8% para o
modo local (ABNT NBR 14762, 2010) e 2,5% para o modo distorcional (CARDOSO et al., 2017). Estes
resultados indicam que a solução numérica obtida do programa FStr encontra relação adequada com as
formulações analíticas, assim como os resultados dos programas computacionais CUSFM e GBTUL.

(i) L=84mm
(ii) L= 405mm
(iii) L=2050mm
(iv) L=20729mm
Figura 8 - Modos de flambagem críticos gerados pelo FStr, para a seção Ue 100x70x15x2,70 mm com
um termo de meia onda, ilustrando os modos (i) local, (ii) distorcional, (iii) flexo-torção (global) e (iv)
flexão na menor inércia (global).
Tabela 1 – Comparação da carga crítica de flambagem no comprimento crítico.
Comprimento crítico (mm)
Modo
(i) 84
Local
(ii) 405
Distorcional

𝑁𝑐𝑟 𝐹𝑆𝑡𝑟 /𝑁𝑐𝑟 𝐶𝑈𝐹𝑆𝑀
1.000
1.000

𝑁𝑐𝑟 𝐹𝑆𝑡𝑟 /𝑁𝑐𝑟 𝐺𝐵𝑇𝑢𝑙
0.993
0.995

𝑁𝑐𝑟 𝐹𝑆𝑡𝑟 /𝑁𝑐𝑟 Analítico
1.038 (ABNT NBR: 14762, 2010)
0.975
(CARDOSO et al., 2017)

Em (LAZZARI, 2020) é apresentada a validação completa do FStr, testado com todas as condições
contorno disponíveis, com seções simétricas e assimétricas, para casos de vigas e de compressão axial, em
comparações com soluções pelo MEF.

Conclusões e considerações finais
O aplicativo computacional com base no MFF, FStr, foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar a
análise de flambagem elástica de seções abertas ou fechadas. O programa implementado no MATLAB, possui
uma interface gráfica acessível e simples e pode servir de ferramenta de cálculo, tanto em atividades de
pesquisa, como em dimensionamento estrutural prático.
Foi apresentada uma validação analítica, comparando os resultados do programa FStr com
procedimentos analíticos para a flambagem elástica nos modos de flambagem local, distorcional e global, para
um único modelo de seção Ue com condição de contorno apoiado-apoiado, sob compressão uniforme.
Em resumo, a partir das validações citadas (bem mais amplas do que o caso aqui apresentado), o FStr
Computer Application Program pode ser considerado como uma fonte confiável para análises de flambagem
elástica (https://sites.google.com/coc.ufrj.br/fstr/).
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