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RESUMO 

Neste trabalho, apresenta-se uma contribuição ao estudo da não

linearidade fisica e geométrica em pórticos planos de concreto armado 

utilizando-se uma formulação teórica consistente. 

Inicialmente, apresenta-se uma revisão dos métodos aproximados para 

consideração dos efeitos não-lineares em estruturas planas de concreto armado 

recomendados pelas principais normas internacionais. 

Desenvolve-se uma formulação consistente baseada na teoria de 

grandes deslocamentos e grandes deformações aplicada a elemento de pórticos 

planos de concreto armado. Para obtenção da matriz de rigidez utiliza-se um 

sistema de coordenadas corrotacional solidário ao elemento, considerando-se 

apenas os graus de liberdade naturais. A teoria estrutural utilizada é a de 

Euler-Bernoulli-Navier, e as equações de equilíbrio são formuladas através do 

Princípio dos Trabalhos Virtuais. Para facilitar a implementação introduz-se 

algumas aproximações de natureza geométrica e algumas simplificações no 

comportamento do elemento, sem perda da generalidade da formulação. 

A não-linearidade fisica do concreto armado é introduzida utilizando-se 

o processo das fatias para discretização da seção tranversal do elemento, 

possibilitando-se o uso de relações constitutivas uniaxiais entre tensão e 

deformação para o concreto e para o aço. 

Foi utilizada a forma incrementai do método iterativo de Newton

Raphson, permitindo-se assim acompanhar corretamente o comportamento 

não-linear da estrutura na fase elástica e fissurada, incluindo-se a determinação 

da carga de colapso. 

Para verificação numérica da formulação proposta, foi implementado 

um programa para utilização em microcomputadores. 
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Vários exemplos numéricos são apresentados e os resultados são 

comparados com os obtidos analiticamente e numericamente por outros 

autores. 

Finalmente, com base em alguns exemplos de pórticos planos, é 

mostrada a correlação entre os resultados da análise numérica e os fornecidos 

pelos principais métodos aproximados de avaliação dos efeitos não-lineares 

recomendados pelas normas internacionais. 
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ABSTRACT 

In this work reinforced plane frames behavior considering material and 

geometric nonlinearities are investigated using a consistent fmite element 

formulation to include large deformation and displacement effects. The 

element stiffness matrix is formulated in a local corotational coordinate 

system including only natural degrees of freedom. Equilibrium equations are 

formulated for the Euler-Bernoulli-Navier beam model by the virtual work 

method. The reinforced concrete material nonlinearity is implemented on 

layered plane frame elements enabling to assign one dimensional axial 

constitutive relations for concrete and steel materiais separately. The solution 

is performed iteractively by the Newton-Raphson method such that the 

cracked region and the ultimate load can be readily identified. Numerical 

examples are carried out using a computer code that has been written and 

implemented on a microcomputer platform. The numerical results are 

compared with that of approximate procedures used in practice nowadays, 

such as P-~ methods and moment magnifier methods, recommended by some 

international codes. Their results show the methodology effectiveness when 

compared to others available in the literature. 



1 

INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Gerais 

O crescente aumento da densidade populacional associado a uma 

necessidade contínua de uma maior urbanização, fez com que ocorresse um 

intenso processo de verticalização das edificações urbanas. Com isso toma-se 

necessário cada vez mais o aprimoramento dos sistemas estruturais e das 

ferramentas de análise das estruturas, de forma a proporcionarem mruor 

economia e uma adequada segurança. 

A maioria das análises realizadas pelos projetistas estruturais são 

baseadas na teoria elástica-linear devido a sua simplicidade. Nesta análise 

considera-se uma relação linear entre as ações e os seus efeitos sobre as 

estruturas. Para que seja aplicável é necessário que sejam lineares as relações 

entre as tensões e as deformações chamadas de "linearidade fisica" e entre as 

deformações e os deslocamentos chamada de "linearidade geométrica". 

A análise linear é aplicável quando se tem um nível de solicitação que 

produz baixas tensões e os deslocamentos são pequenos de forma que o 

equilíbrio possa ser formulado na posição original da estrutura. 

Os resultados de uma análise linear são usualmente empregados para a 

verificação de Estados Limites de Utilização. Em alguns casos é possível 

utilizá-los, com critérios, para verificações de Estado Limite Último. 

A análise linear é sempre importante pois é de mais fácil compreensão 

e utilização, e deve ser utilizada até mesmo como uma primeira aproximação 

da análise não-linear. 
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A análise não-linear, embora tenha sua importância reconhecida pelos 

projetistas estruturais, ainda é muito pouco utilizada. O desenvolvimento de 

programas de análise não-linear para utilização em microcomputadores seria a 

fonna mais adequada de introduzir esta análise no cotidiano do projeto 

estrutural, pois os microcomputadores estão a disposição, atualmente, da 

maioria dos projetistas. Uma vez vencida as dificuldades à introdução de um 

procedimento não convencional, a análise não-linear deverá ser reconhecida e 

aceita no meio profissional, pois é sem dúvida mais realista e propõe estruturas 

mais econômicas e seguras que a análise linear. Por estes argumentos a 

tendência atual das normas, inclusive a brasileira, é encorajar a utilização da 

análise não-linear no projeto de estruturas. 

As normas técnicas internacionais, American Concrete Institute (ACI), 

Comité Euro-Intemacional du Beton (CEB), têm recomendado uma variedade 

de métodos para consideração do comportamento não-linear de estruturas de 

concreto armado. A precisão destes métodos varia em função das hipóteses 

feitas com respeito ao comportamento do material (não-linearidade fisica) e as 

interações entre forças e deslocamentos nas barras da estrutura (não

linearidade geométrica). 

1.2 Modelos de Comportamento dos Materiais 

O comportamento real dos materiais é, em geral, muito complexo, 

apresentando variações significativas de acordo com o tipo de solicitação 

(estática, dinâmica, longa ou curta duração, etc.), de acordo com as condições 

do meio ambiente (temperatura, umidade, etc.), ou mesmo com relação às 

condições de confinamento. 

Assim, a análise teórica das estruturas esbarra no problema 

fundamental da modelagem do comportamento do material de que são 



3 

constituídas, levando-se ao estabelecimento de relações constitutivas (cr x E) 

que permitam obter a solução de um determinado problema. Na prática, toma

se indispensável a adoção de modelos simplificados que, no entanto, devem 

possibilitar soluções suficientemente aproximadas do comportamento real. 

Conforme salienta PROENÇA (1986), é bastante improvável que um 

único modelo possa simular todas as situações possíveis, levando à 

necessidade da utilização de diversos modelos de um mesmo material. 

Alguns modelos mais comuns são apresentados a seguir. 

1.2.1 Modelo Elástico 

A diferenciação entre os modelos se faz fundamentalmente, pela 

análise do regime de deformações em uma situação alternada de carga e 

descarga de um ensaio experimental, que em geral é o de tração simples, que 

fornece o diagrama (cr x E). 

Neste ensaio, a elasticidade fica caracterizada pelo aparecimento, 

numa situação de carga, de deformações imediatas, simultâneas com as tensões 

e invariantes ao longo do tempo se o regime de tensões permanece constante 

(Fig. l.l.a e b ). 

Em descarga, as deformações desaparecem ao se anularem as tensões, 

sem deixar qualquer valor residual. 

Se existe linearidade entre cr e E, o comportamento é dito elástico 

linear (Fig. l.l.a), caso contrário, o regime é elástico não-linear (Fig. l.l.b ). 

No caso de elasticidade linear, a proporcionalidade entre cr e E é 

expressa pela Lei de Hooke, 

cr=E.E (1.1) 

onde o módulo de elasticidade E caracteriza o material. 
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1.2.2 Modelo Plástico 

A plasticidade apresenta como característica principal o aparecimento 

de deformações residuais, não reversíveis, numa etapa de descarga. 

Outra característica é relativa ao fato de que as deformações plásticas 

(Ep) aparecem a partir de um determinado valor de tensão cre, tensão de 

escoamento. Até ser atingida a tensão cre, o material, neste modelo, permanece 

rígido. 

A Fig. l.l.c mostra o comportamento plástico perfeito. Neste caso, a 

tensão de colapso coincide com a tensão de escoamento e, uma vez atingido 

este valor, a deformação ocorre de maneira ilimitada. 

A Fig. l.l.d apresenta o comportamento plástico de um material com 

encruamento. O encruamento está ligado ao fato de que o material aceita 

acréscimos de tensão com acréscimos de deformação plástica. 

Se em uma determinada etapa do carregamento, ponto A do diagrama, 

houver uma descarga e em seguida uma nova carga, a tensão para a qual 

surgem novos acréscimos de deformação plástica é de valor diferente de cre, 

sendo função da deformação plástica atual Ep. 

1.2.3 Modelo Viscoso 

Embora a viscosidade seja uma característica dos líquidos, nos sólidos 

ela se manifesta pelo aparecimento de deformações que se desenvolvem ao 

longo do tempo, mesmo que as tensões permaneçam constantes. 

No tratamento analítico deste tipo de comportamento, admite-se que a 

tensão a é proporcional a uma taxa de deformação E , de tal modo que ao se 

aplicar a tensão, não aparece, de imediato, uma deformação. 

A relação constitutiva fundamental é 
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. 
0'=118 (1.2) 

onde 11 é o coeficiente de viscosidade do material. 

A simulação da deformação ao longo do tempo pela equação 1.2, fica 

evidenciada na resolução do caso particular de solicitação onde se admite que 

cr permaneça constante e igual a cr . Considerando-se também que em t=O, 

E(O)=O, a equação 1.2 integrada conduz a 

(J' 
E(t) = -t 

11 
(1.3) 

A equação 1.2 permite ainda uma outra consideração. Se em um 

determinado instante for removida a tensão cr , a partir daí f; = O e, portanto, E 

é constante. Isto é, aparece uma deformação não reversível diferente daquela 

do modelo plástico pelo fato de não ser imediata. 

1.2.4 Modelos Combinados 

Os três modelos básicos anteriores (elástico, plástico e viscoso) podem 

ser combinados segundo diversos critérios, de modo a permitir o estudo do 

comportamento de diferentes materiais, os quais apresentam, em geral, 

deformações elásticas, plásticas e viscosas. 

Essas combinações podem ser agrupadas em quatro grupos: 

- modelo Elasto-Plástico; 

- modelo Visco-Elástico; 

modelo Visco-Plástico; 

- modelo Elasto-Viscoplástico. 
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O modelo elástico perfeitamente plástico é mostrado na Fig. l.l.e. 

Enquanto a tensão a< ae, a deformação total é composta apenas da parcela 

elástica; quando a = ae, a deformação total é obtida pela soma da parcela 

elástica e da parcela plástica, ou seja: 

E= Ep + Ee (1.4) 

Neste modelo, o descarregamento ocorre elasticamente. 

O comportamento do material visco-elástico é usualmente exibido na 

forma de diagrama de fluência e relaxação. A fluência ou creep é o fenômeno 

do aparecimento de deformações ao longo do tempo, sendo o corpo solicitado 

por tensão constante. Por outro lado, a relaxação se caracteriza por uma perda 

de tensão ao longo do tempo, em um corpo sujeito a deformação constante. 

O modelo visco-plástico permite simular o comportamento de 

materiais que apresentam deformações plásticas e viscosas. Basicamente, o 

material se comporta como rígido até atingir a tensão de escoamento e, a partir 

daí, as propriedades plásticas e viscosas são evidenciadas. 

O material elasto-viscoplástico tem um comportamento elástico até 

atingir a tensão de escoamento e, a partir daí, deformações plásticas e viscosas 

são adicionadas às deformações elásticas. Estas deformações viscoplásticas 

são resultantes da tensão que excede a tensão de escoamento. 

1.3 Interação Entre Forças e Deslocamentos 

Quando submetidas a ação de forças aplicadas a estrutura deforma, 

implicando-se que as forças devem satisfazer as condições de equilíbrio na 

posição deformada (Fig. 1.2). Como em geral estas deformações são pequenas 
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comparadas com as dimensões da estrutura, estas tem sido desprezadas na 

formulação do equilíbrio levando-se à chamada análise em teoria de 1 a ordem. 

p 

--- --~--
H 

I 
I 

I 

I 
I 
t 

P fl = MOMENTO DE 2t ORDEM 

DEVIDO À DEFORMAÇÃo 

DA ESTRUTURA 

FIGURA 1.2 - Efeito P-~ 

Se o equilíbrio é formulado na estrutura em sua posição deformada, 

levando-se em consideração momentos adicionais devido a forças axiais, a 

análise é dita em teoria de 23 ordem. 

Existem situações em que a utilização da teoria de za ordem é 

essencial, principalmente na análise de estruturas esbeltas de edificios e onde 

se deseja analisar mecanismos e possibilidades de colapso ou determinar a real 

reserva de segurança para um dado nível de carregamento. 

1.4 Tipos de Análises de Pórticos 

Diferentes combinações das hipóteses descritas abaixo levam a uma 

variedade de curvas relacionando-se carregamento e deslocamento como 

mostrado na Fig. 1.3. Embora a figura mostre relações entre o carregamento e 
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o deslocamento lateral para um pórtico simples de duas colunas e uma viga, os 

resultados podem ser extrapolados para pórticos de vários vãos e andares 

múltiplos. 

p 

rELÁSTICA EN lf ORDEM !AI 
O<P 

p 

I 
I 

I 

0< ~ constante 

Per--~------------------------:,:---=-----

~ ~ICA EN 21 ORDEM IBI 

Pp 

EM I! ORDEM (E) 

EM 2' ORDEM I F ) 

COMPORTAMENTO REAL (R l 

EM 2! ORDEM ( D) 

DESLOCAMENTO, 6 

FIGURA 1.3- Relações carga-deslocamento para pórticos 

A forma mais simples de analisar a estrutura de um pórtico é através 

da análise elástica linear em 1 a ordem. Nesta análise o material é assumido ser 

elástico linear, ou seja segue a lei de Hooke, e as equações de equilíbrio são 
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formuladas baseando-se na configuração indeformada da estrutura. A curva 

"A" da Fig. 1.3 representa os resultados deste tipo de análise. 

Este tipo de análise é de muito importância por várias razões como as 

relacionadas a seguir e citadas por CORRÊA (1991): 

• é a análise de mais fácil compreensão e utilização; 

• possibilita a superposição de efeitos, que simplifica muito a análise; 

• em regime de serviço é comum grande parte dos pórticos de 

edificios ter comportamento marcadamente linear; 

• mesmo em situações em que a não-linearidade é marcante, a análise 

deve ser utilizada como primeira aproximação do comportamento 

global do pórtico; 

• vários tipos de análises não-lineares podem ser desenvolvidas por 

sucessivas etapas lineares. 

Se as equações de equilíbrio são formuladas baseando-se na 

configuração deformada obtem-se a curva "B", a qual representa uma análise 

elástica em 28 ordem. O limite superior da análise elástica em 28 ordem, para 

pequenas deformações, é a carga de flambagem elástica do pórtico, p cr-

Se as equações de equilíbrio são referidas a forma indeformada da 

estrutura e o material tem comportamento rígido-plástico obtem-se a resposta 

representada pela curva "C", e esta análise é denominada análise em 1 a ordem 

em regime rígido-plástico. Formulando-se o equilíbrio na posição deformada 

da estrutura a curva "D" da Fig. 1.3 é obtida, e a análise é dita rígido-plástica 

em 2a ordem. 

Na análise elasto-plástica em teoria de la ordem o comportamento do 

material é assumido como elástico até um certo limite e a partir daí 

perfeitamente plástico e o equilíbrio é formulado na posição inicial da 

estrutura. A resposta carga-deslocamento para este tipo de análise é mostrada 

pela curva "E" e o seu limite superior é a carga de colapso plástico, P c, obtida 

da análise rígido-plástica em 1 a ordem. Se o equilíbrio for formulado na 
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configuração deformada, obtém-se a curva "F", a qual representa uma análise 

elasto-plástica em 28 ordem, também conhecido como análise não-linear em 28 

ordem. Esta análise é uma boa aproximação do comportamento real da 

estrutura de um pórtico, representado pela curva "R" da Fig. 1.3. 

Embora a análise linear seja a mais utilizada nos escritórios de 

projetos, há situações em que a utilização de análises não-lineares é essencial 

para se obter resultados próximos dos reais; algumas delas são citadas a seguir: 

• análise de estruturas esbeltas de edifícios, onde os efeitos de 28 

ordem (não linearidade geométrica) têm influência significativa; 

• em estruturas de concreto armado onde o nível de tensões leve à 

fissuração do concreto, plastificações e a outros comportamentos 

não-lineares deste material; 

• em estruturas de comportamento elasto-plástico; 

• quando se deseja analisar mecanismos e possibilidades de colapso, 

reservas de segurança para um dado nível de carregamento, etc. 

A diferença entre as curvas obtidas da análise elasto-plástica em 28 

ordem e a curva do comportamento real do pórtico depende de muitos fatores, 

tais como: 

• imperfeições iniciais das barras 

• efeito das deformações por cisalhamento 

• influência dos efeitos não-lineares do material 

• etc. 

1.5 Considerações Sobre o Comportamento do Concreto Armado 

As estruturas de concreto armado apresentam um comportamento 

complexo em função das propriedades de seus materiais componentes (aço e 
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concreto) e do trabalho destes em conjunto (aderência), levando-o a respostas 

não-lineares. 

O concreto é um material heterogêneo que se encontra em intercâmbio 

hidráulico constante com o meio ambiente, o que faz com que as reações 

químicas assim produzidas alterem suas propriedades ao longo do tempo. 

Entre as características importantes do material concreto CILONI (1993) cita: 

• boa resistência à compressão e baixa resistência à tração, o que leva 

à sua fissuração; 

• existência de deformações diferidas produzidas ou não por tensões 

(fluência, retração); 

•influência do tipo e da duração da solicitação na resistência do 

material (estado uni axial ou multi axial de tensões, efeito RUSH, 

fadiga, etc.); 

• baixa ductilidade do material, se comparado com o aço, com 

deformações últimas muito baixas; 

•relação não-linear entre tensões de compressão e deformações, com a 

existência de um valor máximo e de um ramo descendente; 

•comportamento sob cargas dinâmicas com ciclos de histerese, 

degradação da rigidez e da resistência do concreto. 

Já o aço apresenta outras características próprias: 

• resistência semelhante à tração e à compressão; 

•comportamento inicialmente elástico, com módulo sensivelmente 

constante, com fase plástica posterior, esta com características 

dependentes do tipo de aço (A ou B); 

• ausência de fluência e retração; 

• efeito BAUSCHINGER sob ação de ciclos de cargas. 
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Trabalhando em conjunto o concreto e aço apresentam outras 

características importantes, como por exemplo: 

• aderência imperfeita entre as armaduras e o concreto, com 

deslizamentos relativos entre ambos, que tendem a aumentar sob 

atuação de ciclos de carga e descarga; 

• contribuição do concreto tracionado entre fissuras. 

• coeficientes de dilatação térmica aproximadamente iguais. 

É evidente que a natureza não-linear da relação momento-curvatura 

para as seções das barras de uma estrutura de concreto armado provocará 

algumas alterações nos valores relativos dos esforços solicitantes obtidos numa 

análise elástica em 1 a ordem. Em particular por causa das rotações plásticas de 

algumas seções é possível que os momentos fletores assumam valores 

diferentes daqueles obtidos da análise linear, e ao atingir os valores limites, o 

efeito da fissuração provoca uma redistribuição dos momentos em estruturas 

estaticamente indeterminadas. 

Esta redistribuição de momentos depende da capacidade de rotação 

plástica de cada seção. Se a seção é frágil o momento decresce rapidamente 

após atingir o máximo e a estrutura romperá bruscamente sem absorver 

qualquer carga adicional. Já se a seção é dúctil, cargas adicionais podem ser 

aplicadas porque rotações ocorrem enquanto o momento resistente permanece 

constante e uma redistribuição de momentos ocorrerá, e assim sucessivamente 

até que o mecanismo se forme. Portanto se existe capacidade de absorver 

rotações plásticas a distribuição do momentos para a carga de ruptura pode ser 

completamente diferente daquela obtida usando a análise elástica linear e 

dependerá dos momentos últimos das seções. Em estruturas de concreto 

armado a ductibilidade de uma barra é usualmente expressada como a razão 

entre a deformação última e a deformação correspondente à primeira 

plastificação. A ductibilidade para a formação da la rótula plástica pode ser 
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insuficiente para possibilitar a total redistribuição dos momentos. Assim, se a 

redistribuição é pretendida deve-se assegurar suficientes ductibilidades das 

seções críticas. 

Outra não-linearidade que ocorre nas barras das estruturas de concreto 

armado é devida à variação da rigidez EI ao longo de seu comprimento. 

Quando a barra fissura a rigidez EI da seção fissurada reduz e esta variação de 

EI ao longo da barra altera a distribuição dos esforços solicitantes se 

comparada com a análise elástica (EI constante). Com o aumento do 

carregamento a extensão da região fissurada aumenta e a distribuição da 

rigidez, assim como dos esforços solicitantes, será outra vez modificada. Este 

efeito é mais acentuado quando as diversas barras da estrutura contém 

diferentes densidades de armaduras positivas e negativas, e é mais notada 

ainda nos pórticos porque a fissuração é maior nas vigas do que nos pilares. 

Como exemplo é mostrada uma viga hiperestática sobre três apoios 

(Fig. 1.4): na seção do apoio central, onde é maior o momento negativo, a 

fissuração dessa seção provoca uma redução na rigidez e conseqüentemente 

uma redistribuição de momentos, com o aumento dos momentos positivos e a 

antecipação da fissuração nos vãos em relação à previsão da teoria elástica. 

, '\ ./ ANÁLISE ELÁSTICA 

'\ 

' ' 

ANÁLISE Pt.ÁSTICA COM 
REDISTRIBUiçÃO DE MOMENTO 

FIGURA 1.4 - Redistribuição de momentos provocada pela fissuração numa 
viga hiperestática 

As dificuldades envolvidas na consideração dos fenômenos 

comportamentais do concreto armado levaram, no passado, os projetistas de 
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estruturas de concreto a projetar baseando-se em fórmulas empíricas derivadas 

de numerosos experimentos. Com o advento dos computadores permitiu-se 

grande avanço nos métodos numéricos de análise, como por exemplo o método 

dos elementos fmitos, e o conseqüente desenvolvimento de modelos 

matemáticos mais realísticos com os quais se tenta descrever com mais 

precisão o comportamento das estruturas de concreto armado. Obviamente 

estas soluções numéricas precisam ser confrontadas com dados experimentais, 

assim, como, as análises numéricas devem ser utilizadas para aferir resultados 

obtidos nos laboratórios. 

1.6 Considerações Gerais Sobre os Métodos de Projetos em Concreto 

Armado 

As normas mais modernas de projeto de estruturas de concreto armado 

já incorporam em suas prescrições diferentes tipos de análise que podem ser 

feitas dentro de um projeto. Assim é que o Código Modelo CEB/FIP MC 90 

(1990), explícita em seu parágrafo 5.3 quais as análises que podem ou devem 

ser feitas. Diz o texto: 

"A análise global de uma estrutura pode ser feita de acordo com os 

seguintes métodos: análise não-linear, análise linear, análise linear com 

redistribuição e análise plástica." 

O texto especifica que a análise não-linear é uma descrição realista do 

comportamento fisico e por conseguinte um método perfeitamente consistente 

com as hipóteses usadas para verificações locais e cálculo dos elementos que 

compõem a estrutura. Enfatiza que este método deve ser usado como 

referência para outros mais simplificados. Com relação à análise linear o MC 

90 observa que ela só é realista quando a estrutura está submetida a baixos 
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níveis de tensão e se seus elementos ainda não estão fissurados. A análise 

linear com redistribuição de esforços, todavia limitada, pode ser utilizadas para 

verificações na ruptura (Estado Limite Último). 

Interpretando as afirmações do MC 90, MARTINS (1995) observa que 

o método clássico de projeto baseado na obtenção de esforços via análise 

linear e posterior verificação das seções nos estados limites últimos com esses 

esforços carece de consistência e tem sua abrangência extremamente limitada. 

Confonne frisa o MC 90 pode-se aceitá-la para cálculo de vigas contínuas e 

pórticos indeslocáveis lateralmente. Ocorrendo fissuração, até mesmo para 

verificações dos estados limites de utilização, a análise linear é teoricamente 

deficiente. 

Cabe aqui ressaltar que sempre se calculou obras de concreto armado 

baseadas em cálculos lineares sem que isto implicasse em danos à estrutura. 

Mesmo sendo verdade esta observação, isto não invalida o fato de seus 

resultados serem questionáveis e de que as margens efetivas de segurança 

possam não ser as previstas nos cálculos. 

A consideração do comportamento não-linear dos pórticos de concreto 

armado de edificios pode ser feita através de métodos mais precisos como a 

análise não-linear fisica e geométrica utilizando-se para isto programas de 

elementos finitos ou através de métodos simplificados como o método P-~ ou 

os métodos de comprimento efetivo de coluna. 

O ACI 318-89 (1989) sugere que se faça uma análise levando em 

conta a influência das forças axiais e das variações de inércia devido à 

fissuração na rigidez das barras dos pórticos de edificios, assim como os 

efeitos decorrentes das cargas permanentes e das rotações de apoio na 

estrutura lateralmente deslocada devido às ações do vento. 

O CEB/FIP MC 90 é mais exigente que o ACI 318-89, ele não apenas 

incentiva o uso de análises que incluam as reais leis constitutivas dos 

materiais, mas também fornece aos projetistas técnicas de como levar em 
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consideração as não-linearidades geométricas e as variações de rigidez devido 

a fissuração. 

Dentre os métodos simplificados de projeto recomendados pelas 

normas pode-se citar os métodos de comprimentos efetivos, onde as 

considerações de não-linearidades são levadas em conta diretamente no 

dimensionamento das colunas. O método de amplificação dos momentos de 1 a 

ordem recomendado pelo ACI 318-89; o método do momento adicional do 

CEB/FIB MC 90; o método do aumento da excentricidade devido ao efeito da 

esbeltez prescrito pela NBR 6118 (1980) são exemplos destes métodos de 

comprimento efetivo de coluna. 

Outros métodos simplificados muito utilizados nos escritórios de 

projetos são os chamados "Métodos P-S', que consistem basicamente em 

simular os efeitos de 23 ordem (não-linearidade geométrica) através de forças 

cortantes e momentos fletores adicionais produzidos pelo carregamento 

vertical agindo na estrutura lateralmente deslocada. Estes esforços são obtidos 

usando apropriadas rigidezes EI para computar a fissuração do concreto. 

Os parâmetros de estabilidade, definidos por BECK & KONIG 

(1966), MACGREGOR & HAGE (1977), FRANCO (1985) e 

VASCONCELOS & FRANCO (1990), surgem como indicadores da 

estabilidade global da estrutura. Basicamente eles informam se o pórtico pode 

ser considerado como de nós fixos ou de nós móveis, sendo que nos pórticos 

de nós fixos os efeitos de 2a ordem podem ser considerados em cada pilar 

isoladamente em função do seu índice de esbeltez, utilizando-se um dos 

métodos de comprimento efetivo citados anteriormente. 

Dentre estes parâmetros de estabilidade, um dos mais utilizados é o 

chamado parâmetro a, inicialmente definido por BECK & KONIG baseado na 

análise de pórticos articulados contraventados por uma parede estrutural e 

dado por: 
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a=% (1.1) 

onde h é a altura total do pórtico, P é a carga vertical total atuante, EI é o 

produto de rigidez da parede de contraventamento suposto constante ao longo 

da altura. Se a<0,6 dispensa-se a análise global de 23 ordem da estrutura. 

FRANCO entende que o critério de equivalência da rigidez possa ser 

estendido a estruturas de contraventamento compostas apenas por paredes ou 

apenas por pórticos. Como os efeitos de 23 ordem dependem da forma da 

elástica da estrutura, ele sugere diferentes valores limites de a para os diversos 

tipos de contraventamentos: 

- a :::;; 0,5 para estruturas compostas apenas por pórticos; 

- a :::;; 0,6 para estruturas compostas por pórticos e paredes; 

- a :::;; O, 7 para estruturas compostas apenas por paredes. 

Mais recentemente VASCONCELOS & FRANCO mostraram que a 

avaliação da deslocabilidade lateral da estrutura de contraventamento pode ser 

realizada de forma muito conveniente pelo parâmetro Yz, dado por: 

1 
(1.2) 

onde ~M é o incremento inicial do momento de 1!! ordem causado pela ação 

das cargas verticais na estrutura lateralmente deslocada. 

Esse parâmetro pode ser utilizado para estimar o acréscimo que se 

deve dar ao momento de 1 a ordem para se obter o momento que inclui também 

a parcela de 23 ordem, ou seja: 

(1.3) 
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Assim, considerando-se que a parcela de za ordem deve ser de no 

máximo 10% da de 1 a ordem para que a estrutura possa ser considerada como 

indeslocável, tem-se que o limite do parâmetro Yz, para esse caso deve ser: 

y z ~ 1,1 (1.4) 

CORRÊA & RAMALHO (1995) mostram que pode-se trabalhar com 

este coeficiente de majoração Yz até o limite de 1,2. É mostrado ainda pelos 

mesmos autores que existe uma boa correlação entre os parâmetros a e Yz, 

calculados de mais de 60 pares de valores a e yz, obtidos para edificios 

projetados e executados no Brasil, chegou-se à seguinte correlação: 

y z = 1,1- 0.33a + 0.50a 2 (1.5) 

MACGREGOR & HAGE (1977) definem um outro parâmetro de 

estabilidade Q, a partir da consideração de que se os momentos de 2a ordem 

não diferem em mais de 5% dos de 1 a ordem, a análise em 2a ordem é 

dispensável; assim ele define Q como: 

(1.6) 

onde LP é a resultante das cargas verticais no andar, ô 1 é o deslocamento 

lateral relativo de la ordem do andar, H é a força cortante no andar e h é a 

altura do andar. MACGREGOR & HAGE então admitem que se Q~0,0475 é 

desnecessária a análise em 2a ordem, e recomendam ainda que se possa fazer 

análise simplificada em 2a ordem (análise do tipo P-ô) para valores Q~0,22. 



20 

A revisão da NBR 6118 em andamento deve incluir recomendações 

sobre considerações dos parâmetros de estabilidade e de processos 

simplificados de consideração dos efeitos não-lineares em estruturas de 

concreto armado. 

No capítulo 11 será apresentada uma revisão das prescriyões 

normativas de projeto recomendados pelas diversas normas internacionais no 

que se refere a consideração dos efeitos das não-linearidades em pórticos 

planos de concreto armado. 

1. 7 Objetivos do Trabalho 

O projeto de uma estrutura de concreto armado deve atender com 

segurança os estados limites últimos e os estados limites de utilização. Para 

assegurar o atendimento às condições de serviço, é necessário uma previsão 

rigorosa dos esforços solicitantes, deslocamentos e deformações da estrutura 

sob ação das cargas de utilização. É importante para se conhecer as reais 

condições de segurança estimar com precisão também a carga última da 

estrutura. Portanto um projeto consistente de uma estrutura deve procurar 

antecipar o comportamento mais próximo possível do real, nas fases elástica, 

fissurada e nas vizinhanças da ruptura. 

Com o objetivo de melhor conhecer o comportamento dos pórticos 

planos de concreto armado nas diversas fases de carregamento, neste trabalho 

pretende-se estudar o comportamento destes pórticos através de uma análise 

não-linear em teoria de 23 ordem, baseado na teoria de grandes deslocamentos 

e grandes deformações usando para isto uma formulação teórica consistente. 

O trabalho envolve o desenvolvimento da formulação para análise 

não-linear de pórticos planos e a elaboração de um programa para utilização 

em microcomputadores para análise não-linear de pórticos planos de múltiplos 
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andares em concreto armado, levando-se em consideração a deformabilidade 

dos apoios. Esta formulayão consistente é baseada nos trabalhos desenvolvidos 

por PIMENTA (1986 a 1995), e para consideração da não-linearidade fisica do 

concreto armado é utilizado o processo das fatias que permite o uso de 

relações constitutivas uniaxiais entre tensão e deformação para o concreto e 

para o aço. Neste processo as seções transversais das barras de concreto 

armado são divididas em fatias de concreto e de aço, podendo-se portanto ser 

utiliz~QQ p~~ sçyQÇS Qç fQnn~ qu~Iquçr, çQm vári~s ç~adas d~ armadura. 

É também objetivo deste trabalho incluir um estudo comparativo entre 

os resultados numéricos com aqueles obtidos por métodos aproximados usados 

em projetos atendendo às prescrições das várias normas internacionais, tais 

como, o método P-~ e o método de amplificação de momentos de 1 a ordem, 

assim como as recomendações relativas a redução da rigidez EI para levar em 

consideração a fissuração do concreto. 

1.8 Descrição Resumida dos Capítulos 

No capítulo 11 apresenta-se uma revisão das prescrições normativas de 

projeto recomendadas pelo ACI, CEB/FIB e NBR 6118 no que se refere a 

consideração dos efeitos não-lineares tanto geométricos quanto fisicos, para 

pórticos planos de concreto armado de edificios de andares múltiplos. 

No capítulo 111 é apresentada de maneira detalhada a formulação para 

análise não-linear de pórticos planos, baseada na teoria de grandes 

deslocamentos e grandes deformações. A aplicabilidade da formulação na 

análise de grandes deslocamentos é ilustrada através de vários exemplos e os 

resultados são comparados com os obtidos através de soluções analíticas. No 

capítulo IV a formulação é aplicadas à análise de pórticos planos de concreto 

armado, onde são apresentados modelos constitutivos para o concreto e o aço. 
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Apresenta-se também um fluxograma simplificado do programa principal e das 

diversas subrotinas com a descrição suscinta dos vários passos de uma análise 

não-linear incrementai e iterativa. Vários exemplos são apresentados com o 

objetivo de se mostrar a validade da formulação e de se comparar os resultados 

com os obtidos quando se utlHza os procedimentos aproximados de análise 

não-linear recomendados pelas diversas normas. 

Finalmente no capítulo V são enfocados as principais conclusões 

extraídas deste trabalho e algumas sugestões para trabalhos futuros. 
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PRESCRIÇÕES NORMATIVAS PARA ANÁLISE NÃO

LINEAR DE PÓRTICOS EM CONCRETO ARMADO 

2.1 Generalidades 

As normas mais modernas de projeto de estruturas de concreto armado 

já incorporam em suas prescrições diferentes métodos de análise não-linear. 

Aqui serão comentadas as recomendações do ACI-318/318R-89, do CEB/FIP 

Manual ofbuckling and stability (1978) e da NBR-6118 (1980). 

Pode-se avaliar os efeitos não-lineares em pórticos planos de concreto 

armado de edificios de andares múltiplos através de 3 procedimentos 

possíveis: 

a)Métodos de análise não-linear; 

b )Métodos P-~; 

c )Métodos baseados no comprimento efetivo de coluna. 

2.2 Métodos de Análise Não-linear 

Segundo o ACI 318-89 o projeto de barras de pórticos deverá ser 

baseado nos esforços solicitantes majorados obtidos de uma análise em 28 

ordem considerando a não-linearidade do material, fissuração assim como os 

efeitos da curvatura das barras, inclinação lateral, duração do carregamento, 
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retração, deformação lenta e interação com as fundações dos apmos. O 

procedimento de análise deverá apresentar resultados respaldados naqueles 

obtidos em laboratórios. 

ACI incentiva o uso da análise não-linear considerando os efeitos 

supracitados para pórticos deslocáveis por causa dos grandes efeitos na 

estabilidade causados pelos deslocamentos laterais dos nós. Para obter valores 

precisos de deslocamentos e esforços de 23 ordem deve-se dar ênfase à 

utilização de valores realísticos das rigidezes da barra. 

O CEB/FIP é mais ousado que o ACI. Ele não só incentiva o uso de 

análises que incluem as leis constitutivas dos materiais ou relações momento

curvatura para as seções como função do tempo, e os efeitos das ações nos 

deslocamentos, como fornece aos projetistas, técnicas de como fazer tal 

análise, incluindo como considerar as variações de rigidez das seções. 

As duas principais dificuldades na análise de pórticos esbeltos em 

concreto armado são as considerações das não-linearidades fisicas e 

geométricas. Estas dificuldades tendem a diminuir com o surgimento de 

programas que considerem estas não-linearidades, o que hoje ainda é pouco 

acessível à maioria dos escritórios de projetos. 

2.3 Métodos P-L\ 

A estabilidade de um pórtico depende principalmente da interação 

entre as forças verticais e os deslocamentos laterais. Esta interação afeta não 

só as colunas mas também as vigas. Sendo assim os projetos de pórticos 

demandam modelos mais realísticos do que analisar colunas isoladas 

considerando-se apenas deslocamentos dos andares. 

No ítem 2.1, foi mencionado que uma análise não-linear mais precisa 

deveria incluir não-linearidade geométrica, não-linearidade fisica do material e 

efeitos reológicos. Neste ítem, métodos aproximados, mas que consideram o 
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comportamento global do pórtico, serão discutidos. Nesses métodos 

comumente chamados de métodos P-il serão considerados os efeitos da não

linearidade geométrica através da aplicação das forças horizontais equivalentes 

produzidas pela interação do carregamento vertical na estrutura lateralmente 

deslocada. Os efeitos da não-linearidade fisica são usualmente considerados 

usando-se valores aproximados para EI. 

Embora a análise não-linear em teoria de 2a ordem seja a maneira mais 

adequada para a determinação dos reais deslocamentos e esforços solicitantes 

em pórticos em concreto armado, tal análise pode ser muito complexa e as 

vezes inacessível a maioria dos escritórios de projetos. Assim análises 

aproximadas através dos métodos P-il podem ser utilizadas através de 

modificações na análise linear. 

2.3.1 Análise P-A Iterativa 

Os esforços e os deslocamentos em 2a ordem são obtidos através de 

cálculo iterativo, usando-se um programa de análise em 1 a ordem, simulando

se o efeito P-il através de esforços fictícios, como se mostra a seguir. 

Inicialmente efetua-se uma análise em 1 a ordem do pórtico sob ação de 

forças verticais e horizontais. Desta análise pode-se determinar os 

deslocamentos laterais de cada andar, e portanto os deslocamentos relativos 

~i1 (Fig. 2.1 ). 

O próximo passo é calcular a resultante das forças axiais nas colunas 

(EPj) em cada andar e conseqüentemente determinar-se as forças cortantes 

adicionais em cada andar (V1i) como: 

(2.1) 



onde hj é a altura do andar. 
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FIGURA 2.1 - Método P-~ 
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FIGURA 2.2 - Cálculo das forças laterais equivalentes ao efeito P-~ 

Assim, a força lateral fictícia a ser aplicada em cada andar para simular o 

efeito P-~ será: 

pi = yi- yi-1 
I I I (2.2) 
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como mostrado na Fig. 2.2. As forças laterais fictícias são adicionadas ao 

carregamento lateral aplicado no pórtico, (Hj). Uma nova análise em 1 a ordem 

é então efetuada, repetindo-se a operação até que os deslocamentos obtidos em 

duas iterações consecutivas coincidam, a menos de uma tolerância pré

estabelecida, que conforme MACGREGOR & HAGE (1977) deve ser de 5%. 

Em geral, para estruturas aporticadas de razoável rigidez, dois ou três ciclos de 

iteração são suficientes para a convergência, e os esforços e deslocamentos 

obtidos agora incluem o efeito P-Ll. Deve-se salientar que o efeito P-Ll não 

afeta apenas os esforços nas colunas mas também os esforços nas vigas. 

A aplicação do método P-Ll iterativo não está limitado apenas ao caso 

de combinação de cargas verticais e horizontais; caso com carregamento 

apenas vertical pode também ser considerado. Em ambos os casos é exigida a 

determinação da configuração deformada e o cálculo das forças laterais 

fictícias equivalentes usando-se as eq. (2.1) e eq. (2.2). As forças laterais são 

então aplicadas à estrutura e a configuração deformada é novamente 

determinada. Se o carregamento é apenas vertical deslocamentos laterais 

significantes podem não ser encontrados. Nestes casos a análise deve ser feita 

com base numa rotação dos andares igual ao provável desaprumo tolerável (da 

ordem de 1/200 para pórticos de concreto). 

2.3.2 Análise P-~ Direta 

Alternativamente é possível obter uma equação para obtenção dos 

deslocamentos fmais de 2a ordem. A força horizontal total aplicada no andar 

"j" é (Fig. 2.1.a): 

j 

H{= L Hi (2.3) 
i= I 



29 

Se K! é deslocamento lateral causado por uma força lateral unitária no andar 

'~",então o deslocamento de 19 ordem (1° ciclo) do andar j é: 

(2.4) 

Para o 22 ciclo a força horizontal total no andar j é: 

j 

H;= I (Hi +Fi) (2.5) 
i= I 

onde F; é a força lateral para o andar i. Substituindo-se a eq. (2.2) na eq. (2.5) 

vem: 

Assim 

h. I J-

i (" P)~!ii 
Hi =" H. + LJ J I = Hj + yi 

2 t t hj I I 
(2.6) 
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(2.7) 

Para o 32 ciclo de iteração 

(2.8) 

Então, assumindo-se que as forças axiais permanecem, constantes, vem: 

Entretanto para o enésimo ciclo, vem: 
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Se a ~érie entre GolGhetes Gonverge a estrutura se estabiliza: se ao 
contrário, a série diverge, a estrutura não pode encontrar uma posição de 

equilíbrio. Esta série é uma progressão geométrica de razão [(I PJKi/hd, 
cuja expressão da soma desta série até o enésimo termo é: 

onde 

1-rn s =-n 1-r 

Se r > 1 a série não converge. 

Se r < 1 ~ lim rn = O ~ lim S = _I_ 
n-400 n-400 n 1 - r 

aplicando-se a eq. (2.9), resulta que o deslocamento final é: 

1 

ou 

1 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 
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A condição r < 1 implica: 

O tenno 

Q= (I PJKj =L pj~jl 
hj H~.hj 

(2.14) 

é conhecido como parâmetro de estabilidade definido pelo ACI-89. O valor 

inverso é definido por HORNE (1975) como fator de carga critica e dado por: 

(2.15) 

A equação (2.13) mostra que os deslocamentos de 28 ordem podem ser 

determinados diretamente de análise de 1 a ordem se ocorre pouca ou nenhuma 

mudança na rigidez lateral do andar decorrente dos momentos de 28 ordem. 

A partir da eq. (2.13) pode-se ter de forma aproximada o valor da 

carga critica, que pode ser definida como a carga que anula o denominador da 

equação, levando-se os deslocamentos para o infinito. Assim uma 

aproximação da magnitude da carga critica para o andar j é: 

. H~h 
PJ =--.-J 

c f1l 
I 

(2.16) 

Uma expressão mais exata é dada por: 

. Hih. 
pl =--J 

c AJ a ui 

(2.17) 
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onijç ~ vwi'l ijç 1. o pw-ü vigüs flexíveis a 1,22 para viga~ rígida~, conforme 

recomendação do ASCE (1978). 

O parâmetro de estabilidade Q (eq. 2.14) pode ser usado para definir 

os pórticos como de nós fixos ou móveis, e a estabilidade do pórtico. Para o 

ACI 318-89 se Q < 0,04 o pórtico pode ser considerado com de nós fixos e os 

momentos de 23 ordem não excedem, em 5% os momentos de 1 a ordem. 

MACGREGOR & HAGE (1977) mostraram que 5% de acréscimo nos 

deslocamentos deveria ser esperado se Q < 0,0475; para Q > 0,22 

recomendam uma análise não-linear mais exata. 

2.3.3. Método P-~ Amplificador de Momento 

Este método de análise é usualmente uma versão simplificada do 

método P-L\ direto discutido no ítem anterior. 

Para a coluna mostrada na Fig. 2.3 o momento fletor máximo é dado 

por: 

(2.18) 

Da equação (2.13) e (2.14) 

(2.18a) 

e conseqüentemente: 



1 
Mmax = H h+ L p L p /1 f11 

1- I 

h 

H h 

/ 

I 

FIGURA 2.3- Forças na coluna deformada 

isto é, o mesmo que: 

ou 
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(2.19) 



IP~I 

Mmax =Hh+ Hh Hh 
L Plll 

1-=--
Hh 

Mmax = Hh( 
1 

J IP~I 
1-==--

Hh 

ou em termos do parâmetro de estabilidade Q 

Mmax = Hh(-
1 J 1-Q 

ou 

Mmax = Ml(-
1 J 1-Q 
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(2.20) 

ou 

(2.21) 

(2.22) 

Este método P-~ amplificador de momentos é também conhecido 

como "método do parâmetro Q" porque ele usa o parâmetro de estabilidade 

"Q" para ampliar os momentos. 

No manual de flambagem e estabilidade do CEB/FIP (1978) é 

proposto o fator de amplificação em termos de momentos. O método é 

desenvolvido para acelerar a avaliação das forças axiais e dos momentos, 
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admitindo que para cada iteração as forças calculadas aumentam 

aproximadamente como uma série geométrica. 

Se o momento obtido numa seção crítica no 1 o cálculo é M~, o 

correspondente valor resultante da iteração seguinte é M2 e o momento da i

ésima iteração é Mi, então o fator geométrico "a" é dado por: 

(2.23) 

então, tem-se: 

M 2 =M 1 +aM 1 

M 3 = M 1 +aM1 +a2 M 1 (2.24) 

M = M +a M + .. · +a n-l M 
n I I I 

para um número infinito de iterações, obtém-se: 

(2.25) 

como mostrado anteriormente para a < 1, a convergência da série dá: 

(2.26) 

mas da Fig. 2.3 tem: 
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substitumdo-se M1 e M2 na eq. (2.26), chega-se a mesma eq. (2.21) 

M -M 
Cabe salientar que o valor de a= 2 1 deve ser pequeno. O uso 

Ml 

de valores não pequenos pode levar a erros na avaliação do momento fmal de 

28 ordem "M''. 

2.4 Métodos Baseados no Comprimento Efetivo da Coluna 

Na impossibilidade de se usar um programa de análise não-linear 

fisica e geométrica como descrito no ítem 2.2, ou métodos aproximados de 

análise que considerem a interação entre o carregamento e os deslocamentos 

(Métodos P-.1), permitem as normas que se utilize procedimentos aproximados 

de consideração das não-linearidades baseados nos resultados da análise 

linear. 

Estes métodos são baseados no comprimento efetivo da coluna. A 

partir da determinação do comprimento efetivo de cada coluna da estrutura em 

função das condições de vinculação nas suas extremidades, obtém-se fatores 

de amplificação dos momentos (ACI-318/89) ou momentos adicionais de 2a 

ordem (CEB/FIP). 

A Fig. 2.4 ilustra de forma simplificada os passos destes métodos 

aproximados aplicados a um pórtico plano. Inicialmente isola-se a coluna 

comprimida, levando-se em consideração se este pórtico é de nós fixos ou nós 

móveis (Fig. 2.4a). A seguir substitui-se a coluna já isolada (Fig. 2.4b) por 

uma coluna bi-rotulada padrão (Fig. 2.4c) de comprimento efetivo (k f u) e 

excentricidades equivalentes ( e01 e e02), de modo que a capacidade de carga 

desta coluna bi-rotulada esteja bem próxima da capacidade da coluna isolada 

(Fig. 2.4b ). O passo final deste procedimento simplificado consiste em simular 

os efeitos de esbeltez da coluna real nesta coluna padrão através da 

amplificação dos esforços internos na sua seção critica (Fig. 2.4d). Portanto 
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nestes métodos, o projeto da coluna levando-se em consideração os efeitos de 

28 ordem, se reduz à verificação do equilíbrio da seção transversal (Fig. 2.4d). 

'>i ... 

===> 
PASSO 2 

,. ' , \ 
I , 
I 

I I 
I 

I 
I 

\ 
I 

7':~ 

a) PÓRTICO 

c) BARRA PADRÃO 
Bl ROTULADA 

Klu 

]· 

~.,.. 

===} 
PASSO I 

"==> 
PASSO 3 

p 

bl BARRA Ca.lPRIMIOl 
ISOLADA 

p 

éD . 
. 

dI SEÇÃo TRANSVERSAL 
EM FLEXO-COM~ESSAo 

FIGURA 2.4- Passos de um procedimento simplificado de projeto 

2.4.1 Comprimento Efetivo de Barras Compridas 

Como observado no ítem anterior os efeitos da esbeltez da coluna 

(efeitos de 23 ordem) podem ser levados em conta no projeto da coluna através 

do comprimento efetivo "k f u", da mesma forma que é feito nos projetos de 

colunas de aço conforme o AMERICAN INSTITUTE STEEL 
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CONSTRUCTION (AISC). O coeficiente "k" que multiplica o comprimento 

real da coluna "R. u" é obtido com auxílio de um ábaco de dupla entrada, 

desenvolvido por Jackson e Moreland (Fig. 2.5), o qual pennite a 

detenninação gráfica deste fator para uma coluna de seção constante num 

pórtico de múltiplos andares e vários vãos. 

'i' A '/ta '/IA lJta 
k k 

• ID 

50.0 1.0 50.0 ao 20.0 ao 
10.0 10.0 100.0 10.0 100.0 
5.0 

50.0 50.0 
5.0 30.0 5.0 3QO 

3.0 0.9 3.0 20.0 4.0 20/J 
2.0 2.0 

10.0 3.0 t§ 9.0 0.8 8.0 
1.0 
0.9 

1.0 7.0 7.0 
0.8 &I 6.0 6.0 
0.7 0.7 5.0 5.0 
0.6 0.7 0.6 4.0 2.0 4.0 
06 Q.5 

0.4 
3.0 3.0 0.4 

0.3 Q3 2.0 2.0 
0.6 1..5 

0.2 0.2 
1.0 1.0 

0.1 O. I 

o Q.5 o o LO o 

( o I nós fixos 'V = :EEclciLc 
:EEvlvfLv 

I b ) nós móveis 

FIGURA 2.5- Fatores de comprimento efetivo 

Devido à diferença de comportamento entre os pórticos de nós fixos e 

os de nós móveis, o fator de comprimento efetivo "k" dependerá da 

deslocabilidade do pórtico. Na prática, raramente existirá um pórtico de nós 

completamente fixos ou completamente móveis. Para efeito de utilização dos 

ábacos da Fig. 2.5, considera-se que a coluna pertence a um pórtico de nós 

fixos se os deslocamentos horizontais não afetam significativamente os 

momentos na estrutura, o ACI-318/89 define o pórtico como de nós fixos, 
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quando o parâmetro de estabilidade "Q", definido pela eq. (2.14) é menor que 

0,04. 

Um procedimento alternativo, mais aproximado, pode ser usado para 

classificação dos pórticos em de nós fixos ou de nós móveis. Neste 

procedimento, a coluna pode ser considerada como pertencente a um pórtico 

de nós fixos se estiver localizada num andar no qual os elementos de 

contraventamento (paredes, treliças, núcleos) têm rigidez lateral total à forças 

laterais pelo menos 6 vezes a soma das rigidezes laterais de todas colunas do 

andar. 

O comprimento efetivo é função da relação entre a rigidez das colunas 

e das vigas em cada extremidade da coluna, sendo assim ele será fortemente 

afetado pela perda de rigidez por fissuração e pela variação da rigidez de vigas 

e colunas em função da densidade de armadura. Para utilização do ábaco da 

Fig. 2.5, a rigidez à flexão de cada barra (EI) deve ser calculada baseado no 

momento de inércia da seção fissurada dada por: 

onde: 

EI = 05E)s (para as vigas) (2.27) 

(para as colunas) (2.28) 

Ec é o módulo de elasticidade do concreto. 

I8 é o momento de inércia da seção plena da barra em relação ao seu 

eixo desprezando-se a contribuição da armadura. 

Es é o módulo de elasticidade da armadura. 

Pt é a razão entre a área total da armadura da coluna e a área da seção 

transversal. 
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De acordo com o ACI-318/89, o fator de comprimento efetivo para 

colunas de pórticos de nós fixos e de nós móveis pode ser calculado pelas 

equações abaixo: 
- para colunas de pórticos de nós fixos, o fator de comprimento 

efetivo será tomado como o menor dos valores obtidos das eqs. (2.29) e (2.30) 

(2.29) 

k = 0.85 + 0.05\j/ min S 1.0 (2.30) 

onde \Jf A e 'V B são os valores de \lf obtidos da equação indicada na Fig. 2.5 

para as duas extremidades da coluna e \jJ min é o menor dos dois valores. 

- para colunas de pórticos de nós móveis com ambas extremidades da 

coluna restringidas, o fator de comprimento efetivo pode ser tomado como: 

para \j/m < 2 (2.31) 

para \j/m ~ 2 (2.32) 

onde \jJ m é a média de valores de \jf para as duas extremidades. 

- para colunas de pórticos de nós móveis com rótula em uma 

extremidade, tem-se: 

k = 2.0 + 0.3\j/ (2.33) 

onde 'V é valor para extremidade restringida 
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2.4.2 Considerações Sobre os Efeitos da Esbeltez 

O índice de esbeltez de uma coluna é definido como a relação {kf u)/r 

onde r é o raio de giração da seção e dado por r= .JVA. Conforme o ACI-

318/89 os efeitos da esbeltez (efeitos de 23 ordem) podem ser desprezados para 

colunas pertencentes a pórticos de nós fixos desde que: 

k.f u < 34-12 Mlb 
r M2b 

(2.34) 

onde M1b/M 2b é a relação entre o menor e o maior momento fletor nas 

extremidades da coluna, sendo esta relação positiva se provoca curvatura 

simples e negativa se provoca curvatura reversa. Para colunas pertencentes a 

pórticos de nós móveis os efeitos de 23 ordem serão desprezados se (kf u)/r < 

22. Em ambos os casos assegura-se que pelo menos 95% da resistência da 

seção transversal será desenvolvida, sendo assim a capacidade de carga da 

coluna será governada pela sua resistência. 

MACGREGOR et al (1970) baseado na análise de várias estruturas 

construídas concluiram que os efeitos de 23 ordem nas colunas poderiam ser 

desprezados em 90% das colunas de pórticos de nós fixos e em 40% das 

colunas de pórticos de nós móveis. O autor acredita que nas estruturas atuais, 

mais esbeltas, estas percentagens sejam bem menores. 

O ACI-318/89 recomenda uma análise não-linear mais precisa para 

colunas com índice de esbeltez kf u > 100. 

O CEB/FIP dispensa a consideração dos efeitos de 23 ordem nas 

colunas com índice de esbeltez menor que 25. Permite o uso de métodos 

aproximados de determinação dos efeitos de 23 ordem para colunas com índice 
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de esbeltez menor que 40. Permite que se calcule a esbeltez das colunas de um 

andar de um pórtico de andares múltiplos de nós móveis através da expressão: 

onde 

(2.35) 

À é o índice de esbeltez das colunas de um andar. 

K é o deslocamento horizontal relativo do andar em consideração em 

relação ao andar inferior, sob ação de uma carga unitária H = 1 

aplicada no topo da estrutura a qual é considerada comportar-se 

linearmente, com um módulo de elasticidade E = 1. 

A é a soma das áreas das seções transversais de todas as colunas do 

referido andar. 

h é a altura do andar 

A norma brasileira NBR-6118 exige a consideração dos efeitos de 23 

ordem nas colunas com índice de esbeltez maior que 40. Permite a utilização 

de métodos aproximados para colunas com índice de esbeltez entre 40 e 80. 

Exige utilização de método exato que considere a relação momento curvatura 

baseado nos diagramas cr-E do concreto e do aço, ou por método aproximado 

devidamente justificado sempre que a esbeltez for superior a 80. 

Dentre os procedimentos aproximados para consideração dos efeitos 

de 23 ordem em barras comprimidas baseado no comprimento efetivo, destaca

se o Método do amplificador de momentos recomendado pelo ACI-318/89 e 

Método do momento adicional recomendado pelo CEB/FIP. 
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2.4.3 Método do Amplificador de Momentos 

Para colunas com índice de esbeltez, inferior a I 00, pode-se 

detenninar de fonna aproximada os efeitos de 2a ordem baseado no conceito 

de um amplificador de momentos "õ". Este coeficiente amplia os momentos 

oriundos da análise em 1 a ordem para computar os efeitos das forças axiais 

nestes momentos; e é função da relação entre a carga axial na coluna e sua 

carga critica, da relação entre os momentos nas extremidades da coluna e da 

sua forma deformada. 

O momento de cálculo ampliado pelos efeitos de 2a ordem será dado 

por: 

(2.36) 

sendo 

~ = em > 1 
uh p -

1--u 
(2.37) 

~pc 

(2.38) 

(2.39) 

onde 

Pu é a carga axial de cálculo na coluna obtida da análise em 1 a ordem. 
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:LP u é a resultante das cargas axiais de cálculos de todas as colunas no 

andar. 

P c é a carga critica da coluna suposta bi-rotulada com comprimento 

efetivo "k .eu". 

Cm é um fator de correção para levar em contar o fato do momento 

máximo amplificado não ocorrer nas extremidades. 

~ é o fator de redução de resistência. 

M2b é o momento de cálculo na coluna proveniente do carregamento 

vertical, em teoria de 1 a ordem. 

M2s é o momento de cálculo na coluna proveniente do carregamento 

lateral, em teoria de 1 a ordem. 

No cálculo da carga crítica da coluna e na análise em teoria de la 

ordem para determinação dos esforços na coluna deve-se levar em 

consideração, pelo menos de forma aproximada, o efeito da fissuração na 

rigidez EI das barras. Recomenda-se usar as equações (2.27) e (2.28). 

O fator de correção Cm para pórticos de nós móveis é igual a 1, e para 

pórticos de nós fixos é dado por: 

M em = 0.6 + 0.4 _l_b 

M2b 

(2.40) 

onde M11/M2b é a relação entre o menor e o maior dos momentos fletores nas 

extremidades das barras, sendo esta relação positiva quando estes momentos 

provocam curvatura simples. 

O valor do comprimento efetivo "k.e u" influencia no valor da carga 

critica "Pc", assim os valores do amplificador de momentos "õ" serão 

influenciado pelo fato da coluna pertencer a um pórtico de nós fixos ou de nós 

móveis. Para pórticos de nós fixos, o amplificador "õ" usa fator de 

comprimento efetivo menor ou igual a 1, enquanto que os pórticos de nós 



46 

móveis este fator será maior que 1. O fator Cm é igual a 1 para pórticos de nós 

móveis e entre 0,4 e 1 para pórticos de nós fixos. Assim, para pórticos de nós 

móveis a carga crítica "P c" será menor e o amplificador será maior. 

Um sistema de piso de um edificio é suficientemente rígido no seu 

plano o que faz com que todas as colunas tenham a mesma deflexão lateral a 

menos que ocorra torção. Entretanto a força cortante em cada coluna será 

função de sua rigidez relativa à rigidez de todas colunas do pavimento. Assim 

num andar a coluna mais rígida tende a travar a coluna mais flexível. As Fig. 

2.6 e 2.7 mostram esta interação de colunas para um pórtico. A Fig. 2.6 mostra 

que o fator de amplificação da coluna da esquerda é quase constante para uma 

dada carga. Por exemplo na Fig. 2.6 o fator de amplificação a ser aplicado na 

coluna da esquerda para P11Pc = 0,6 e P2 =O (ponto B), é quase igual ao fator 

de amplificação para P1/Pc = 0,3 com P1 = P2 (ponto A), o qual representa a 

mesma carga total no pórtico. 

2/J H-r ~Pz 
Q 

·~ 1,9 lia o lA 
i&: IA= I e :::; 

I~ o. 
:::IE 
< 
1&.1 1,4 o 
q: 

~ 1,2 
~ 

,I ,2 ,3 ... ,5 ,6 1 ,8 ,9 IP 

pl I per 

FIGURA 2.6- Interação de colunas de mesma inércia de um pórtico bi

rotulado 
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FIGURA 2. 7 - Interação de colunas de inércia diferente um pórtico bi

rotulado 
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Isto está mais evidente na Fig. 2. 7, onde o fator de amplificação "õ" 

para a coluna da esquerda é plotado junto com os valores (P1 + P2)1Pc. Para 

levar isto em consideração, o ACI-318/89 exige que o fator de amplificação 

comum a ser calculado para um andar seja baseado em I:P ufi:P c, onde I: 

representa a soma sobre todo o andar. 

A resistência de um pórtico de nós móveis é governado pela 

estabilidade das colunas que é influenciada pelo grau de restrição aos 

deslocamentos impostos pelas vigas a elas ligadas. Se as ligações viga-coluna 

plastificam, conseqüentemente ocorrerá uma relaxação destas restrições e a 

capacidade de resistir cargas verticais do pórtico reduz drasticamente. Para 

evitar este problema o ACI-318/89 recomenda que o projetista dimensione as 

vigas para resistir aos momentos amplificados das colunas, ou seja, as vigas 

devem ser capazes de absorver o momento total do nó. 

YURA ( 1971) recomenda que para se prevenir contra a flambagem 

individual de uma coluna altamente carregada, é necessário verificar sua 

capacidade de carga usando sempre o fator do comprimento efetivo de pórtico 

de nós móveis. 

As vantagens do método do amplificador de momentos são: 
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-é simples e fácil de usar no dia a dia dos escritórios de projeto. 

-é racional e apresenta resultados aceitáveis para a avaliação 

aproximada dos efeitos de 2a ordem. 

- não é necessário conhecer os deslocamentos nodais. 

As desvantagens do método são: 

-é um método aproximado, onde os efeitos de 2a ordem são 

computados apenas nas colunas. 

- os problemas inerentes ao uso de ábacos para determinação do 

comprimento efetivo, principalmente no tocante às condições de 

vinculação das colunas na fundação. 

2.4.4 Método do Momento Adicional 

Este método, recomendado pelo CEB/FIP e pela NBR -6118, é similar 

ao método do amplificador de momento descrito no ítem anterior, onde a carga 

axial de cálculo Pu permanece inalterada. A diferença é que ao invés de 

multiplicar o momento de la ordem da coluna pelo fator "8", adiciona-se a este 

momento de la ordem um momento de 2a ordem obtido do produto da força 

axial por uma excentricidade adicional, denominada excentricidade de 2a 

ordem. 

O CEB/FIP recomenda que para coluna de seção transversal constante 

tendo excentricidades iguais com o mesmo sinal nas suas duas extremidades 

(Fig. 2.8), a excentricidade de 2a ordem a ser considerada seja: 

(2.41) 

onde k lu é o comprimento efetivo e 1/r é a curvatura da seção crítica. Para 

uma coluna de seção constante sujeita a momento de la ordem variando 

linearmente ao longo do comprimento da coluna causando excentricidades de 
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valores ou sinais diferentes (Fig. 2.9), a excentricidade de 2a ordem a ser 

considerada deve ser igual ao maior dos dois valores: 

(2.42) 

(2.43) 

onde e01 e e02 são as excentricidades de 1 a ordem nas extremidades, eo2 sendo 

positiva e maior em módulo que e01 . 

Neste caso despreza-se os efeitos de 23 ordem se o índice de esbeltez é 

menor que (50 - 25 eo11eo2). 

I 
I 
I 
I 
I 

p 

p 

e0 = EXCENT. DE I! ORDEM 

e0 = EXCENT ACIDENTAL 

e1 = EXCENT DE 2! ORDEM 

FIGURA 2.8 -Excentricidades iguais nas extremidades 
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p 

FIGURA 2.9- Excentricidades diferentes nas extremidades 

A NBR-6118 permite a consideração dos efeitos de 2a ordem de forma 

aproximada para índices de esbeltez entre 40 e 80, através da adição de um 

momento de 23 ordem. A expressão da excentricidade de 23 ordem é a mesma 

do CEB/FIP e é dada pela equação 2.41. A curvatura 1/r da seção crítica é 

dada por: 

sendo 

onde 

0.0035 + fyd /Es 
-= 

(v+05)h 

1 
v+05 ~ 1 (2.44) com 

r 

(2.45) 

h = lado, paralelo à excentricidade acidental considerada, do retângulo 

mais estreito circunscrito à seção 



Pu = força normal de cálculo 

Ác = área da seção transversal geométrica da coluna 

fcd = resistência de cálculo do concreto à compressão 

fyd = resistência de cálculo do aço 

Es = módulo de elasticidade longitudinal do aço 
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Assim o momento adicional para computar os efeitos de za ordem na 

coluna será: 

As vantagens do método do momento adicional são: 

- é simples e de fácil uso em escritórios de projetos, 

(2.46) 

- é racional e valores adequados para o projeto são obtidos em 

muitos casos. 

As desvantagens são: 

- os problemas inerentes à determinação correta do comprimento 

efetivo através de ábacos. 

é um método aproximado, onde os efeitos de 23 ordem são 

computados apenas nas colunas. 

2.5 Comentários Finais Sobre os Métodos Simplificados para Análise 

Não-linear de Pórticos em Concreto Armado 

Os métodos P-Ll são mais racionais que os métodos de comprimento 

efetivo, e de simples utilização quando se pode usar o computador na análise. 

Quando não se dispõe de computador os métodos de comprimento efetivo são 

mais práticos pois não dependem dos valores dos deslocamentos nodais. No 

método P-~ não há distinção entre pórticos de nós móveis ou de nós fixos, o 
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que é a maior dificuldade nos métodos de comprimento efetivo uma vez que 

esta distinção é discutível. 

O maior problema em qualquer análise não-linear simplificada de 

pórticos de concreto armado é a escolha adequada dos valores da rigidez à 

flexão El, sob várias condições de carregamento. De fato, os erros resultantes 

do uso de métodos aproximados de calcular efeitos de 23 ordem ou carga 

critica são, em geral, menores que os erros resultantes da escolha dos valores 

de EI. 

Seria desejável que o valor de EI refletisse a quantidade de armadura, 

a extensão da fissuração, o comportamento não-linear do concreto e do aço, os 

efeitos reológicos no concreto, a variação da rigidez ao longo da barra, mas 

isto ainda não é exeqüível no dia a dia dos projetistas que trabalham com 

sistemas estruturais de edificios onde o grau de indeterminação estática é 

muito alto. 

MACGREGOR & HAGE (1977) têm recomendado trabalhar com El 

igual a 0,4 Ec 18 nas vigas e 0,8 Ec 18 nas colunas, para computar os efeitos não

lineares. VASCONCELOS & FRANCO (1991) sugerem considerarEI igual a 

0,5 Ec 18 nas vigas e 0,8 Ec 18 nas colunas, ou alternativamente 0,7 Ec 18 para 

rigidez inicial da estrutura global. 

MACGREGOR (1993) recomenda a introdução de um fator de redução 

da resistência ( <p) na análise em 2a ordem para levar em conta a variabilidade 

nas deflexões laterais previstas, resultante das simplificações na modelagem da 

estrutura e dos valores assumidos de E e I. Na proposta de revisão do ACI-

318/89 está incluída a recomendação de se utilizar na análise de pórticos os 

valores de EI propostos por MACGREGOR e HAGE (1977) multiplicados 

pelo fator de redução de resistência <p = 0.875, resultando assim: 

- EI = 0.35 Ec 18 para vigas 

- EI = O. 70 Ec 18 para colunas 
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- EI = 0.70 Ec Ig para paredes não fissuradas 

- EI = 0.35 Ec lg para paredes fissuradas 

- El = 0.25 Ec lg para lajes 

onde Ec é o módulo de elasticidade do concreto e Ig é o momento de inércia da 

seção plena de concreto. 

MACGREGOR (1993) comenta ainda que na proposta de revisão do 

ACI-318/89, o momento amplificado para pórticos de nós móveis será: 

1 
õ =--~1 

H 1-Q 

(2.47) 

(2.48) 

onde M2 é o momento amplificado incluindo-se o efeito de 2a ordem, M1v é o 

momento de la ordem devido ao carregamento vertical, Mm é o momento de 

1 a ordem devido ao carregamento horizontal e Q é o parâmetro de estabilidade. 



FORMULAÇÃO CONSISTENTE PARA ANÁLISE 

NÃO-LINEAR DE PÓRTICOS PLANOS 

3.1 Introdução 
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Na análise não-linear admite-se que a resposta da estrutura a um 

estado de carregamento não é linear, isto é, a incrementos iguais de cargas não 

correspondem necessariamente incrementos constantes de deslocamentos. Esta 

resposta não-linear está condicionada a mais de uma variável, caracterizando

se o que o meio científico convencionou denominar não-linearidade física e 

geométrica de uma estrutura. 

A não-linearidade geométrica está associada às variações de esforços e 

deslocamentos provocados pela mudança de geometria da estrutura sob ação 

do carregamento, seus efeitos na estrutura são comumente denominados 

"efeitos de segunda ordem". 

Duas classes de problemas estão relacionados a uma análise com não

linearidade geométrica: os que se prendem aos cálculos dos efeitos de segunda 

ordem numa estrutura sob ação de um determinado carregamento e os que se 

ligam diretamente aos fenômenos de perda de estabilidade que pode ocorrer 

por bifurcação do equilíbrio ou por aparecimento de ponto limite na 

configuração de equilíbrio. 

A não-linearidade fisica está relacionada às características do 

comportamento mecânico dos materiais constituintes das estruturas. Este 



comportamento afeta a rigidez das seções transversais, tornando-as variáveis 

com o carregamento. 

A teoria apresentada neste capítulo permite considerar o 

comportamento não-linear de estruturas de barras de material elasto-plástico, 

não coloca nenhuma restrição quanto à grandeza dos deslocamentos e das 

deformações, e aplica-se a problemas de análise em teoria de segunda ordem, 

assim como, aqueles relacionados à perda da estabilidade. 

O desenvolvimento teórico será feito dentro da formulação 

Lagrangiana atualizada, utilizando-se um sistema de coordenadas naturais ou 

corrotacionais, obtendo-se assim de forma consistente as equações 

incrementais de equilíbrio, o vetor das forças nodais internas e a matriz de 

rigidez tangente de um elemento de pórtico plano. 

3.2 Revisão Bibliográfica 

O estudo do comportamento estrutural não-linear tem atraído muito a 

atenção dos pesquisadores. Sendo a análise não-linear um assunto muito amplo 

e tendo em vista os objetivos deste trabalho, a revisão bibliográfica aqui 

tratada será restrita a trabalhos publicados sobre análise não-linear de 

estruturas de barras, com ênfase nas formulações matriciais baseadas no 

Método dos Elementos Finitos. 

O desenvolvimento do Método dos Elementos Finitos para a solução 

de problemas práticos de engenharia começou com o advento dos 

computadores e pela implementação da linguagem de programação 

FORTRAN, permitindo-se assim resolver problemas cada vez mais complexos 

e de crescente número de incógnitas. 

Conforme BATHE (1996) , as primeiras contribuições ao estudo do 

Método dos Elementos Finitos aplicado a engenharia aparecem nos trabalhos 
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de ARGYRIS, J.H. & KELSEY, S. (1955)~ TURNER, M.J. et al., (1956)~ e 

CLOUGH R.W. (1960). Mais tarde importantes foram as contribuições de 

ARGYRIS, J.H. (1965); e ZIENKIEWICZ, O.C. & CHEUNG, Y.R. (1967). 

Na década de 60 aparecem os primeiros trabalhos onde o 

comportamento não-linear geométrico (NLG) é formulado via o Método dos 

Elementos Finitos (MEF). CORRÊA (1991) cita o trabalho de TURNER et al. 

(1960) como o primeiro artigo publicado em que a não-linearidade geométrica 

é tratada pelo Método dos Elementos Finitos {MEF), usando um procedimento 

incrementai linearizado, implementado junto ao conceito de rigidez tangente, 

usando relações deformação-deslocamento com termos de ordem superior. 

GALLAGHER & PADLOG (1963) introduzem a não-linearidade fisica (NLF) 

no modelo de elementos fmitos. 

ARGYRIS (1965) estuda os problemas não-lineares fisicos e 

geométricos (NLFG) pelo MEF, publicado no clássico texto "Contínua e 

Descontínua". 

MALLET & MARCAL (1968) desenvolvem o formalismo das 

matrizes incrementais incluindo significantes termos não obtidos 

anteriormente. As matrizes são definidas de forma explícita e apropriadas para 

deslocamentos fmitos, grandes deslocamentos e análise de estabilidade. 

Usando sistemas de coordenadas Lagrangianas obtém as matrizes de rigidez 

para análise NLG através de três formulações diferentes, a saber, energia 

potencial, direta e linear incrementai. 

JENNING (1968) emprega as coordenadas eulerianas na formulação 

da matriz de rigidez tangente. POWELL (1969) também emprega as 

coordenadas eulerianas, separando os deslocamentos associados às 

deformações das barras e os deslocamentos de corpo rígido, permitindo assim 

utilizar a formulação para grandes rotações dos nós. 



57 

MARTIN (1969) apresenta um mmuc1oso estado da arte sobre a 

utilização do MEF na análise NLG, abordando a questão das deformações e 

tensões iniciais. 

ORAN (1973a, 1973b) apresenta uma matriz de rigidez tangente 

consistente com a teoria convencional de viga-coluna para pórticos planos, 

utilizando coordenadas eulerianas. Posteriormente estendido a pórticos 

espaciais elásticos, baseado na hipótese de pequenas deformações mas grandes 

rotações, alertando sobre a não comutatividade das rotações no espaço, não 

podendo portanto ser tratadas como vetores. 

No Brasil, MANTILLA ( 197 4) desenvolveu um método iterativo para 

análise não-linear geométrica utilizando o conceito de funções de estabilidade 

para obtenção da matriz de rigidez. Usa um procedimento iterativo do tipo 

Newton-Raphson, e para levar em conta a teoria dos grandes deslocamentos, 

uma atualização de coordenadas é feita em cada etapa. 

BATHE et al. (1975) apresentam as formulações Lagrangianas 

aplicadas à análise dinâmica e estática de grandes deformações utilizando o 

método dos elementos finitos. Essas formulações têm um fundamento geral e 

consistente e são capazes de modelar problemas com ambas as não

linearidades. 

ARGYRIS et al. (1979a) introduzem o conceito de graus de liberdade 

naturais na formulação Lagrangiana atualizada. Com este procedimento os 

deslocamentos cartesianos podem ser separados em deslocamentos de corpo 

rígido e deslocamentos associado às deformações dos elementos. ARGYRIS et 

al ( 1979b) estendem esta formulação consistente a pórticos espaciais, onde o 

problema da não comutatividade das grandes rotações é resolvido usando os 

ângulos de Euler-Rodrigues. 

ANTUNES (1978) estuda a instabilidade da estrutura tridimensional 

de edificios altos usando uma formulação para pequenos deslocamentos e 

pequenas deformações, desprezando-se os efeitos do bimomento. 



Na década de 80, cresce muito o número de trabalhos que apresentam 

formulações gerais para análise não-linear fisica e geométrica de estruturas de 

barras. Na linha da formulação Lagrangiana atualizada utilizando graus de 

liberdade naturais pode-se citar GATTASS & ABEL ( 19S7) onde s~o obtidas 

expressões explícitas das matrizes de rigidez de barras de pórtico. Ainda nesta 

linha destaque deve ser dado à contribuição dos trabalhos de PIMENTA 

(1986a, 1986b, 1986c, 1988, 1989a, 1989b) na formação do autor. No trabalho 

de PIMENTA (1986a) são discutidos vários aspectos da análise não-linear de 

pórticos planos compostos por qualquer material. A teoria apresentada permite 

considerar barras não-homogêneas de material elasto-plástico e não coloca 

nenhuma restrição quanto a grandeza dos deslocamentos. Os vetores de forças 

nodais internas e a matriz de rigidez são obtidas de forma consistente. CONCI 

& GA TT ASS [ 1989] utilizam a formulação natural para obtenção de um 

elemento finito não-linear de barra de seção aberta de paredes finas incluindo 

os efeitos de torção e bimomento. 

SILVA (1989) utiliza o método P-~ para a avaliação dos efeitos da 

não-linearidade geométrica no comportamento estrutural de estruturas 

tridimensionais de edificios altos com núcleos resistentes. LAV ALL (1989) 

utiliza as funções de estabilidade para estudar a não-linearidade geométrica de 

pórticos planos metálicos. 

MEEK et al (1990) estudaram o comportamento NLFG de pórticos 

espaciais, através de uma formulação simples e eficiente de elementos de vigas 

colunas. CORREIA (1991) desenvolve um sistema computacional para análise 

não-linear de estruturas tridimensionais de edificios altos considerando a não

linearidade geométrica das barras e a não-linearidade fisica das lajes de 

concreto armado. PIMENTA & YOJO (1992, 1993) a partir das equações da 

mecânica dos sólidos deformáveis, de forma totalmente consistente usando 

formulações variacionais para a obtenção das equações de equilíbrio, 

desenvolvem um modelo de barra totalmente não-linear (NLFG) e 
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geometricamente exato, sem nenhuma limitação quando à magnitude dos 

deslocamentos e das deformações, adequado para análise de pórticos espaciais. 
O problema da não comutatividade das rotações finitas no espaço é resolvida 

com auxílio da fórmula de Euler-Rodrigues. 

MORI (1992) estuda a não-linearidade geométrica de estruturas 

tridimensionais de edificios altos com núcleos resistentes considerando os 

efeitos do bimomento. 

Com relação aos procedimentos para solução de problemas não

lineares, destaca-se os trabalhos de CRISFIELD (1980), OWEN & GOMES 

(1984), BATHE & CIMENTO (1980) e PROENÇA (1989) onde é feita uma 

revisão dos algoritmos disponíveis para solução de problemas não-lineares via 

MEF, destacando o estudo comparativo da eficiência destes algoritmos. 

3.3 Considerações Sobre as Formulações para Análise Não-linear via 

MEF 

Existem basicamente duas formulações diferentes para descrever o 

movimento de um corpo sujeito a deslocamento finitos, que apesar de 

equivalentes, tem características específicas que as tomam aplicáveis à solução 

de determinados tipos de problemas. Na literatura elas são chamadas de 

Lagrangiana ou referencial e Euleriana ou espacial. A primeira é aplicável 

principalmente a problemas de mecânica dos sólidos e a última a problemas de 

mecânica dos fluidos. 

PIMENTA (1989a) mostra que ambas as formulações podem ser 

utilizadas para obtenção da matriz de rigidez tangente de elementos finitos de 

volume pelo processo dos deslocamentos. 

A principal característica da formulação Lagrangiana apresentada por 

BATHE et al (1975), para descrição do movimento de um corpo, é a utilização 
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do tempo e da posição de um ponto do corpo em relação a uma configuração 

de referência como variáveis independentes. Quando se usa a configuração 

inicial como referência a formulação é dita Lagrangiana total (FL T). Caso a 

configuração de referência seja a imediatamente anterior a atual, a formulação 

é dita Lagrangiana atualizada (FLA). 

A formulação Lagrangiana atualizada apresenta maior simplicidade 

que a FL T para a análise de problemas de grandes deslocamentos e pequenas 

deformações. A FL T possibilita considerar de forma mais direta leis 

constitutivas que dependem da história do carregamento, é fácil de 

implementar, com os deslocamentos sendo calculados diretamente. Contudo a 

principal desvantagem é não ser possível distinguir o deslocamento de corpo 

rígido do elemento das suas deformações locais, o que pode levar a uma 

descrição errada do equilíbrio, no caso de problemas de grandes 

deslocamentos. Na FLA é possível separar os deslocamentos de corpo rígido 

do elemento das suas deformações locais, mas embora descreva de forma mais 

exata o campo de deslocamentos, o trabalho de cálculo das deformações locais 

dos elementos é grande. Essa formulação é recomendada para problemas onde 

se tenha de considerar grandes deslocamentos, os quais requerem o uso da 

formulação atualizada para se obter resultados mais precisos. BA THE & 

BOULOURCHI (1979) utilizam a FLA aplicada a elementos de vigas, e 

mostram que a FLA e a FL T levam a idênticos elementos de rigidez e vetores 

de forças nodais e que a FLA é computacionalmente mais efetiva. 

Uma variante desta formulação FLA é a chamada formulação 

Lagrangiana parcialmente atualizada (FLP A), na qual a configuração de 

referência é a do passo de carga imediatamente anterior, diferindo da FLA pelo 

fato das coordenadas de cada elemento serem atualizadas apenas no início de 

cada passo de carga, com os cálculos dentro do passo conduzidos como uma 

formulação total (FL T). Esta formulação reúne, então, as vantagens da FL T 

(simplicidade) e da FLA (exatidão), exige entretanto que haja uma 
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proximidade entre a configuração de uma iteração e a outra, pois se assume 

que a diferença entre ambas seja tão pequena que elas possam ser confundidas, 

exigindo o uso de elementos fmitos de pequeno tamanho. Esta formulação que 

foi utilizada por WEN & RAHIMZADEH (1983) também será utilizada neste 

trabalho. 

Confonne dito anterionnente a fonnulação Euleriana é usualmente 

utilizada na análise de problemas de mecânica dos fluídos, na qual a atenção é 

focada no movimento material através de um controle estacionário de volume. 

Ao usar esta formulação em problemas estruturais deve se trabalhar com 

campo de velocidade, taxas de deformação obtidos através de relações da 

mecânica dos sólidos como funções lineares das velocidades nodais. Esta 

formulação exige portanto uma consistente e estável integração no tempo 

como destaca PIMENTA (1989a). 

3.4. Considerações Sobre os Sistemas de Coordenadas 

Existem basicamente dois sistemas de coordenadas a escolher para a 

obtenção da matriz de rigidez do elemento: coordenadas corrotacionais e 

coordenadas cartesianas ou Lagrangianas. 

No sistema de coordenadas corrotacional os graus de liberdade ou 

coordenadas-deslocamento são definidos tomando como referência a corda da 

barra deformada e são chamadas coordenadas-deslocamento naturais. No 

sistema de coordenadas cartesianas estes graus de liberdade são definidos em 

relação a corda da barra indeformada são chamados coordenadas

deslocamento cartesianas ou Lagrangianas. 

Na Fig. 3.1 são mostradas as configurações indeformada (AB) e 

deformada (A *B*) de uma barra de pórtico plano, onde X e Y são os eixos 

cartesianos no sistema global estacionário de referência, x e y são os eixos 
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cartesianos no sistema local da barra na configuração inicial indeformada (AB) 

e x* (corda da barra deformada) o eixo de referência do sistema de 

coordenadas corrotacional. 

As coordenadas-deslocamento generalizadas no sistema global são p1 

a p6, medidas no sistema fixo XY, 

As coordenadas-deslocamento naturais no sistema local da barra na 

posição deformada são q~, q2 e q3, medidas no sistema móvel x*, sendo que q1 

mede a variação do comprimento da corda, q2 e q3 medem as rotações das 

extremidades da barra, independentemente da rotação de corpo rígido eo, 

então: 

q =A=f -f I c r (3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

As coordenadas-deslocamento cartesianas no sistema local x,y são 

{Ut. Vt. 81. U2, V2, 82} 

y 

* X 

~.u 

._ ______________________________ x 

FIGURA 3.1- Coordenadas-deslocamento de um elemento de pórtico 
plano nos sistemas cartesianos e corrotacional 
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Da figura 3.1 vem: 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

onde <i>r é a inclinação da barra AB em relação ao eixo x, 90 é o giro da corda, 

81 e 82 são os giros de nó, Xo e y0 são as projeções da barra AB sobre os eixos 

X e Y, respectivamente, R r é o comprimento inicial da barra indeformada e <i>c 

é a inclinação da corda da barra deformada em relação ao eixo X, estes últimos 

dados por: 

<i> c= arctg[Ya + Ps- Pz] 
xo +p4- PI 

(3.7) 

(3.8) 

Usando funções de forma apropriadas para interpolação dos 

deslocamentos em função dos parâmetros nodais em coordenadas naturais ( qh 

q2 e q3) e relações deslocamento-deformação, pode-se expressar a deformação 

longitudinal E e conseqüentemente a energia de deformação U em função 

destas coordenadas-deslocamento. A partir daí obter-se a matriz de rigidez do 

elemento nesta coordenadas. Cabe ressaltar que estes graus de liberdade 

naturais são grandezas objetivas, isto é, independentes do movimento de corpo 

rígido. 
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Analogamente é possível usando funções de forma e relações 

deformação-deslocamento numa formulação matricial do MEF, obter-se a 

matriz de rigidez do elemento, adotando-se o sistema de coordenadas locais 

cartesiano. 

3.5 . Considerações Sobre as Deformações e as Tensões 

Seja uma fibra de material onde se designa por Ar, f r, Vr a sua área 

da seção transversal, o seu comprimento e o seu volume, respectivamente, 

numa dada configuração de referência ou inicial; por Ac, f c, Vc a sua área da 

seção transversal, o seu comprimento e o seu volume, respectivamente, na 

configuração deformada ou atual. Nesta fibra age uma força normal N, 

conforme mostrado na Fig. 3.2 

N 

(a) CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA ( b l CONFIGURAÇÃO ATUAL 

FIGURA 3.2- Configurações de uma Fibra de Material 

Defme-se como medida de deformação da fibra qualquer grandeza que 

compare os comprimentos desta fibra nas configurações de referência e atual. 

Uma medida básica de deformação é o estiramento da fibra dado por: 

f 
Â.=-c 

R. 
(3.9) 
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Confonile PIMENTA ( 1986a) baseado no estiramento À pode-se 

definir uma família de medidas de defonnação através de; 

Â2m -1 
E=-

m 2m 

E =lnÀ m 

para m-::F O (3.10a) 

param= O (3.10b) 

Desta família pode-se destacar alguns membros famosos como: 

a) Deformação quadrática ou de Green: m = 1 

À2 -1 
E=--

1 2 (3.11) 

explicitando em função dos comprimentos, com auxílio da eq. 3. 9 vem: 

(3.11a) 

Seja uma fibra genérica distante y do eixo da barra cujo comprimento 

infinitesimal antes da deformação é dx. Após a deformação esta fibra tem 

comprimento infinitesimal ds (Fig. 3.3) dado por: 

ds= ~(dx+dur +dv2 (3.11b) 

O estiramento À da fibra é dado por 
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y,v 

dv 

! dx ~ du ~ 

... 
x,u 

FIGURA 3.3- Deformação de uma fibra 

logo 

ou 

ou 

logo, 

(3.11c) 

que é a expressão da deformação quadrática de Green, usual da Teoria da 

Elasticidade Não-linear. 
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b) Deformação linear ou de engenharia (m = Y2) 

(3.12) 

explicitando em função dos comprimentos vem: 

(3.12a) 

Da figura 3.3 tem-se que: 

(3.12b) 

P d c - 1. b, - 1. du ortanto a etormaçao mear tam em tem termos nao- meares em -
dx 

dv 
e -. 

dx 

c) Deformação natural ou logarítmica ou de Hencky (m =O) 

R 
E =lnÃ.=ln-c 

o R 
r 

d) Deformação hiperbólica ou de Reiner (m = -1/2) 

(3.14) 
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ou 

(3.15) 

e) Defonnação de Almansi: m = -1 

ou 

(3.16) 

Das equações 3.11 a 3.16 pode-se concluir que para pequenos 

alongamentos (Ã ;;:: 1) todos os membros da família de deformação se 

confundem. 

Uma família de taxas de deformação pode ser obtida derivando-se a 

eq. (3.10a) no tempo: 

. de dedÀ 
e=-=--

m dt dÀ dt 
ou 

(3.17) 

ou 

(3.17a) 
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chamando de taxa instantânea de deformação, que independe da configuração 

de referência, a relação: 

(3.17b) 

resulta uma família de taxas de deformação, dada por: 

(3.18) 

Quando as deformações são pequenas, pode-se considerar que À ~ 1 e 

todas as taxas de deformação se confundem. 

No caso da deformação linear (m = 112), tem-se, com ajuda de 3.12: 

Ê=À (3.18a) 

A tensão de Cauchy e a tensão nominal ou de engenharia são definidas 

respectivamente por: 

N 
a=

c A 
c 

N 
a =

N A 
r 

(3.19) 

(3.20) 

Utilizando-se a potência da força N por unidade de volume de 

referência pode-se obter outras definições de tensão. O trabalho total da força 

N que age na fibra é dado por: 
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WT = N 11f = N( f ç - f r) (3.21) 

logo o trabalho por unidade de volume de referência é: 

(3.22) 

Diferenciando o trabalho W no tempo resultã â põtêftttâ dâ fõt~â N 
por unidade de volume de referência, dada por: 

mas 

e 

. N. 
W=-f 

A f c 
r r 

N=cr A c c 

v cr =cr-c 
KT c v 

r 

e f = f d ,então c c 

ou 

ou 

(3.23) 

(3.24) 

(3.25) 

onde crKT é chamada de tensão de Kirchhoff-Treffz. Esta tensão é a tensão de 

Cauchy corrigida devido à variação de volume. 
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Pode-se definir uma família de tensões crm conjugada com a família de 

deformações, lembrando que para que haja dualidade entre a medida de tensão 

e a de deformação, a potência dos esforços externos dada pela eq. 3.24, deve 

ser igual a potência dos esforyos internos dada por; 

(3.26) 

então: 

, com auxílio da eq. 3.18 

resulta: 

'\-2m 
(Jm =A. (JKT (3.27) 

com auxílio de 3.25, 3.19, 3.20 e 3.9 vem: 

a ='A-2 m+) cr 
m N (3.28) 

Desta família de tensões pode-se destacar alguns membros famosos: 

a) Segunda tensão de Piola-Kirchhoff (m = 1) 

(3.29) 

Esta tensão é conjugada com a deformação de Green. 

b) Tensão nominal ou de engenharia (m = ~) 
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crl/2 = crN (3.30) 

que é conjugada com a deformação linear ou de engenharia. Esta tensão é 

também conhecida como tensão de Biot. 

c) Tensão de Kirchhoff-Treffz (m =O) 

(3.31) 

que é conjugada com a deformação de Hencky. 

Analogamente pode-se obter uma família de taxas de tensionamento, 

pela derivação da eq. 3.28 no tempo, resultando: 

(3.32) 

Param= Y2, isto é, tensão nominal ou de engenharia tem-se: 

. . 
cr112 = crN (3.33) 

Param= I, isto é, 2ª tensão de Piola-Kirchhofftem-se: 

(3.34) 

Cabe ressaltar que no caso de pequenas deformações (À ;;:; I), todos os 

membros da família de tensões se confundem, mas as taxas de tensionamento 

diferem entre si. 

Define-se o módulo de rigidez tangente do material como: 
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(3.35) 

então 

cr = D e m m m (3.36) 

aplicando a expressão para m = 1/2, ou seja, tensão de engenharia, vem: 

(3.37) 

e com auxílio de (3.18a), tem-se: 

(3.38) 

então, de (3.36), (3.17), (3.32) e (3.38) resulta a expressão de uma família de 

módulos de rigidez, dependentes da definição de tensão e deformação, dada 

por: 

D = Â-4m+2 D + (J {l- 2m)Â-4m+l 
m N N (3.39) 

No caso da tensão nominal e deformação linear (m = 112), tem-se: 

(3.40) 

No caso da tensão de Piola-Kirchhoff e deformação de Green (m = 1), tem-se: 

(3.41) 
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Numa formulação consistente deve-se usar medidas de tensões e 

deformações conjugadas, tais como: 

• deformayão de Green e 2ª tensão de Piola-Kirchhoff, 

• deformação linear e tensão nominal ou de engenharia. 

BA THE ( 1996) recomenda o uso de tensões e deformações 

conjugadas e objetivas. Diz-se que as tensões e deformações são objetivas 

quando são invariantes sob movimento de corpo rígido. BATHE mostra que a 

deformação de Green e a segunda tensão de Piola-Kirchhoff são medidas 

objetivas, enquanto que a tensão nominal e a deformação linear são medidas 

não objetivas quando rotações finitas estão envolvidas. 

A deformação de Green e a segunda tensão de Piola-Kirchhoff são as 

medidas mais usadas na análise estrutural não-linear, porque elas são 

conjugadas, objetivas e medidas de deformação e tensão fmitas completas, 

conforme ressalta ORAN & KASSIMALI (1976). Entretanto, elas não são 

medidas geométricas, não possuindo significado fisico aparente, sendo então, 

dificil compatibilizá-las com as condições naturais da estrutura. Para resolver 

este problema, deve-se expressar a segunda tensão de Piola-Kirchhoff em 

função da tensão de Cauchy, que é mensurável, levando-se a trabalhosas 

transformações. 

Já a tensão nominal e a deformação linear são medidas geométricas, 

têm direções defmidas, podem ser facilmente compatibilizadas com as 

condições de contorno naturais e podem fazer uso direto das constantes dos 

materiais obtidas de experimentos com pequenas deformações. Entretanto, a 

tensão nominal e a deformação linear só são objetivas para rotações 

infmitesimais. Todavia, para problemas geometricamente não-lineares, a 

estrutura está, de fato, submetida a deformações infinitesimais, medidas em 

relação a um sistema de coordenadas solidário ao elemento, enquanto a 



estrutura sofre grandes translações e rotações as quais não causam quaisquer 

deformações objetivas. 

Como será demonstrado posteriormente, quando se utiliza um sistema 

de coordenadas-deslocamentos corrofacional, a tens~o nominal e deformaç~o 

linear tomam-se objetivas. 

Assim, neste trabalho adotar-se-á o sistema de coordenadas

deslocamento corrotacional solidário ao elemento, e usará a deformação linear 

e a tensão nominal ou de engenharia. Aplicando-se as relações deformação

deslocamento no campo de deslocamento local, definido em função apenas dos 

graus de liberdade naturais, obtém-se as deformações de engenharia objetivas. 

Os deslocamentos de corpo rígido são levados em conta através de uma 

transformação entre o sistema de coordenadas Lagrangiano ou cartesiano, que 

descreve a configuração indeformada, e o sistema de coordenadas 

corrotacional, que descreve a configuração deformada. 

Como serão utilizados como medidas de deformações e tensões a 

deformação linear e a tensão de engenharia, respectivamente, a partir de agora 

elas serão referidas simplesmente como E e cr, isto é: 

E= E1; 2 = Â -1 (3.42) 

e 

(j = (jl/2 = (jN (3.43) 

cujas derivadas no tempo são: 

(3.44) 

e 
. . . 
(j = (jl/2 = (jN (3.45) 
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3.6. Definição do Modelo Elemental. Graus de Liberdade e 

Compatibilidade Geométrica 

Seja uma estrutura em pórtico plano formado por barras prismáticas 

retas em sua configuração inicial ou de referência, relacionada a um 

referencial global cartesiano x,y. Os nós do pórtico possuem três graus de 

liberdade cartesianos, os deslocamentos u e v segundo os eixos cartesianos x e 

y, respectivamente, e a rotação e medida no sentido anti-horário. 

Considere-se um elemento qualquer deste pórtico na configuração de 

referência o A 08. Seja R r o comprimento deste elemento nesta configuração e 

<pro ângulo que este elemento faz com o eixo x, conforme mostrado na Fig. 

3.4. Introduz-se nesta configuração de referência um sistema de coordenadas 

Xr, Yr centrado no elemento. 

Para um determinado nível de carregamento esta barra encontra-se 

numa nova configuração 1 A 1 B, chamada configuração deformada ou atual. 

Nesta nova configuração introduz-se um sistema local de coordenadas Xc,Yc 

solidário com o elemento, chamado sistema de coordenadas corrotacional, 

centrado na corda que une as extremidades do elemento. O comprimento desta 

corda é R c e faz um ângulo <pc com o eixo cartesiano x. 

As coordenadas-deslocamento no sistema cartesiano global são: 

PJ 

Pz 
p3 

(3.46) p -i-
p4 

Ps 
p6 
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rt/ 
+ú 
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Pt 
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+ 
Ps 
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Xz 

X 

FIGURA 3.4- Modelo Elemental. Sistemas de Coordenadas. 

Graus de Liberdade 

As coordenadas-deslocamento naturais no sistema local corrotacional 

são: 

(3.47) 

onde q1 mede a variação do comprimento da corda (f c - f r) , q2 e q3 medem as 

rotações das extremidades da barra, independentes da rotação de corpo rígido 

Se, dada por: 
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(3.48) 

Com o objetivo de possibilitar a mudança do sistema de coordenadas 

local para o sistema global deve-se relacionar os graus de liberdades naturais 

qa, a= 1,3, com os graus de liberdade em coordenadas globais cartesianas Pi, i 

= 1,6. 

Sejam (Xt,Yt) e (x2,y2) as coordenadas dos nós 0A e 0B, 

respectivamente, no sistema global x,y. então, da Fig. 3.4 tem-se: 

(3.49) 

(3.50) 

x +p -x -p 
COS<p = 2 4 I I 

c f 
c 

(3.51) 

(3.52) 

Da eq. 3 .48, tem-se: 

sene c = sen<p c cos <p r - sen<p r c os <p c (3.54) 

mas, 



e 

x -x 
COSln = 2 I 

'Yr f 
r 

senm = Yz -y1 

Tr f 
r 

então, com auxílio de 3.51, 3.52, 3.55 e 3.56 resulta: 

ou ainda, 

e 

e Y 2 + Ps - Y1 - Pz Xz - XI sen = ~---''--"--------"---'---~ ----=---....!.. 
c f f 

c r 

Xz +p4 -xl -pl Yz -yl 
fc fr 

e =are sen[(Yz +ps -y~ -pz}(xz -x~} 
c f f 

c r 

_ (x2 + p4- XI- pJ(Yz- Y1)] 

(( 
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(3.55) 

(3.56) 

(3.57) 

(3.58) 

(3.58a) 

Define-se como matriz instantânea de mudança de coordenadas a 

matriz B que relaciona as taxas de deslocamento nas coordenadas naturais 

(dqa) com as taxas de deslocamentos nas coordenadas cartesianas (dpi), isto é: 
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dqa.= B dpi (3.59) 

Os elementos da matriz B são obtidos da derivação qa.,i , ou seja: 

(3.60) 

Assim: 

1 [( 2 2 ]-1/2 q1.1 = 
2 

Xz -xl +p4 -p~) +(Yz -yl +ps -pz) 

.[2(x2 -X1 +p4 -p1)(-1)] 

1 
q1.1 =-:e(x2 -x~ +p4 -p~)(-1) 

c 

(ver eq. 3.51) 

(3.60a) 

1 [ 2 2]-1/2 
q1.2 = 

2 
(x2 -XI +p4 -pl) +(y2 -yl +p5 -p2) 

• [ 2( Y 2 - Y 1 + p 5 - p 2 )(- } ) ] 
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1 
q1.2 = f(Y2- Y1 + Ps- P2)( -1) 

c 

(ver eq. 3.52) 

(3.60b) 

Das equayões 3.47, 3.49, 3.50 t~m-s~V; 

analogamente tem-se: 

(3.60c) 

analogamente tem-se: 

ql,4 = COS<pc (3.60d) 

(3.60e) 

(3.60f) 

Da figura 3.4 tem-se: 

(3.61) 

então, com auxílio de 3.48 e 3.58a, vem: 



resultando: 

sencpc 
q2,1 =- I! 

c 

analogamente vem: 

coscp 
q2.2 = f c 

c 

_ sencpc 
q2,4 - I! 

c 

q2,6 =o 

Da figura 3.4 tem-se: 

então, com auxílio de 3.48 e 3.58a, vem: 
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(3.60g) 

(3.60h) 

(3.60i) 

(3.60j) 

(3.60k) 

(3.601) 

(3.62) 



resultando: 

sen<:p c 
q3,1 =- R 

c 

analogamente vem: 

sen<:pc 
q3,4 = f 

c 

COS<:pc 
q3,5 =- f 

c 

Assim a equação (3.59) pode ser explicitada como: 

- COS<:pc - sen<:pc o COS<:pc sen<:pc 

r~} dq2 = 
sen<:pc COS <Pc 

1 
sen<:pc cos <:p c 

dq3 
f c f c f c f c 

sen<:pc COS <Pc o sen<:pc c os <:p c 

f c f c f c f c 
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(3.60n) 

(3.60n) 

(3.60o) 

(3.60p) 

(3.60q) 

(3.60r) 

dpl 
o dp2 

dp3 o (3.59a) 
dp4 

1 dp5 

dp6 
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Cabe observar que a matriz B de dimensão 3x6 é uma matriz 

instantânea de mudança de coordenadas para uma particular configuração da 

estrutura. Naturalmente esta matriz não é linear, uma vez que o ângulo <i'c e o 

comprimento da corda P c dependem dos deslocamentos nodais da estrutura. 

Esta matriz B pode ser escrita como um produto dado por: 

B=BT (3.63) 

ou seJa: 

COS<pc sen<pc o o o o 

H 
-senq>c COS<p

0 
o o o o [-I o o 1 o 

1/fc -I/( 
o o 1 o o o 

B= ~ 1 o 
1/ f c -l/f c 

o o o COS<pc sen<pc o o o o o o - senq>c COS<pc o 
o o o o o 1 

(3.63a) 

então: 

[-I o o 1 o 

~] B= ~ 1/( 1 o -1/ f c (3.64) 

1/ f c o o -1/( 

e 

COS<pc sen<pc o o o o 
-senq>c COS<p

0 
o o o o 

o o 1 o o o 
T= (3.65) o o o COS<pc sen<pc o 

o o o - sen<pc COS<pc o 
o o o o o 1 
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A matriz T de dimensão 6x6 é a tradicional matriz de mudança de 

coordenadas cartesianas, isto é, relaciona deslocamento cartesianos globais 

com deslocamentos cartesianos locais na configuração deformada. 

A matriz B de dimensão 3x6 é a forma local de B, isto é, relaciona os 

deslocamentos locais cartesianos da barra na configuração deformada com os 

deslocamentos locais naturais. 

Para obtenção da matriz de rigidez tangente do elemento será 

necessária a segunda derivada parcial da energia de deformação em relação 

aos graus de liberdade. Será portanto, necessário conhecer as relações 

diferenciais de 23 ordem entre os graus de liberdade naturais da barra ( qa) e 

graus de liberdade globais (pi), visto que, precisa-se conhecer a matriz de 

rigidez tangente da estrutura nas coordenadas globais. A seguir serão 

determinadas estas derivadas indicadas por: 

(3.66) 

com a= 1,3, i= 1,6, j = 1,6 

Assim: 

com auxílio de (3.60a), vem: 

(3.67) 

a partir (3.58a) tem-se: 
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= (xz -XI +p4 -p1)
2 

(Yz -yi +ps -pz) 

(xz -xi +p4 -pJ
2 

+(Yz -yi +ps -pzf. (xz -x~ +p4 -pJ
2 

com auxílio de 3.50 vem: 

à<pc = Yz -yl +ps -p2 = __!__. Yz -yl +ps -p2 
Opl f~ fc fc 

com auxílio de 3. 51, resulta: 

&pc sempc - = ---'--"-
àpl fc 

{3.68) 

substituindo (3.68) em {3.67) vem: 

(3.69) 
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com auxílio de (3.60a), vem: 

a &p 
q 1.12 = -(- COS<pc) = sen<pc.-c 

ap2 ap2 
(3.70) 

a partir de (3.58a), de fonna análoga a obtenção de (3.68), tem-se: 

(3.71) 

substituindo (3.71) em (3.70) vem: 

sen<p c cos <p c 
q1,12 =- I! 

c 

(3.72) 

Analogamente, obtém-se: 

(3.73) 

sen2 <p 
q - c 

1,14 -- I! 
c 

(3.74) 

sen<p c c os <p c 

q1,15 = I! 
c 

(3.75) 

ql,l6 =o (3.76) 



88 

com auxílio de (3.60b), vem: 

(3.77) 

substituindo (3.68) em (3.77) vem: 

(3.78) 

(3.79) 

substituindo (3.71) em (3.79) vem: 

(3.80) 

Analogamente, obtém-se: 

ql,23 =o (3.81) 

(3.82) 



_ cos2 
<f> c 

q1,25-- f 
c 

ql,26 =o 

com auxílio de (3.60c), conclui-se que: 

ql,31 =o 

Analogamente: 

ql,32 =o 

ql,33 =o 

ql,34 =o 

ql,35 =o 

ql,36 =o 

com auxílio de (3.60d), vem: 

89 

(3.83) 

(3.84) 

(3.85) 

(3.86) 

(3.87) 

(3.88) 

(3.89) 

(3.90) 
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q = __Ê_ (c os m ) = senm B<p c 
1,41 Op

1 
't'c 't'c Op

1 

(3.91) 

substituindo (l68) em (l91), resulta: 

(3.92) 

Analogamente, obtém-se: 

(3.93) 

(3.94) 

(3.95) 

_ sencp c c os cp c 

q1,45-- I! 
c 

(3.96) 

ql,46 =o (3.97) 

com auxílio de (3.60e), vem: 



91 

a ( ) &pc 
ql,51 =- sen<pc = COS<pc-ap, ap, 

(3.98) 

substituindo (3.68) em (3.98) vem: 

_ sen<p c cos <p c 
q,,s,- l 

c 

(3.99) 

Analogamente, obtém-se: 

cos2 <p 
q - c 

1,52-- f 
c 

(3.100) 

ql,53 =o (3.101) 

sen<p c cos <p c 
ql,54 =- f 

c 

(3.102) 

(3.103) 

ql,56 =o (3.104) 

com auxílio de (3.60f), conclui-se que: 

ql,6l =o (3.105) 
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Analogamente: 

ql,62 =o (3.106) 

(3.107) 

(3.108) 

ql,65 =o (3.109) 

ql,66 =o (3.110) 

Estas derivadas podem ser agrupadas numa matriz 6x6 que é simétrica 

e será denominada Gt. ou seja: 

(3.111) 

ou de forma explícita: 

sen2 <pc - sen<p c c os <p c o - sen2 <pc sen<p c c os <p c 

cos
2 

<l'c o sen<p c c os <p c - cos2 <r c 

G =F1 o o o 
I c 

sen2 <pc - sen<p c cos <p c 

cos2 <pc 

(3.112) 

De forma similar as derivadas a
2

q2 dão origem a outra matriz simétrica 
apiapj 

o 
o 
o 
o 
o 
o 



(3.113) 

que explicitada fica: 

2sen <:p. cos <:p. cos2 <:J>.- sen2<:p. o 2sen <:p. cos <:p. sen2 <:pc - COS
2 

<:f> c 

2senq>. cosq>. o sen2q>c - COS
2 q>c - 2senq>. cosq>. 

G ::; c2 o o o 
~ c 

- 2senq>. coscpc cos2 
<:f> c - sen2 <:pc 

2senq>c cosq>c 

(3.114) 

A seguir mostra-se a obtenção de uma elemento da matriz G2 

com auxílio de (3.60g), vem: 

a ( sencpcJ 
q2,11 = 8pl - J!c 

= _ i! c c os <p c ( &p c I 8p 1) - sen<p c ( 81! c I 8p 1 ) 
_e2 

c 

= _ f c c os <p c ( sen<p c /f c) - sen<p c (- cos <p c) 
.e2 

c 

_ 2sen<p c c os <p c 

q2,11 -- 1!2 
c 

(3.115) 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 



94 

az 
Da mesma forma as derivadas q3 dão origem a matriz simétrica 

apiapj 

(3.116) 

Das equações (3.60g) a (3.60r) pode-se observar que os elementos não 

constantes de (}q3 /c3p; são iguais aos elementos não constantes de (}q2 /c3p;, 

portanto, pode-se concluir que: 

azq3 - azq2 
apiapj apiapj 

(3.117) 

(3.118) 

Estas derivadas qa..ij são relações que envolvem apenas geometria, ou 

seja, deslocamentos em coordenadas naturais e deslocamentos em coordenadas 

cartesianas. Portanto, as matrizes Ga. (a=1,3) podem ser interpretadas como 

uma parcela da conhecida "matriz de rigidez geométrica". 

As matrizes Ga. podem ser escritas como um triplo produto matricial, 

(3.119) 

onde Ga. é a forma local de Ga. e T é a matriz de rotação de eixos dada por 

(3.65). Logo: 
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o o o o o o 
1 o o -1 o 

- 1 o o o o 
G~=- (3.120) 

( o o o 
simétrica 1 o 

o 

o 1 o o -1 o 
o o -1 o o 

- - 1 o o o o 
G2 = G3 =- (3.121) 

1!2 o 1 o 
c 

simétrica o o 
o 

Cabe observar que a matriz G1 é a responsável pelo conhecido "efeito P-S'. 

3.7. Teoria Estrutural. Definição dos Campos de Deformações e de 

Deslocamentos do Elemento 

A teoria estrutural utilizada neste trabalho parte da hipótese 

cinemática de Euler-Bernoulli-Navier, ou seja: 

"As seções transversais inicialmente planas e ortogonais ao eixo da 

barra permanecem planas, indeformáveis e ortogonais ao eixo, após a 

deformação". 

Consideram-se, portanto, desprezíveis as distorções no plano que 

contém o eixo da barra, bem como o efeito da deformação transversal ou de 

Poisson, isto é, sendo yz o plano da seção transversal, tem-se: 

E ":f:: o· E = o· E = o· E = o· e v = o 
XX ' yy ' ZZ ' 7!j ' 

(3.122) 
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Da hipótese de que não há distorção nas seções transversais decorre 

que a única deformação relevante é, portanto, a deformação longitudinal Exx. a 

partir de agora, denominada simplesmente "E". 

Tomando-se um elemento diferencial de uma barra reta de pórtico 

plano na configuração inicial ou de referência, como mostrado na Fig. 3.5a, 

limitado por duas seyões transversais ortogonais a um eixo arbitrário e 

distantes dxr uma da outra. 

Chamando de fibra a um conjunto de pontos materiais sobre uma reta 

ou curva paralela ao eixo, verifica-se que uma fibra genérica situada a uma 

distância Yr do eixo e uma fibra neste eixo têm os comprimentos dsr e dsr 

respectivamente, dados por: 

ds = dsr = dx r r 

t 
,_ ____ dsr 

Yr dsr 
G -·-·- G' 

(a) CONFIGURAÇÃO INICIAL 

OU DE REFERÊNCIA. 

(3.123) 

( b l CONFIGURAÇÃO DEFORMADA 
OU CORRIGIDA. 

FIGURA 3.5 Elemento Diferencial de Barra Reta 

Seja agora o mesmo elemento diferencial de barra na configuração 

deformada ou corrigida conforme mostrado na Fig. 3 .5b. Pela hipótese de 

Navier as seções planas permanecerão planas, sendo assim, obtém-se para uma 

fibra distante Yr do eixo e uma fibra no eixo os seguinte comprimentos: 
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dsc = (r - y r )da (3.124) 

e 

-
ds.: = rda (3.125) 

onde r é o raio de curvatura. 

De (3.124) e (3.125) tem-se: 

dsc =r da- Yr da ou 

(3.126) 

Como visto anteriormente o estiramento (Ã) de uma fibra situada a 

uma distância Yr do eixo e o estiramento (À) de uma fibra no eixo são 

defmidos por: 

(3.127) 

e 

-

À= d~c 
dsr 

(3.218) 

Substituindo (3.126) em (3.127) vem: 



gg 

mas, de (3.123) resulta: 

com auxílio de (3.128) obtém-se: 

Â=Â-yra' (3.219) 

onde ' representa a derivação em relação a Xr. 

Adotando como medida de deformação a deformação linear ou de 

engenharia (E), tem-se: 

E =Â-1 (3.130) 

E=Â-1 (3.131) 

onde & é a deformação de uma fibra no eixo e E é a deformação de uma fibra 

genérica distante Yr do eixo, sendo os valores negativos correspondentes a 

encurtamentos e positivos a alongamentos. 

Levando (3.129) em (3.131) vem: 

E=Â-y a'-1 
r ' 

com o auxílio de (3.130) resulta: 

-
~ = ~-yr a' (3.132) 

que é a expressão do campo de deformação consistente com a teoria estrutural 

adotada neste trabalho. 
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PIMENTA & MAZZILLI ( 1986) ressaltam que a rotação específica a I 

é o deslocamento generalizado energeticamente conjugado com o momento 

fletor. Esta rotação específica a 1 só é igual à curvatura do eixo deformado 

quando se adota a hipótese de inextensibilidade do eixo da barra (ver eq. 

3.134). A curvatura k é definida como: 

(3.133) 

aplicando a regra da cadeia vem: 

k 
_ 1_ da dxr 
-------, 

r dxr dsc 

com o auxílio da eq. (3 .128) resulta: 

1 a' 
k=a'==-=-

À À 
(3.134) 

Se o eixo neutro é inextensível então ~ = 1 e k = a 1 
• 

Com o objetivo de expressar o campo de deformações em função dos 

deslocamentos do eixo da barra, serão feitas a seguir algumas considerações 

analíticas sobre o campo de deslocamentos. 

Admitida a hipótese de Navier, pode-se obter os campos de 
- -

deslocamentos axiais ( u) e transversais (v) do pontos situados sobre o eixo, 

bem como da rotação (a) das seções transversais (Fig. 3.6). 

Os deslocamentos de um ponto genérico P, caracterizado pela 

coordenada Yr relativa ao eixo, são dados por: 



y,v 

L 
X r 

x,u 

I I 
I I 

_JI 
1 -fy sen a I r 

I 
I 

_l_ 

~-l'----l 0--,ll 

a 
-~ 

-----1-

> 

FIGURA 3.6- Deslocamentos de pontos da barra 

u = u- Yr sena 

v=v-yr {l-cosa.) 

tôô 

Yr cos a 

(3.135) 

(3.136) 

Estes deslocamentos podem ser escritos no sistema corrotacional (Xc, 

Yc) centrado no eixo do elemento na configuração deformada, como: 

Uc = Uc -yr sena 

Vc = Vc -yr (l-cosa) 

(3.137) 

(3.138) 

A Fig. 3. 7 mostra um elemento diferencial do eixo da barras nas 

configurações de referência (AB) e deformada (A'B'). 
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dsr =dsr =dxr j düc j C 

~-------d~xc _____ , __ ~J 
FIGURA 3.7- Elemento diferencial do eixo da barra nas configurações de 

referência e deformada 

Da Fig. (3. 7) tem-se: 

dsc = dxr + duc + dv/ - [( - )2 - ]1/2 

-
dvc 

dvc dxr 
tga. = = --~:--

dxr + duc dxr duc -+-
dxr dxr 

v' 
tga = c _, 

1+ Uc 

- -
dxc = dxr + duc 

(3.143) 

ou 

(3.144) 

(3.145) 

Conforme mostrado anteriormente, o estiramento da fibra do eixo é 

dado por À = d"Sc / dsr ou seja: 
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- dSc dx '1 ___ r 
11.- -

dxr dSr 
(3.146) 

E o estiramento da fibra distante Yr do eixo é dado por À = dxc / dxr . 

Ainda com a ajuda da Fig. 3.7 tem-se: 

dxc dxc dxc 
cosa=---==--=-==----- ou 

dsc À dsr À dxr 

1 dx 
cosa==-c ou 

À dxr 

1 
cosa ==Â, 

Â 
resultando: 

Â ='A. seca (3.147) 

e 

ou 

-' 
À= 1+uc (3.148) 

Levando (3.130) em (3.132) resulta: 

E= ( Â- 1)- yra', com auxílio de (3.147) tem-se: 

E= Â. seca- 1- yra', usando (3.148) obtém-se: 
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E = ( 1 + "iic') seca - 1 - y r a' (3.149) 

-
que é a expressão do campo de deformação em função dos deslocamentos u e 

v do eixo da barra, que podem ser interpolados em função dos graus de 

liberdade naturais q1, q2 e q3, resultando portanto, uma expressão do campo de 

deformações em função apenas dos deslocamentos nodais. 

3.8 Formulação do Equilíbrio Elemental 

Como mostrado no item anterior pode-se expressar o campo de 

deformações E, em função dos graus de liberdade naturais qa. (a=1,3), que por 

sua vez, podem ser colocados em função dos graus de liberdade cartesianos Pi 

(i=1,6). Sendo assim, pode-se escrever: 

(3.150) 

Utilizando-se o Princípio dos Trabalhos Virtuais pode, então ser 

formulado o equilíbrio do elemento. Seja Pi o vetor de esforços nodais internos 

do elemento, oe a deformação virtual de uma fibra genérica e cr a tensão 

normal na seção transversal, isto é, a tensão na fibra genérica, e opi o vetor dos 

deslocamentos virtuais dos pontos nodais do elemento. Então o trabalho virtual 

interno do elemento, em função das tensões, é dado por: 

õW =f cr õe dV 
1 V, r 

(3.151) 

ou ainda, 
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Jl,/2 f SW = a Se dA dx 
I -l,/2 A, r r 

(3.152) 

Em função dos esforços nodais tem-se: 

õW = P. Sp. 
I I I 

(3.153) 

onde o índice repetido indica somatório. 

A deformação virtual é dada pela variação da equação (3 .150), obtendo

se com o emprego da regra da cadeia: 

(3.154) 

onde E,a indica derivada de E em relação a qa e qa..i indica derivada de qa em 

relação a Pi· 

Levando-se (3.154) em (3.152) obtém-se: 

Il.,/2 I crE .Õ dAdx =PÕ. 
-1.,/2 A, ,a. qa.,t P1 r r , P 1 (3.155) 

que é válida para qualquer deslocamento virtual õpi, resultando assim: 

P. = cr E dA dx Il,/2 I 
1 -l,/2 A, ,a. qa.,1 r r 

(3.156) 

que é a equação de equilíbrio do elemento na direção da função deslocamento 

virtual. 

Como a derivada qa..i não depende de dArdxr, este termo pode ser 

colocado para fora da integral, resultando então: 
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P. = a E dA dx . (J i,/2 J ) 
I -l,/2 A, ,a. r r qa.,t (3.157) 

onde qa,i é a matriz B dada pela equação (3.60). 

Chamando de Ou os esforços internos em coordenadas naturais 

energeticamente conjugados com os deslocamentos qu em coordenadas 

naturais, pode-se escrever o trabalho virtual interno como: 

(3.158) 

De (3.60) sabe-se que os deslocamentos virtuais em coordenadas 

naturais õq estão relacionados com os deslocamentos virtuais cartesianos õp 

através da matriz qu,i, ou seja 

õq = qa.,i õp (3.159) 

levando (3.159) em (3.158) tem-se: 

(3.160) 

Igualando as equações (3.155) e (3.160), obtém-se: 

resultando: 

Jl,/2 I 
Qa. = a E a. dArdxr 

-1,/2 A, • 
(3.161) 
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Das equações (3.157) e (3.161) obtém-se a relação entre os esforços 

nodais naturais "Qa" e os esforços nodais cartesianos "P(, dada por: 

(3.162) 

onde o índice repetido indica somatório. 

Em notação matricial, tem-se: 

(3.163) 

3.9 Matriz de Rigidez Tangente do Elemento 

A matriz de rigidez tangente do elemento, no sistema de coordenadas

deslocamento cartesiano, é dada por: 

k= aPi 
apj 

(3.164) 

ou seja, os elementos de rigidez tangente kij são obtidos da derivação parcial 

de Pi em relação aos deslocamentos nodais cartesianos Pi· 

Analogamente, a matriz de rigidez tangente, em coordenadas

deslocamento naturais é dada por: 

(3.165) 

ou seja, os elementos de rigidez k:P são obtidos da derivação parcial de Qa em 

relação aos deslocamentos nodais naturais qp. 
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A partir da equação (3.162) e utilizando a regra da cadeia obtém-se: 

(3.166) 

Derivando a equação (3.161), obtém-se: 

Q I
l,/2 I dA d Il,/2 I (acr ) dA d = <J"E X+ -E E X 

a.,p -l ,/2 A, ,a.p r r -l ,/2 A, {)f; ,p ,a. r r 

ou com o auxílio de (3.35) 

Fazendo: 

(3.168) 

e 

D = DE E dAdx Jl,/2 J 
a.P -l,/2 A, ,p ,a. r r 

(3.169) 

resulta: 

(3.170) 

A parcela Ha.p foi obtida fixando-se a tensão e variando-se a geometria 

e, representa a conhecida matriz de rigidez geométrica em coordenadas 

naturais. 

A parcela Dap, obtida fixando-se a geometria e variando-se a tensão, 

representa a matriz de rigidez constitutiva em coordenadas naturais. 
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Como mostrado anteriormente (equações 3.111, 3 .113 e 3 .116), a 

derivada qa,ij=Ga. assim, a expressão dos elementos da matriz de rigidez 

tangente em coordenadas cartesianas (eq. 3.166) fica: 

(3.171) 

com o auxílio de (3.170) vem: 

(3.172) 

onde o índice repetido indica somatório. 

O primeiro termo representa a usual transformação de matriz de rigidez 

de um sistema fixo de coordenadas para outro também fixo. O segundo termo 

corresponde a fixar as forças nodais Qa e derivar a relação entre os 

deslocamentos nodais cartesianos e naturais, levando-se em consideração o 

fato do sistema de coordenadas corrotacional variar com os deslocamentos 

globais cartesianos, ou seja, da matriz de mudança de coordenadas não ser 

constante. 

A equação (3 .171) na forma matricial fica: 

ou 

onde 

kM =8 1 D 8 

kG = 8 1 H B+Q(l G(l 

(3.173) 

(3.174) 

(3.175) 

(3.176) 
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sendo 

{3.177) 

kM é a chamada matriz de rigidez constitutiva do elemento, que depende do 

módulo de rigidez tangente do material dado pela equação {3.35). 

kG é a chamada matriz de rigidez geométrica do elemento, que depende da 

geometda e do nível de tensão. 

3.10 Funções de Interpolação dos Deslocamentos 

Com o objetivo de obter as integrais Qa.. Da.p e Ha.p, que definem 

completamente as equações de equilíbrio e a matriz de rigidez do elemento de 

barra do pórtico plano, serão introduzidas funções aproximadoras para os 

deslocamentos u e v do eixo do elemento. 

Seja o elemento de barra, mostrado na Fig. 3.8 em sua configuração de 

referência AB e deformada A'B'. 

P' { 

FIGURA 3.8- Elemento de barra de pórtico plano 

Os deslocamentos axiais Uc serão interpolados linearmente, conforme 

adotado por MAZZILLI (1989), ou seja: 
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-
Uc =a Xr + b (3.178) 

As grandezas a e b podem se obtidas particularizando-se Uc nas 

extremidades do elemento, ou seja: 

f - f aR 
X = __ r ~ Uc = 0 ~ 0 = a-r + b ~ b = __ r 

r 2 2 2 

f - R aR aR q 
X =_r ~ Uc = Q ~ Q =a-r+ b ~ Q =_r +-r ~a= - 1 

r 2 1 1 2 1 2 2 R 
r 

então a função interpoladora de Uc em termos dos deslocamentos nodais 

naturais será: 

(3.179) 

A derivada de Uc em relação a Xr será: 

-' q 
U 

__ I 
c -

R r 
(3.180) 

Os deslocamentos transversais v c serão interpolados cubicamente pela 

função: 

V c = C x: + d X~ + e X r + f (3.181) 
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Analogamente as grandezas c, d, e, f podem ser obtidas 
- -, 

particularizando-se v c e v c nos extremos, ou seja: 

f - f 3 f 2 f 
Xr = __ r => Vc = 0 => 0 =-C-r + d-r -e-r +f Q) 

2 8 4 2 

f - p3 i' f 
Xr =_r => V c = 0 => 0 =C-r + d-r +e-r +f Q) 

2 8 4 2 

derivando-se V c em relação a Xr tem-se: 

-' 
Vc =3cx~ +2dxr +e 

nas extremidades tem-se: 

xr = -~ => tga = tg q 2 , ou com o auxílio de (3.143) 
2 

-' ( - ') ( q J Vc = 1+Uc tgq2 = 1+"f tgq2 => 

xr = ~ => tga = tg q3 , ou com o auxílio de (3.143) 
2 

(3.182) 



e 
{fr+q,)tgq3 =3c-r +df~+efr 

4 

fazendo-se @) - O> tem-se: 

somando-se <D + Q) resulta: 

f = -( q I ; f r) ( tg q 3 - tg q 2) 

fazendo-se Q) - <D, vem: 

cf~ + ef = O ~ e = - cR~ 
4 r 4 

112 
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~OffiillldO-~tJ Q) t ~, YtJm: 

resulta: 

Então a função · interpoladora de v c em termos dos deslocamentos 

nodais naturais fica: 

V, = (I+~:){;; [(tg q, + tg q,) l + 2XJ, [( tg q, - tg q,)] 

-: [(tg q, +tg q,)]- f; [(tg q,- tg q,)J} ou 

V, =(I+ ;:){[(tgq, +tgq,{;;- :)] 

+[(tg q,- tg q,}(z~, - ~~) ]} ou 
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(3.182) 

onde 'I' 2 e 'I' 3 são funções de forma, dadas por: 

(3.182a) 

x3 x2 x f 'JI =_r +-r __ r __ r 
3 f 2 2f 4 8 r r 

(3.182b) 

e a 1! derivada de v c fica: 

(3.183) 

onde 'I' ~ e 'I' ~ são as derivadas de 'V 2 e 'V 3 , dadas por: 

, 3x2 x 1 'JI =_r __ r __ 
2 f 2 f 4 r r 

(3.183a) 

3x2 x 1 'JI' =-r +-r __ 
3 f 2 f 4 r r 

(3.183b) 

e a 2! derivada de v c será: 
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(3.184) 

onde 

(3.184a) 

(3.184b) 

A expressão do campo de deformação E, dada pela equação 3.149, pode 

ser explicitada em termos dos deslocamentos nodais naturais ( q1, q2 e q3) e das 

funções de forma ( \jJ 2 e \jJ 3 ), resultando: 

• ={(I+ ~J[(I+ ~}g q,~; +tg M:)JT -I 
[(1 +t)(l+t}tg M~ +tg q,~;)] 

(I+ ~:r +[(I+ i)g q,~; +tg q,~;)J 

(3.185) 

-yr 

Esta expressão é geral e não é feita nenhuma limitação quanto à 

magnitude dos deslocamentos e das rotações. Como se observa, esta expressão 

é bastante complicada, por isso, serão feitas a seguir algumas aproximações de 

natureza geométrica. 
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3.11 Aproximações e Simplificações Adotadas 

Com o objetivo de facilitar a implementação, serão feitas algumas 
aproximações de natureza geométrica e adotadas algumas simplificações no 

comportamento do elemento. 

3.11.1- Aproximações de 2! ordem 

Assumindo-se que o ângulo de rotação a é pequeno, da ordem de 

grandeza da raiz quadrada do valor absoluto da deformação longitudinal E, o 

que pode ser obtido com elementos curtos, é razoável admitir, sem perda de 

generalidade da formulação, as seguintes aproximações de 2ª ordem de suas 

funções trigonométricas: 

tga =a ;sena =a 
az 

·cosa= 1--, 2 
az 

·seca =1+-, 2 

Se as deformações máximas admitidas atingem o valor E = 0.002, o 

limite de rotação pequena pode ser fixado em tomo de 0.045 rad ou 2.56°. 

PIMENTA & SOLER (1989) salientam que a hipótese acima não 

impede a ocorrência de grandes curvaturas, desde que os elementos sejam 

suficientemente curtos. No caso dos pórticos de concreto armado, as 

curvaturas são sempre pequenas, sendo assim o ângulo a será pequeno, 

independentemente do comprimento dos elementos e a hipótese acima se 

justifica sempre. 

Da equação 3.144 vem: 

_, 
V c 

a= arctg _, 
l+uc 

(3.186) 
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-, -, 
substituindo-se V c (eq. 3.183) e Uc (eq. 3.180), resulta: 

ou 

(3.187) 

Adotando-se as aproximações de 2ª ordem ( tga = a ), vem: 

(3.188) 

derivando-se em relação a Xr, resulta: 

(3.189) 

Levando-se (3.189) em (3.149), com o auxílio de (3.180) e 

2 

considerando-se a aproximação seca = 1 + ~, resulta: 
2 

E= ~~ + ~ (I+ ~')c q,ljl; + q,ljl;)' - Y,( Q2 1j/~ + q,ljl;') 
r r 

ou 

(3.190) 
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que é a expressão do campo de defonnayões quando se adota as aproximayões 

de 2ª ordem. 

Para obtenção da matriz de rigidez tangente em coordenadas cartesianas 

será necessário efetuar as derivadas E,a e E,ap (com a=1,2,3 e J3=1,2,3), assim: 

~ 1 1 ( 1 J( , ')2 1 ( 1 2) e,l =a-=T+2 T q2"'2 +q3"'3 =T 1+2a 
ql r r r 

e,2 = aôe =(1+ i 1 }Q2'V~ +Q3'V;)('V~)-yr'V~' 
q2 r 

=(1+ i~)a'V~ -Yr'V~' 
r 

e,3 =: =(1+ i1
)(q2'V; +Q3'V~)('V;)-yr'V;' 

Q3 r 

= ( 1 + ~~ Ja'V~ - Yr 'V;' 
r 

- _a2_e_ = ôe ,I = o e 11 = 
' 8ql8ql 8ql (3.191) 
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(3.192) 

lembrando-se que o estiramento Â = f c 1 f r e q 1 = f c -f r, então: 

f f f f -f q Â=-c =>Â-1=-c __ r =>Â-1= c r =>Â-1=-1 
fr fr fr fr fr 

Â=1+..9.l 
f. 

substituindo-se (3.193) em (3.191) e (3.192), vem: 

E = _!_(1 + _!a2
) 

,I f 2 
r 

E =À a w'- y \Jt" 
,2 'I' 2 r 'I' 2 

E = Âa w'- y \Jt" 
,3 'I' 3 r 'I' 3 

E.11 = Ü 

(3.193) 

(3.194) 
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{3.195) 

Os esforços nodais naturais (eq. 3.161), após as simplificações de 2ª 

ordem, serão: 

com auxílio de (3.194) 

resultando: 

It,/2 1 ( a
2J Q = N- 1+- dx 

I -i,/2 f 2 r 
r 

(3.196) 

I l,/2 I Q2 = a E 2 dA dx ou 
-l,/2 A, • r r 

com auxílio de (3.194) 

Q = I1

'
12 I (Àa\jl' - y \lf")a dA dx ou 

2 -l,/2 A, 2 r 2 r r 

= Àa ' a dA dx - " a dA dx Il,/2 I Jl,/2 f 
Q2 -l,/2 \j/2 A, r r -l,/2 \j/2 A, Y r r r 

ou 
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J
l,/2 ( ) Q = Nf..a\jl' + M\jl" dx 

2 -t,/2 2 2 r 
(3.197) 

com auxílio de (3.194) 

Q = Jl,/
2 f (f.waw' - y \11")cr dA dx ou 

3 -l,/2 A, ~ r 'Y ~ r r 

= Àa ' a dA dx - " a dA dx J4P J J4P J 
Q3 -l,/2 \j/3 A, r r -l,/2 \j/3 A, Yr r r ou 

Jt,/2 ( ) Q = Nf..a\jl' + M\jl" dx 
3 -t,/2 3 3 r 

(3.198) 

onde: 

N é a força normal e M o momento fletor nas seções transversais do elemento, 

definidos de forma usual por: 

N = J a dA r = J h/

2 

a b dy r 
A, -h/2 

(3.199) 

J J
h/2 

M = - a y r dA r = - a b y r dy r 
A, -h/2 

(3.200) 

onde b e h são, respectivamente, a largura e a altura da seção transversal. 

Os elementos da matriz H, necessária para a obtenção de ko (eq. 

3 .176), após as simplificações de 2!! ordem, podem ser obtidos com auxílio de 

(3 .168) e (3 .195), ou seja: 
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(3.201) 

fl,/2 f fl,/2 f 1 dA d H = cr E dA dx = cr -a 1 x 
12 -l,/2 A, ,12 r r -l,/2 A, f! \V 2 r r 

r 

ou 

fl,/2 1 f H = -a 1 cr dA dx 
12 -l,/2 f! \V2 A, r r 

r 

ou 

f
l,/2 1 

H 12 = N-a'V~ dx 
-l,/2 f! r 

r 

(3.202) 

Analogamente, obtém-se: 

J
l,/2 1 

H 13 = H 31 = N-a'V~ dx 
-l,/2 f! r 

r 

(3.203) 

(3.204) 

(3.205) 

(3.206) 

Os elementos da matriz D, necessária para a obtenção de kM, após as 

simplificações de 2ª ordem, ficam com auxílio de (3.169) e (3.194): 

t,/2 t,/2 1 a 2 

D = D E E dA dx = D - 1 +- dA dx ou 
[ ]

2 

" L)A, ·' ·' ' ' L)A, f, ( 2) ' ' 
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( J
2 

e,;2 1 a 2 

D= -1+- DdAdx 
11 Ll,/2 .€2 2 t, r r 

r 

ou 

( )

2 
t,/2 1 a 2 

D11 =J C1 - 2 1+- dx 
-l,/2 f 2 r 

r 

(3.207) 

ou 

ou 

(3.208) 

Analogamente, obtém-se: 

D = D = ft,/2 (1 + a2)(C1Àa\lf;- C2\lf~Jdx 
13 31 -l,/2 2 f f r 

r r 

(3.209) 
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onde: 

f J
h/2 

C1 = D dAr = D b dyr 
A, -h/2 

(3.213) 

(3.214) 

(3.215) 

Em regime elástico linear ter-se-ia: 

Em regime elástico não-linear e regime elasto-plástico, os valores de 

c~, c2 e c3 serão constantes na seção, obtidos pela integração das equações 

(3.213) e (3.215), mas podem variar ao longo de Xr, pois a rigidez tangente 

"D" pode variar com Xr-

As integrais para obtenção de Qa (equações 3 .196, 3 .197 e 3 .198), HaB 

(equações 3.201 a 3.206) e DaB (equações 3.207 a 3.212) podem ser 

computadas numericamente através do método de Gauss. 

As integrais para obtenção de N (eq. 3.199), M (eq. 3.200), C1 (eq. 

3.213), c2 (eq. 3.214) e c3 (eq. 3.215) podem ser calculadas nos pontos de 

integração de Gauss pelo método dos retângulos, com um grande número de 

pontos de integração, para poder captar a variação significativa dos valores de 

cr e D, nos diversos pontos da seção transversal e ao longo de Xr, 

principalmente em problemas elasto-plásticos. 
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3.11.2- Elemento Prismático em Regime Elástico Linear 

Para um elemento prismático em regime elástico linear, tem-se que a 

rigidez tangente ( D = !~) é constante e igual ao módulo de elasticidade 

longitudinal E. 

Da expressão do campo de deformação E dado por (3.190), tem-se que 

a deformação da fibra média t é obtida fazendo Yr=O, isto é, 

(3.216) 

variável ao longo do elemento, uma vez que \jl; e \jl; são função de Xr (eq. 

3.183a e 3.183b). 

Com o objetivo de se resolver analiticamente as integrais para obtenção 

de Qa , Haf3 e Da13, substituir-se-á o valor variável ; pelo seu valor médio e 

constante, dado por: 

- 1 Jl,/2 -
Em=- EdXr f -l,/2 

r 

ou 

Em = _l Ji,/2 [.9.!_ + !(1 + ~J{q 111' + q 111' )
2 }x 

f -i,/2 f 2 f 2 'Y 2 3 'Y 3 r 
r r r 

(3.217) 

substituindo-se \V; e 'V ~ pelas expressões dadas por (3 .183 a e 3 .183b ), e 

resolvendo-se analiticamente a integral tem-se: 

(3.218) 
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e o campo de deformação (E = ~ - y r a 1
}, com esta simplificação, fica: 

E= .9.!._ + (1 + .9.!._)(q~ + q; - q2q3J - y (q \jl" + q \j/") 
f f 15 15 30 r 

2 2 3 3 

r r 

(3.219) 

Os esforços solicitantes serão: 

N = J cr dAr =f E E dAr ou 
A, A, 

N=f E{~m-yra 1)dAr=f E~mdAr-f Ea1 yrdAr OU 
A, A, A, 

-
N =E Ar Em (3.220) 

M =-L, cr Yr dAr= -L, E E Yr dAr= -L, E{"E- Yr a')Yr dAr 

M = -f E E y dA +f E a 1 y2 dA A, r r A, r r 

(3.221) 

em 
f EI 

x = __ r ~ M = --(4q + 2q ) 
r 2 A f 2 3 

r 

(3.221a) 

f EI 
xr =+i~ MB = +-:e(2q2 + 4q3) 

r 

(3.221b) 
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As derivadas E,a e E,a~ ficam: 

E = _ + _ ~ + .91_ _ q2q3 1 1 ( 
2 2 

) 

,I ( Rr 15 15 30 
(3.222) 

E = (1 +.9.!_)(2
q2 

- q3
)- y llt" 

'
2 R 15 30 r 'I' 

2 

r 

(3.223) 

E = (1 + ~)(2q3 
- q2

)- y llt" 
'
3 R 15 30 r'Y

3 

r 

(3.224) 

E,ll =0 (3.225) 

- 1 (2q2 q3) E -- ----
'12 R 15 30 

r 

(3.226) 

- 1 (2q3 q2) E -- ----
'13 R 15 30 

r 

(3.227) 

E.21 = E.12 (3.228) 

(3.229) 

E = (1 + .9.!_) (- ___!_) = - !:_ 
'23 R 30 30 

r 

(3.230) 

(3.231) 
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E.32 = E,23 (3.232) 

(3.233) 

Os esforços nodais naturais (eq. 3.161) são dados por: 

J
l,/2 I Ql = CJ E 1 dArdxr OU 
-l,/2 A, • 

Q =J"'12 J a [_!_+_!_(q~ + q~- q2 q3J] dA dx ou 1 -f.,/2 A, f f 15 15 30 r r 
r r 

Q = N[__!_ + __!_(q~ + q~ - q2 q3J]J"'12 
dx ou 1 f f 15 15 30 -l,/2 r 

r r 

Q = N[_!_ + _!_(q~ + q~ - q2 q3J]f ou 
1 

f r f r 15 15 30 r 

Q = N(1 + q~ + q~ - q2 q3J (3.234) 
I 15 15 30 

Il,/2 f Q2 = (J E.2 dArdxr 
-l,/2 A, 

ou 

Q = J'-,/2 
[(1 + ..9.LJ(2q2 _ q3)N + ( 6

Xr - __!_JM]dx ou 2 
-l,/2 f 15 30 f 2 f r r r r 
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Q = N f ( 1 + .9J_J(2q2 _ q3 ) + 4EI + 2EI 
2 

r f 15 30 f q2 f q3 

r r r 

ou 

Q = N f ( 2q2 - .91_) - M 
2 

c 15 30 A 
(3.235) 

ou 

Q =Jl,/
2 [(1+.9.L)(2q3

- q2)N +(6Xr +_!_)M]dx ou 
3 -l,/2 f 15 30 f2 f r 

r r r 

Q = N f ( 1 + .9.1_)(2q3 _ q2 ) + 4EI + 2EI 
3 

r f 15 30 f q3 f q2 

r r r 

ou 

Q =N f ( 2q3 _.91._) +M 
2 

c 15 30 B 
(3.236) 

onde N é a força normal na seção, neste caso constante ao longo do elemento, 

MA e M8 são os momentos fletores nas extremidades A e B do elemento, na 

convenção clássica, isto é, tração nas fibras inferiores positivo. A força normal 

de tração é positiva. 
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Os elementos da matriz H são obtidos a partir da equação 3.168 e com 

o auxílio das equações 3.225 a 3.233, assim tem-se: 

(3.237) 

- O" E X - O" - ---- X H - Jt,/2 J dA d - Jt,/2 J [ 1 (2q2 q3)]dA d 
12 -i,/2 A, ,12 r r -t,/2 A, /!r 15 30 r r 

H = Jt' 12 N[-1 (2q2 
- q3 )]dx ou 12 -t,/2 /! 15 30 r 

r 

H = N(2q2 - q3) 12 
15 30 

(3.238) 

H - Ji,/2 f dA d - fl,/2 f [ 1 (2q3 q2)]dA d - O" E X O" - ---- X 13 -l,/2 A, ,13 r r - -t,/2 A, /!r 15 30 r r 

H = Jt,/2 N[_!_(2q3 - q2 )]dx ou 
13 -i,/2 /! 15 30 r 

r 

H =N(2q3 -~) 
13 15 30 

(3.239) 

(3.240) 

ou 
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fl,/2 2N 2N -
H 22 - -À dxr =-ÀI!r, mas À I! r= I! c, entao 

-~P 15 15 

H = 2N I! 
22 15 c 

(3.241) 

Jl,/2 I fl,/2 I ( À) H 23 = (J' E,23 d.Ardxr = (J' -- d.Ardxr OU 
-l,/2 A, -l,/2 A, 30 

fl,/2 NÀ NÀ 
H - -- dx =--1! ou 

23 -l,/2 30 r 30 r 

H =- Nl!c 
23 30 (3.242) 

(3.243) 

(3.244) 

Jl,/2 I fl,/2 I 2 H = cr E dA dx = cr -À dA dx 
33 -l,/2 A, ,33 r r -l,/2 A, 15 r r ou 

H - fe,/2 2N À dx = 2N À .f! ou 
33 -l,/2 15 r 15 r 

(3.245) 

então a matriz H fica: 
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o N(2q2 _ q3) N(2q3 _92) 
15 30 15 30 

H= 
2Nfc Nfc 

(3.246) ---
15 30 

simetrica 
2Nfc 

15 

Os elementos da matriz D são obtidos a partir da equação 3.169, com auxílio 

das equações 3.222 a 3.224 e com D =E tem-se: 

D= DEEdAdx= EE dA f
l,/2 f fl,/2 2 f 

11 -l,/2 A, ,I ,I r r -l,/2 ,I A, r 
ou 

D = ft,/2 E A [_!_+_!_(q~ + q~- qA3)]2 dx 11 -i,/2 r f f 15 15 30 r 
r r 

ou 

D =E Ar 1+92+.91_- q2q3 
( 

2 2 )2 
11 

f 15 15 30 
r 

(3.247) 

Analogamente, obtém-se: 

D =EA (1+..91_)(
2

q2 _.91_)(1+ q~ + q~- q2q3) (3.248) 12 
r f 15 30 15 15 30 

r 

D =E A (1 + ..91_)(
2

q3 - 92)(1 + q~ + q~ - q2q3) (3.249) 13 
r f 15 30 15 15 30 

r 

D21 = D12 (3.250) 
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D =E A l (1 +~)(2q 2 - q3) + 
4

EI (3.251) 22 
r c f 15 30 f 

r r 

D =E A l (1 +~)(2q2 - q3)(2q3 - q2) + 2EI (3.252) 23 r c f 15 30 15 30 f 
r r 

D 31 = D13 (3.253) 

D 32 = D 23 (3.254) 

D =E A l (1 +~)(2q3 - q2)
2 

+ 
4

EI (3.255) 33 
r c f 15 30 f 

r r 

Se desprezannos todos os termos multiplicados por q2 ou q3 por serem 

suficientemente pequenos, a matriz D fica: 

EAr o o 
f. r 

D= 
4EI 2EI 

fr f r 

simetrica 
4EI 

lr 

A matriz de rigidez constitutiva do elemento, no sistema local 

cartesiano, é dada por: 

- -t -

kM =B D B 

onde B é dada por (3.64). 

Efetuando-se o triplo produto matricial, obtém-se: 

(3.256) 

(3.257) 
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EAr o o _ EAr o o 
f. r f. r 

12EI 6EI o 12EI 6EI 
---

f. f.2 f/c f. f.2 f./ c r c r c 
4EI o 6EI 2EI 

---
- ( fl c f. r 
kM = 

EA 
(3.258) 

o o 
( 

12EI 6EI 
---

f.rf.: f/- c 
4EI 

f, 

que difere da matriz constitutiva tradicional pela presença do produto f, f c ao 

invés de f r f r • 

A matriz de rigidez geométrica do elemento, no sistema local 

cartesiano, é dada por: 

--t----
kG = B H B+QIGI +Q2G2 +Q3G3 (3.259) 

onde G1, G2 e G3 sãodadospor(3.120)e(3.121). 

Efetuando-se as operações matriciais indicadas acima, obtém-se: 



135 

o v o o v o 
f c ( 
6N N v 6N N 

---
5( 10 f 5( 10 c 

2Nfc o N Nfc 

kG = 
15 10 30 

(3.260) v o o 
f c 

6N N 

5 f c 10 
2Nfc 
--

15 

M -M 
onde V = B A é a força cortante no elemento. 

f c 

A matriz de rigidez tangente do elemento em regime elástico linear, no 

sistema de coordenadas cartesianas locais, quando se adota as aproximações 

de 2ª ordem e as simplificações citadas, é dada por: 

-
k= kM + kG (3.261) 

onde kM é dada por (3.258) e kG por (3.260). 

3.11.3 - Elemento Prismático em Regime Elasto-plástico 

Admitindo-se um comportamento elasto-plástico do material, a relação 

constitutiva incrementai é dada por: 

da= DdE (3.262) 

mas, com: D = De se (3.262a) 

e 

se (3.262b) 
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onde De é o módulo de rigidez tangente elástico e Dep é o módulo de rigidez 

tangente elasto-plástico. 

A equação (3.262a) indica um comportamento elástico quando a fibra 

está em descarga, isto é, quando o incremento de deformação é contrário à 

deformação. 

A equação (3 .262b) indica um comportamento elasto-plástico quando a 

fibra está em carga, isto é, quando o incremento de deformação tem o mesmo 

sinal da deformação. 

Normalmente, toda barra em regime elasto-plástico apresenta uma 

região dentro da qual o regime é elástico, assim numa seção transversal pode

se ter algumas fibras em regime elástico e outras em regime elasto-plástico. 

Os esforços solicitantes na seção do elemento em regime elasto-plástico 

serão: 

admitindo-se Em constante, vem: 

N = EmJ D dA -a'J D y dA 
Ar r Ar r r 

com auxílio de (3.213) e (3.214) vem: 

(3.263) 

Cabe observar que neste caso, N não é constante, uma vez que C2 '# O e 

a' varia linearmente com Xr. 

Explicitando-se vem: 
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(3.264) 

e os valores nas extremidades são dados por: 

(3.265) 

(3.266) 

M =-f cr Yr dAr= -f DE Yr dAr =-f D(em -yr a')dAr ou 
A, A, A, 

com o auxílio de (3.214) e (3.215) resulta: 

(3.267) 

Explicitando-se vem: 

_ - [ (6xr 1) (6xr 1 )] M- -C2 Em + c3 q3 -2 -- + q3 -2 +-
( ( ( fr 

(3.268) 

e os valores nas extremidades são dados por: 

(3.269) 
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(3.270) 

Cabe observar que C1. C2 e C3 são constantes na seção mas variam ao 

longo de Xr, em função da variação de D. 

Para simplificar admite-se que os elementos sejam curtos de maneira 

que N, C1. C2 e C3 sejam constantes ao longo do elemento e iguais ao seu 

valor no centro do elemento, dados por: 

C = CIA +CIB 
lm 2 

(3.271) 

(3.272) 

(3.273) 

e que os momentos fletores tenham uma distribuição linear, como no regime 

elástico linear. Assim, os valores de Qa, desprezando-se os termos 

multiplicados por q2 e q3, são dados a partir das equações 3.234 a 3.236, por: 

(3.274) 

(3.275) 

(3.276) 

Os elementos da matriz H serão análogos aos obtidos no regnne 

elástico linear (eq. 3.246), bastando substituir N por Nm. 
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Os elementos da matriz D são obtidos a partir da equações 3 .207 a 

3.212, aplicando-se as mesmas simplificações adotadas para o elemento no 

regime elástico linear, isto é, admitir-se E = Em e desprezar-se os tennos 

multiplicados por q2 e q3. 

Sendo assim, a matriz D para o elemento prismático em regime elasto-

plástico será: 

clm c 2m - c2m 
,e f. f. r 

D= 4C3m 2C3m {3.277) 
f. f r 

simétrica 4C3m 

f r 

Comparando-se esta matriz com a matriz D do caso elástico ( eq. 3 .256), 

c c 
observa-se a presença dos elementos ____2!!!... e - ____2!!!... que eram sempre nulos em 

Rr Rr 

3.256, e podem ser não nulos no caso elasto-plástico devido à variação da 

rigidez tangente "D" na seção. 

A matriz de rigidez constitutiva do elemento em regime elasto-plástico, 

no sistema local cartesiano, é obtida através da equação 3.257, e vale: 

o - c2m - clm o c 2m 

f r f r f r 

6C3m o 12C3m 6C3m 

,e/ c 
,e _e2 ,e r,e C r c 

4C3m c 2m - 6C3m 2C3m 

f. f r Rrfc R r 
clm o - c2m 
f r f r 

12C3m - 6C3m 
,e_e2 (( r c 

simétrica 

4C3m 

R r 

(3.278) 
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A matriz de rigidez geométrica do elemento em regime elasto-plástico, 

no sistema local cartesiano, é obtida efetuando-se as operações matriciais 

indicadas na equação 3.259, resultando-se: 

o {MB -MA) o o {MB -MA) o g2 g2 
c c 

6Nm Nm {MB -MA) _ 6Nm Nm 

5f c 10 f2 c 5 10 

2Nmfc o _Nm Nmfc 

ka = 15 10 30 

{MB -MA) o o f2 c 

simétrica 6Nm _Nm 
5fc 10 

2Nmfc 
15 

(3.279) 

onde Nm, MA e M8 são dados pelas equações 3.274, 3.269 e 3.270. 

Analogamente ao caso elástico, a matriz de rigidez tangente do 

elemento, no sistema cartesiano local é dada pela eq. 3.261, isto é, 

3.12 Equilíbrio Estrutural 

A compatibilidade entre os deslocamentos nodais da estrutura e os do 

elemento, ambos descritos em coordenadas-deslocamento cartesianas, é feita 

através da relação: 
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p=Ar (3.280) 

onde A é a matriz de incidência cinemática, p é o vetor de deslocamentos 

nodais do elemento e r é o vetor dos deslocamentos nodais da estrutura. 

Adotando-se o sistema de cartesiano local paralelo ao sistema cartesiano 

global, esta matriz A conterá apenas O e 1, sendo portanto independente da 

atual configuração da estrutura. 

Assim, variando-se a equação 3 .280, obtém-se: 

op =A or (3.281) 

O trabalho virtual interno da estrutura é obtido pela somatória dos 

trabalhos virtuais internos de seus elementos. Assim, pode-se escrever: 

ne 

oW1 =L piT(opi)j ou 
i= I 

ne 

oWI =L piT Ai or (3.282) 
i= I 

onde ne é o número de elementos da estrutura. 

A partir dos vetores dos esforços nodais internos no elemento e 

aplicando-se o princípio da contragradiência obtém-se a contribuição destes 

esforços no vetor dos esforços internos na estrutura. Somando-se a 

contribuição de todos os elementos, obtém-se o vetor dos esforços internos na 

estrutura, dado por: 

ne 

s =L A~P; (3.283) 
i=l 
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Levando-se (3.283) em (3.282), resulta: 

(3.284) 

onde S é o vetor dos esforços internos na estrutura , que será função do nível 

de tensão "a" e dos deslocamentos "r". 

Supondo-se que a estrutura só está submetida a carregamento aplicado 

nos nós, o trabalho virtual externo é dado por: 

ÕWE =RTÕr (3.285) 

onde R é o vetor dos esforços nodais externos na estrutura. 

Aplicando-se o Princípio dos Trabalhos Virtuais, tem-se que para um 

deslocamento virtual qualquer õr, pode-se igualar 8Wr = oWE, resultando: 

ou 

S=R (3.286) 

que é a equação de equilíbrio estrutural. 

3.13 Equilíbrio Incrementai 

A partir da equação (3.286), pode-se obter a equação de equilíbrio 

incrementai como: 

óS = óR (3.287) 

sendo óS obtido do espalhamento dos vetores Mi ou seja: 
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ne 

~s =" AT ~P. 1..J I I 
(3.288) 

i= I 

onde Mi é o incremento de esforços nodais no elemento i e pode ser expresso 

matricialmente como: 

(3.289) 

sendo ~Pi o incremento de deslocamentos nodais do elemento i e ki a matriz de 

rigidez tangente do elemento i. 

Substituindo-se (3.289) em (3.288) obtém-se: 

(3.290) 
i= I 

mas de (3.280) vem: 

(3.291) 

Levando-se (3.291) em (3.290) vem: 

ne 

~s =" AT k A. ~r ou i..J I I I 

i= I 

~S=K~r (3.292) 

ne 

onde K = I A~ ki Ai é a matriz de rigidez tangente da estrutura, obtida da 
i=l 

contribuição das matrizes de rigidez dos elementos através das matrizes de 

incidência cinemática Ai dos elementos. 
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Assim, a equação (3.287) do equilíbrio incrementai pode ser escrita da 

seguinte forma: 

ÃR = K L\r (3.293) 

onde ~r é o vetor de incremento de deslocamentos na estrutura, associado ao 

incremento de forças nodais externos LlR. 

3.14 Solução do Problema Estático 

Sendo o vetor dos esforços nodais internos S função dos deslocamentos 

nodais r a equação de equilíbrio estrutural (eq. 3.286) se transforma em: 

S(r)- R= O (3.294) 

onde O é o vetor nulo. A equação matricial acima representa um sistema de 

equações não-lineares em r, que por conseguinte, é dependente de p e a nos 

elementos. 

3.14.1 Métodos de Solução de Equações Não-lineares 

Os métodos de solução numérica da equação de equilíbrio não-linear 

têm tido um desenvolvimento constante. Não serão aqui tratados os aspectos 

envolvidos na solução das equações não-lineares de equilíbrio. DESAI & 

ABEL (1972), BOYLE & JENNINGS (1973), BATHE & CIMENTO (1980), 

CRISFIELD (1980), BATHE & DVORKIN (1983), OWEN E GOMES 

(1984), PROENÇA (1989), ARAÚJO (1989), CILONI (1993) e BATHE 

( 1996) discutem estes aspectos destacando vantagens, desvantagens e 

mostrando algumas técnicas para a otimização dos métodos supracitados. 
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Neste trabalho foi utilizada a forma incrementai do método iterativo de 

Newton-Raphson que é uma das formas mais utilizadas e conhecidas de 

solução de problemas de equilíbrio não-linear. Como foi implementada, é 

possível especificar o número de incrementos de carga, recaindo na forma 

iterativa, ou o número de iterações de cada incremento, de modo a poder 

degenerar para a forma apenas incrementai. O motivo da escolha se deve ao 

fato do método de Newton-Raphson ter convergência mais rápida que os 

demais métodos. 

3.14.2- Método Iterativo de Newton-Raphson 

A seguir apresenta-se o método iterativo de Newton-Raphson de uma 

maneira formal. 

Deseja-se encontrar a solução das equações 

(3.295) 

Admitindo-se que numa solução iterativa tenha-se determinado t+M rCi-l), 

então uma expansão em série de Taylor dá: 

(3.296) 

+ termos de ordem superior 

substituindo-se (3 .295) em (3 .296), e admitindo-se R independente dos 

deslocamentos nodais, tem-se 

t+ôt R- t+M s + [as] . + termos de ordem superior = o ar t+Ôt r(1-l) 
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Desprezando-se os tennos de ordem superior, resulta: 

(3.297) 

onde t+~tKCi-1 ) é a matriz de rigidez da iteração (i-I) e dado por: 

t+~tK(i-1) =[as] 
ôr t+~t rCi-1) 

(3.298) 

e os deslocamentos atualizados dos pontos nodais na iteração atual i é: 

(3.299) 

Estas equações constituem a base do método de Newton-Raphson, que 

é ilustrado na Fig. 3.9. 

CARGA 
t •AtR ! tAt5 {0) 

t + t. tR _! t â t5 ( I ) 

I 
I 
I 
I 
I 

âr(2) I 
I I 
I I 
1 I 

INCLINAÇÃO t+Atk(l) 

INCLINAÇÃO t + .At lO) 
k 

DESLOCAMENTO 

FIGURA 3.9- Método iterativo de Newton-Raphson 
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Uma característica deste método iterativo é que uma nova matriz de 

rigidez é calculada em cada iteração, e por isso é conhecido por método 

Newton-Raphson puro. Esta necessidade de reavaliar a matriz de rigidez em 

cada iteração pode gerar custos computacionais elevados. Procurando-se 

reduzir esses custos, várias alternativas são possíveis, as quais são 

consideradas como modificações do método original. 

Uma dessas alternativas é a que usa a matriz de rigidez inicial °K em 

(3.308) e assim a equação fica: 

(3.300) 

com condições iniciais dadas por: 

neste caso, apenas a matriz °K necessita ser triangularizada, evitando-se assim 

cálculos extensos na reavaliação dos coeficientes de rigidez e na 

triangularização da matriz de rigidez quando se usa (3.297). Assim, este 

processo corresponde à linearização da resposta sobre a configuração inicial 

da estrutura e pode convergir mais lentamente ou mesmo divergir. Este método 

é conhecido como método de Newton-Raphson com rigidez inicial. A Fig. 

3 .1 O ilustra este método. 

Uma outra alternativa que tem se mostrado a mais eficiente entre os 

métodos Newton-Raphson combina os dois métodos anteriores e é chamado 

método de Newton-Raphson modificado. Neste método usa-se: 

(3.301) 

com condições iniciais dadas por: 
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INCLINAÇÃO •K 

DESLOCAMENTO 

FIGURA 3.10- Método de Newton-Raphson com rigidez inicial 

onde t corresponde a uma das reconhecidas configurações de equilíbrio para 

os instantes O, ~t, 2~t, . . . ou t. Este método envolve menos reformulações da 

matriz de rigidez que o método puro e se baseia na matriz de rigidez atualizada 

numa configuração de equilíbrio conhecida. A escolha de quais instantes em 

que se atualizará a matriz de rigidez dependerá do grau de não-linearidade da 

estrutura, ou seja, estrutura de comportamento pouco não-linear necessitará de 

poucas atualizações da matriz de rigidez. Este processo está ilustrado na Fig. 

3 .11, admitindo-se atualização da matriz de rigidez apenas no início de cada 

incremento. 
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FIGURA 3. 11- Método de Newton-Raphson modificado 

Segundo BATHE ( 1996) as principais propriedades do método de 

Newton-Raphson são: 

1- Se a matriz de rigidez tangente t+t.t K<i-
1
) é não singular, se f e suas derivadas 

primeira em relação às variáveis solução são contínuas numa vizinhança de 

r*, e se t+t.tr<i-
1
) leva àquela vizinhança, então t+t.t r<i) será mais próximo de 

r* que t+t.t r(i-
1
) e a sequência de soluções iterativas geradas pelas equações 

(3 .297) a (3 .299) converge para r*. 

2- Se a matriz de rigidez também satisfaz 

(3.302) 
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para todos r1 e r2 na vizinhança de r* e L > O, então a convergência é 

quadrática. Isto significa que se o erro após a iteração i é de ordem E, então 

o erro após a iteração i + 1 será de ordem E2
. 

A consequência prática dessas propriedades é que se a solução da 

iteração corrente é suficientemente próxima da solução r* e se a matriz de 

rigidez não muda drasticamente, pode-se esperar uma rápida convergência. Por 

outro lado, se a solução da iteração corrente não é suficientemente próxima de 

r* e/ou a matriz de rigidez exata não é usada e/ou muda drasticamente, a 

iteração pode divergir. 

3.14.3 Critérios de Convergência 

O uso de métodos iterativos requer critérios apropriados de 

convergência. Usando-se critérios não apropriados, a iteração pode terminar 

antes que a precisão necessária tenha sido atingida ou continuar 

desnecessariamente após a precisão requerida ter sido atingida. 

Em geral, os critérios de convergência podem ser fixados em função de: 

deslocamentos, esforços residuais e energia interna ou trabalho. 

Como em análises não-lineares procura-se obter a configuração da 

estrutura correspondente a um determinado passo de carga, é natural que se 

pretenda que os deslocamentos no final de cada iteração estejam, dentro de 

uma tolerância aceitável, próximos aos correspondentes à solução correta. 

Então um critério realista de convergência é: 

(3.303) 
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onde En é a tolerância admitida para os deslocamentos em percentagem e 

ll~rc;> 11
2 
é a norma euclidiana do vetor dos incrementos de deslocamentos na 

iteração i e dada por: 

(3.304) 

e 11 t+t.t rll
2 

é a norma euclidiana do vetor dos deslocamentos nodais da estrutura 

obtido no fmal do incremento. Como esses deslocamentos são desconhecidos, 

eles devem ser aproximados. Frequentemente, adota-se para estes 

deslocamentos aqueles obtidos na iteração atual i, assim tem-se: 

(3.305) 

onde N é o número de graus de liberdade da estrutura. 

Conforme salienta BA THE ( 1996), em algumas análises, a solução real 

pode estar longe do valor obtido quando a convergência é medida usando 

t+t.t r c;> no lugar de t+t.t r . Isto ocorre quando os deslocamentos mudam pouco 

em cada iteração mas continuam mudando durante várias iterações. 

Um segundo critério, análogo ao anterior mas mais confiável, baseia-se 

nos esforços residuais, sendo dado por: 

II~Rc;>ll 
..,...-:-'------=2'--;;-- X 100 < E 
llt+t.tR _t Sll2 - F 

(3.306) 
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sendo II~R (i) 11
2 

a norma euclidiana dos esforços residuais obtidos no fmal da 

iteração i, li t+~ R - t s11
2 

a nonna euclidiana do incremento de cargas nodais e 

Ep é a tolerância admitida para os esforços em percentagem. O problema deste 

critério é que ele não envolve deslocamentos, assim por exemplo numa análise 

eslasto-plástica de uma estrutura de material com pequeno módulo de 

endurecimento (strain hardening), entrando na região plástica, os esforços 

residuais podem ser muito pequenos enquanto os deslocamentos ainda podem 

variar muito. 

A possibilidade de falha destes dois critérios quando usados 

separadamente pode ser contornada mediante a utilização de um terceiro 

critério que envolva tanto deslocamentos quanto esforços. Este critério é 

baseado na energia incrementai interna, e é dado por: 

(3.307) 

onde o numerador representa o incremento de energta interna durante a 

iteração i, o denominador representa o incremento de energia interna inicial e 

EE é a tolerância admitida para a energia interna em percentagem. 

As tolerâncias admitidas para a convergência devem ser pequenas, 

OWEN & GOMES (1984) adotam tolerâncias de 0,5%, enquanto OWEN & 

HINTON (1980) adotam 1,0%. 
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3.14.4 Análise da Estabilidade 

A análise não-linear incrementai permite estudar o comportamento da 

estrutura em todas as fases de carregamento. Pontos de instabilidade podem 

ser detectados a partir das curvas carga-deslocamento pela presença de grandes 

deslocamentos. 

Considere um pórtico plano em equilíbrio sob a ação de esforços nodais 

externos R. Suponha-se que este equilíbrio seja perturbado por um pequeno 

deslocamento õr. Admitindo-se que os esforços nodais externos mantenham-se 

constantes durante esta perturbação, o trabalho externo realizado por estes 

esforços é dado por: 

(3.308) 

O trabalho realizado pelos esforços internos S durante esta perturbação, 

é dado até o termo de segunda ordem por: 

(3.309) 

Levando-se a equação (3.292) em (3.309), resulta: 

(3.310) 

A condição para que o equilíbrio seja estável é que, para qualquer 

perturbação o !, , o trabalho dos esforços internos seja maior do que o trabalho 

dos esforços externos, ou seja: 

ÕW1 -OWE > 0 (3.311) 



154 

Como na situação de equilíbrio S = R (eq. 3.286) e levando-se as 

equações (3.318 e 3.310) na equação (3.322), obtém-se: 

(3.312) 

para qualquer or -:t O . Assim, uma condição suficiente para que o equilíbrio da 

estrutura seja estável é que a matriz de rigidez tangente K seja positiva 

definida. 

Então, a presença de um ponto critico pode ser detectada monitorando

se o sinal dos elementos da diagonal principal da matriz de rigidez tangente 

decomposta. Um elemento negativo indica a existência de um auto-valor nulo 

no intervalo de carga que compreende o último passo e o passo atual. O auto

vetor correspondente representa um modo de deformação sem incremento de 

carga, caracterizando-se um ponto critico. 

3.15 - Exemplos de Estruturas Elásticas Sujeitas a Grandes 
Deslocamentos 

A aplicabilidade da formulação apresentada é ilustrada através de 

exemplos já apresentados por outros pesquisadores. Nestes exemplos, ficam 

destacadas a eficiência do programa de análise e sua capacidade de seguir 

corretamente o comportamento não-linear das estruturas analisadas. Com o 

objetivo de destacar a aplicabilidade do programa na análise de realmente 

grandes deslocamentos, admitiu-se o comportamento elástico do material. No 

capítulo seguinte, quando a formulação é aplicada a pórticos de concreto 

armado, a não-linearidade física é considerada. 

Nos exemplos apresentados é destacado ainda o número ideal de 

elementos necessários para uma precisa representação de grandes 

deslocamentos. 
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3.15.1 Exemplo 1: Viga em Balanço 

Trata-se de uma VIga em balanço sujeita a uma carga vertical 

concentrada progressiva, cuja solução analítica encontra-se no trabalho de 

MATTIASSON (1981). 

FIGURA 3.12- Viga em balanço 

F oram utilizados 26 incrementos iguais de carga na análise incrementai 

e iterativa com tolerância nos deslocamentos de O, I%. Com o método de 

Newton-Raphson puro, a convergência ocorreu com no máximo 5 iterações. 

As Tab. 3.1, 3.2 e 3.3 mostram respectivamente os valores dos 

deslocamentos adimensionais ui f e v/ f e das rotações 80 na extremidade livre 

da viga (Fig. 3.12), quando se discretiza a barra com 1, 2, 4, 6 ou 10 

elementos, assim como os valores obtidos da solução analítica. As curvas 

carga x deslocamento são mostradas nas Fig. 3.13, 3.14 e 3.15. 



TABELA 3.1- Valores dos deslocamentos adimensionais ui f na 

extremidade livre da viga em balanço da Fig. 3.12 

(PV)/EI 1 2 4 6 10 Analítico 
Elemento Elementos Elementos Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 0.00264 0.00263 0.00263 0.00263 0.00263 0.00265 

0.4 0.00953 0.01007 0.01024 0.01027 0.01029 0.01035 

0.6 0.02029 0.02173 0.02221 0.02230 0.02235 0.02249 

0.8 0.03440 0.03684 0.03769 0.03785 0.03794 0.03817 

1.0 0.05123 0.05453 0.05575 0.05598 0.05612 0.05643 

1.2 0.07016 0.07397 0.07551 0.07582 0.07599 0.07640 

1.4 0.09058 0.09445 0.09625 0.09662 0.09682 0.09732 

1.6 0.11197 0.11541 0.11738 0.11780 0.11802 0.11860 

1.8 0.13390 0.13642 0.13847 0.13892 0.13916 0.13981 

2.0 0.15601 0.15716 0.15921 0.15968 0.15994 0.16064 

2.5 0.21073 0.20677 0.20843 0.20890 0.20915 0.20996 

3.0 0.26217 0.25189 0.25289 0.25330 0.25354 0.25442 

3.5 0.30935 0.29230 0.29246 0.29281 0.29302 0.29394 

4.0 0.35213 0.32833 0.32754 0.32780 0.32799 0.32894 

4.5 0.39073 0.36047 0.35868 0.35885 0.35901 0.35999 

5.0 0.42551 0.38923 0.38642 0.38651 0.38663 0.38763 

5.5 0.45689 0.41508 0.41126 0.41125 0.41134 0.41236 

6.0 0.48527 0.43842 0.43359 0.43349 0.43356 0.43459 

6.5 0.51099 0.45941 0.45378 0.45360 0.45364 0.45468 

7.0 0.53439 0.47892 0.47212 0.47185 0.47186 0.47293 

7.5 0.55575 0.49661 0.48885 0.48851 0.48860 0.48957 

8.0 0.57529 0.51288 0.50419 0.50377 0.50374 0.50483 

8.5 0.59324 0.52790 0.51831 0.51781 0.51775 0.51886 

9.0 0.60970 0.54181 0.53135 0.53077 0.53069 0.53182 

9.5 0.62504 0.55475 0.54344 0.54278 0.54268 0.54383 

10.0 0.63917 0.56682 0.55468 0.55395 0.55383 0.55500 
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TABELA 3.2 - Valores dos deslocamentos adimensionais v/ f na 

extremidade livre da viga em balanço da Fig. 3.12 

(PV)IEI 1 2 4 6 10 Analítico 
Elemento Elementos Elementos Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 0.06641 0.06637 0.06637 0.06637 0.06637 0.06636 

0.4 0.13156 0.13112 0.13102 0.13100 0.13090 0.13098 

0.6 0.19445 0.19285 0.19251 0.19244 0.19242 0.19235 

0.8 0.25427 0.25060 0.24980 0.24966 0.24960 0.24945 

1.0 0.31046 0.30378 0.30235 0.30210 0.30198 0.30172 

1.2 0.36271 0.35222 0.34998 0.34960 0.34942 0.34901 

1.4 0.41091 0.39600 0.39284 0.39231 0.39204 0.39147 

1.6 0.45511 0.43539 0.43122 0.43053 0.43018 0.42941 

1.8 0.49548 0.47075 0.46553 0.46466 0.46423 0.46326 

2.0 0.53226 0.50247 0.49619 0.49515 0.49463 0.49346 

2.5 0.60966 0.56834 0.55952 0.55807 0.55737 0.55566 

3.0 0.67075 0.61937 0.60819 0.60638 0.60550 0.60325 

3.5 0.71932 0.65965 0.64633 0.64420 0.64316 0.64039 

4.0 0.75835 0.69206 0.67685 0.67443 0.67325 0.66996 

4.5 0.79006 0.71865 0.70173 0.69906 0.69777 0.69397 

5.0 0.81614 0.74083 0.72239 0.71948 0.71809 0.71379 

5.5 0.83783 0.75963 0.73982 0.73670 0.73522 0.73042 

6.0 0.85606 0.77578 0.75474 0.75143 0.74985 0.74457 

6.5 0.87154 0.78984 0.76767 0.76418 0.76252 0.75676 

7.0 0.88479 0.80221 0.77901 0.77534 0.77362 0.76737 

7.5 0.89624 0.81320 0.78906 0.78523 0.78343 0.77670 

8.0 0.90619 0.82306 0.79804 0.79405 0.79218 0.78498 

8.5 0.91493 0.83196 0.80613 0.80199 0.80007 0.79239 

9.0 0.92646 0.84006 0.81348 0.80920 0.80721 0.79906 

9.5 0.92949 0.84748 0.82021 0.81578 0.81373 0.80510 

10.0 0.93561 0.85431 0.82639 0.82183 0.81971 0.81061 
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TABELA 3.3- Valores das rotações 90 na extremidade livre da viga em 

balanço da Fig. 3.12 

(PV)IEI 1 2 4 6 10 Analítico 
Elemento Elementos Elementos Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 0.09973 0.09965 0.09964 0.09964 0.09964 0.09964 

0.4 0.19809 0.19376 0.19721 0.19718 0.19717 0.19716 

0.6 0.29391 0.29142 0.29093 0.29084 0.29080 0.29074 

0.8 0.38623 0.38158 0.37948 0.37929 0.37920 0.37906 

1.0 0.47437 0.46407 0.46209 0.46176 0.46158 0.46135 

1.2 0.55789 0.54153 0.52846 0.53793 0.53767 0.53730 

1.4 0.63658 0.61297 0.60860 0.60786 0.60749 0.60698 

1.6 0.71041 0.67858 0.67279 0.67181 0.67133 0.67065 

1.8 0.77947 0.73873 0.73143 0.73020 0.72959 0.72876 

2.0 0.84397 0.79383 0.78496 0.78349 0.78275 0.78175 

2.5 0.98657 0.91227 0.89954 0.89745 0.89641 0.89500 

3.0 1.10673 1.00820 0.99179 0.98912 0.98780 0.98602 

3.5 1.20861 1.08674 1.06698 1.06379 1.06222 1.06012 

4.0 1.29571 1.15179 1.12905 1.12541 1.12362 1.12124 

4.5 1.37083 1.20626 1.18090 1.17687 1.17489 1.17228 

5.0 1.43619 1.25231 1.22468 1.22031 1.21817 1.21537 

5.5 1.49351 1.29158 1.26199 1.25734 1.25507 1.25211 

6.0 1.54416 1.32531 1.29407 1.28918 1.28680 1.28370 

6.5 1.58923 1.35449 1.32185 1.31676 1.31428 1.31107 

7.0 1.62958 1.37987 1.34607 1.34081 1.33825 1.33496 

7.5 1.66591 1.40204 1.36730 1.36191 1.35929 1.35593 

8.0 1.69879 1.42151 1.38601 1.38051 1.37784 1.37443 

8.5 1.72869 1.43866 1.40258 1.39700 1.39429 1.39084 

9.0 1.75600 1.45382 1.41732 1.41167 1.40894 1.40547 

9.5 1.78104 1.46726 1.43048 1.42479 1.42030 1.41854 

10.0 1.80408 1.47919 1.44227 1.43654 1.43378 1.43029 
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FIGURA 3.13- Curva carga paramétrica x deslocamento adimensional ui f 

~ e, 

10.0 

9.0 

8.0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

3.0 
-+-1 Elemento 

-+-2 Elementos 

2.0 --o-4 Elementos 

--6 Elementos 

-~t--1 o Elementos 

1.0 -+-l'nalltco 

o.o~~r-~---+---+---r--~--+---+---r--+---+---r---r--+---+---r-~r-_,--~ 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 

Deslocamento ("'L) 

FIGURA 3.14- Curva carga paramétrica x deslocamento adimensional v/ f 
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FIGURA 3.15- Curva carga paramétrica X rotação eo 

Da Tab. 3.2 pode-se observar que para deslocamentos verticais (v) de 

até 1~/o do vão (f) da viga, ou seja, nível de carga igual a 0,6PL2/EI, os 

resultados obtidos discretizando-se a barra com 1 elemento são praticamente 

iguais aos analíticos. Para deslocamentos verticais (v) até 55% do vão (R) da 

viga, ou seja, nível de carga igual a 2,5PL 2 lEI, os resultados obtidos 

discretizando-se a barra em 2 elementos não diferem em mais de 2,5% dos 

resultados analíticos. Discretizando-se a barra em 4 elementos, o erro máximo 

obtido é da ordem de 2% para um deslocamento vertical (v) da ordem de 81% 

do vão (R) e para o nível de carga de 1 OPL 2 lEI. 

A mesma viga foi calculada discretizando-se a barra em 1 O elementos, 

aplicando-se agora o carregamento em 1 O incrementos iguais e os resultados 

estão na Tab. 3.4. 
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TABELA 3.4 - Valores dos deslocamentos (ui f ), (v/ f) e rotações So na 

extremidade livre da viga com 1 O incrementos de carga 

ulf ulf e o 
(PV)/EI 10 Analítico 10 Analítico 10 Analítico 

Elementos Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

1.0 0.05629 0.05643 0.30186 0.30172 0.46150 0.46135 

2.0 0.16015 0.16064 0.49440 0.49346 0.78260 0.78175 

3.0 0.25374 0.25442 0.60523 0.60325 0.98764 0.96602 
4.0 0.32816 0.32894 0.67297 0.66996 1.12348 1.12124 

5.0 0.38679 0.38763 0.71779 0.71379 1.21805 1.21537 

6.0 0.43371 0.43459 0.74955 0.74457 1.28668 1.28370 

7.0 0.47201 0.47293 0.77331 0.76737 1.33815 1.33496 

8.0 0.50387 0.50484 0.79187 0.78498 1.37775 1.37443 

9.0 0.53083 0.53182 0.80689 0.79906 1.40886 1.40547 

10.0 0.55396 0.55500 0.81940 0.81061 1.43370 1.43029 

Comparando-se os resultados da Tab. 3.4 com os das Tab. 3.1, 3.2 e 3.3 

pode-se concluir que a diferença é de no máximo 1%, o que mostra que neste 

caso, aplicando-se o carregamento em 1 O ou 26 incrementos obtém-se 

praticamente os mesmos resultados. 

A mesma viga foi analisada alterando-se o critério de convergência para 

0,5% e para 1,0% e os resultados foram rigorosamente os mesmos, podendo-se 

concluir que pode-se trabalhar com uma tolerância de 1% em análises como 

esta (NLG). 

3.15.2 Exemplo 2: Pórtico Losangular sob Carga de Compressão 

Trata-se de um pórtico losangular sob carga de compressão, resolvido 

analiticamente por MATIASSON (1981). Devido à simetria da estrutura, 

apenas a metade do pórtico é resolvida. 
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Foram utilizados os mesmos 26 incrementos de carga do Exemplo 1 e a 

mesma tolerância de O, 1%. 

FIGURA 3.16- Pórtico Losangular sob carga de compressão 

As Tab. 3.5 e 3.6 mostram, respectivamente os valores dos 

deslocamentos adimensionais ui f do nó B e v/ f do nó A (Fig. 3 .16), quando 

as barras são discretizadas em 1, 2 ou 4 elementos, assim como os valores 

obtidos da solução analítica. As curvas carga x deslocamento são mostradas 

nas Fig. 3.17 e 3.18. 

TABELA 3.5- Valores dos deslocamentos adimensionais ui f do nó B do 

pórtico da Fig. 3.16 

(PV)IEI 1 2 4 Analítico 
Elemento Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 0.03378 0.03399 0.03406 0.03419 

0.4 0.06864 0.06914 0.06930 0.06958 

0.6 0.10395 0.10450 0.10472 0.10512 

0.8 0.13884 0.13887 0.13887 0.13932 

1.0 0.17223 0.17043 0.17010 0.17046 

1.2 0.20293 0.19796 0.19679 0.19689 

1.4 0.22980 0.22021 0.21778 0.21743 

1.6 0.25191 0.23659 0.23256 0.23161 

1.8 0.26868 0.24713 0.24128 0.23964 

2.0 0.27998 0.25235 0.24456 0.24224 
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TABELA 3.5- Valores dos deslocamentos adimensionais ui R do nó B do 

pórtico da Fig. 3.16 

2.5 0.28414 0.24865 0.23697 0.23108 

3.0 0.26555 0.22376 0.20997 0.20519 

3.5 0.23379 0.19526 0.17913 0.17335 

4.0 0.19574 0.16443 0.14673 0.14019 

4.5 0.15563 0.13372 0.11501 0.10788 

5.0 0.11582 0.10425 0.08496 0.07735 

5.5 0.07754 0.07649 0.05696 0.04893 

6.0 0.04136 0.05056 0.03104 0.02265 

6.5 0.00749 0.02643 0.00710 -0.00158 

7.0 -0.02404 0.00401 -0.01492 -0.02393 

7.5 -0.05334 -0.01684 -0.03526 -0.04455 

8.0 -0.08540 -0.03626 -0.05407 -0.06362 

8.5 -0.10579 -0.05438 -0.07149 -0.08129 

9.0 -0.12925 -0.07133 -0.08767 -0.09770 

9.5 -0.15107 -0.08723 -0.10272 -0.11298 

10.0 -0.17140 -0.10215 -0.11676 -0.12724 

TABELA 3.6- Valores dos deslocamentos adimensionais v/ f. do nó A do 

pórtico da Fig. 3.16 

(PV)/EI 1 2 4 Analítico 
Elemento Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 0.03601 0.03627 0.03635 0.03630 

0.4 0.07725 0.07855 0.07898 0.07901 

0.6 0.12416 0.12729 0.12837 0.12862 

0.8 0.17695 0.18246 0.18447 0.18507 

1.0 0.23548 0.24338 0.24649 0.24754 

1.2 0.29919 0.30869 0.31288 0.31440 

1.4 0.36704 0.37647 0.38153 0.38343 

1.6 0.43763 0.44464 0.45018 0.45233 

1.8 0.50937 0.51131 0.51688 0.51910 

2.0 0.58072 0.57508 0.58023 0.58236 

2.5 0.74740 0.74014 0.70688 0.72091 

3.0 0.89139 0.83114 0.83089 0.83140 

3.5 1.01089 0.92305 0.91909 0.91852 

4.0 1.10855 0.99702 0.98934 0.98775 
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TABELA 3.6- Valores dos deslocamentos adimensionais v/ R do nó A do 

pórtico da Fig. 3.16 

4.5 1.18822 1.05734 1.04610 1.04356 

5.0 1.25352 1.10731 1.09268 1.08927 

5.5 1.30747 1.14934 1.13151 1.12730 

6.0 1.35243 1.18522 1.16436 1.15940 

6.5 1.39025 1.21625 1.19251 1.18684 

7.0 1.42234 1.24342 1.21693 1.21058 

7.5 1.44497 1.26745 1.23834 1.23134 

8.0 1.47347 1.28890 1.25731 1.24966 

8.5 1.49403 1.30823 1.27425 1.26596 

9.0 1.51202 1.32576 1.28950 1.28056 

9.5 1.52785 1.34178 1.30333 1.29378 

10.0 1.54186 1.35649 1.31595 1.30578 

10.0 

-+-1 Elemen1o 

9.0 -+- 2 Elem en1os 

-6-4 Elem en1os 
--Pnalltco 
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4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

.{).20 .{).15 .{).10 .{).05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 

Deslocamento (u/L) 

FIGURA 3.17 - Curva carga paramétrica x deslocamento adimensional ui R 
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--+-1 Elemento 
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FIGURA 3 .I8 - Curva carga paramétrica x deslocamento adimensional v/ R 

Da Tab. 3.6 observa-se que para deslocamentos verticais (v) de até 12% 

do comprimento (R) da barra, ou seja, nível de carga igual a 0,6PL2/EI, os 

resultados obtidos discretizando-se a barra com I elemento são praticamente 

iguais aos analíticos. Para deslocamentos verticais (v) até 58% do 

comprimento (R) da barra, correspondente ao nível de carga igual a 2,0PL2/EI, 

os resultados obtidos com 2 elementos em cada barra não diferem em mais de 

I,3% dos resultados analíticos. Discretizando-se a barra em 4 elementos, o 

erro máximo obtido é da ordem de I% para um deslocamento vertical de I,3 R . 

A convergência ocorreu com no máximo 6 iterações. 

3.15.3 Exemplo 3: Pórtico Losangular sob Carga de Tração 

O mesmo pórtico do Exemplo 2 foi analisado sob carga de tração (Fig. 

3 .I9), com o mesmo número de incrementos de carga. 
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2P 

FIGURA 3.19 - Pórtico Los angular sob carga de tração 

As Tab. 3.7 e 3.8 mostram, respectivamente os valores dos 

deslocamentos adimensionais ui f. do nó B e v/f. do nó A (Fig. 3.19), quando 

as barras são discretizadas em 1, 2 ou 4 elementos, assim como os valores 

obtidos da solução analítica por MA TIASSON ( 1981 ). As curvas carga x 

deslocamento são mostradas nas Fig. 3.20 e 3.21. 

TABELA 3. 7 - Valores dos deslocamentos adimensionais ui f do nó B do 

pórtico da Fig. 3 .19 

(PV)IEI 1 2 4 Analítico 
Elemento Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 -0.03255 -0.03233 -0.03226 -0.03233 

0.4 -0.06329 -0.06258 -0.06237 -0.06248 

0.6 -0.09213 -0.09068 -0.09025 -0.09036 

0.8 -0.11910 -0.11665 -0.11595 -0.11603 

1.0 -0.14426 -0.14060 -0.13957 -0.13960 

1.2 -0.16769 -0.16267 -0.16129 -0.16124 

1.4 -0.18951 -0.18303 -0.18126 -0.18112 

1.6 -0.20984 -0.20182 -0.19964 -0.19941 

1.8 -0.22879 -0.21919 -0.21660 -0.21627 

2.0 -0.24648 -0.23528 -0.23227 -0.23184 

2.5 -0.28585 -0.27071 -0.26667 -0.26594 

3.0 -0.31933 -0.30049 -0.29546 -0.29447 

3.5 -0.34807 -0.32586 -0.31987 -0.31865 

4.0 -0.37297 -0.34773 -0.34089 -0.33940 
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TABELA 3. 7 - Valores dos deslocamentos adimensionais ui f do nó B do 

pórtico da Fig. 3.19 

4.5 -0.39472 -0.36667 -0.35914 -0.35742 

5.0 -0.41385 -0.38352 -0.37515 -0.37322 

5.5 -0.43082 -0.39838 -0.38932 -0.38720 

6.0 -0.44595 -0.41166 -0.40196 -0.39966 

6.5 -0.45953 -0.42361 -0.41332 -0.41086 

7.0 -0.47178 -0.43443 -0.42359 -0.42097 

7.5 -0.48288 -0.44289 -0.43293 -0.43016 

8.0 -0.49299 -0.45331 -0.44147 -0.43855 

8.5 -0.50224 -0.46159 -0.44930 -0.44625 

9.0 -0.51072 -0.46924 -0.45653 -0.45335 

9.5 -0.51853 -0.47633 -0.46322 -0.45992 

10.0 -0.52574 -0.48292 -0.46943 -0.46601 

TABELA 3.8- Valores dos deslocamentos adimensionais v/ f do nó A do 

pórtico da Fig. 3.19 

(PV)IEI 1 2 4 Analítico 
Elemento Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 0.03102 0.03083 0.03077 0.03065 

0.4 0.05794 0.05707 0.05681 0.05648 

0.6 0.08135 0.07944 0.07888 0.07829 

0.8 0.10173 0.09857 0.09764 0.09677 

1.0 0.11953 0.11501 0.11370 0.11252 

1.2 0.13513 0.12921 0.12750 0.12601 

1.4 0.14886 0.14156 0.13946 0.13765 

1.6 0.16099 0.15235 0.14986 0.14774 

1.8 0.17174 0.16183 0.15899 0.15655 

2.0 0.18131 0.17022 0.16703 0.16429 

2.5 0.20097 0.18739 0.18344 0.17997 

3.0 0.21647 0.20058 0.19600 0.19183 

3.5 0.22816 0.21102 0.20589 0.20104 

4.0 0.23871 0.21948 0.21389 0.20839 

4.5 0.24570 0.22648 0.22049 0.21436 

5.0 0.25225 0.23239 0.22606 0.21931 

5.5 0.25778 0.23746 0.23083 0.22348 

6.0 0.26248 0.24187 0.23498 0.22703 
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TABELA 3.8- Valores dos deslocamentos adimensionais v/ f do nó A do 

pórtico da Fig. 3.19 

6.5 0.26655 0.24576 0.23864 0.23011 

7.0 0.27009 0.24923 0.24189 0.23279 

7.5 0.27320 0.25235 0.24483 0.23515 

8.0 0.27597 0.25518 0.24751 0.23726 

8.5 0.27845 0.25778 0.24996 0.23914 

9.0 0.28068 0.26018 0.25227 0.24084 

9.5 0.28272 0.26241 0.25433 0.24239 

10.0 0.28457 0.26448 0.25630 0.24380 
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-+-1 Elemento 

---2 Elementos .O 
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1.0 
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FIGURA 3.20- Curva carga paramétrica x deslocamento adimensional ui f 



10.0 

9.0 

8.0 

7.0 

6.0 

5.0 

(PL")/EI 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

-+-1 Elemento 

----- 2 Elementoo 
__..,_ 4 Elementoo 

-+-Analítico 

169 

o.o._.,===--+-----+-----+------+-----+----------t 
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FIGURA 3.21- Curva carga paramétrica x deslocamento adimensional v/ f 

Da Tab. 3.7 observa-se que para deslocamentos horizontais (u) de até 

11% do comprimento (f) da barra, ou seja, nível de carga igual a 0,8PL2/EI, 

os resultados obtidos discretizando-se a barra com 1 elemento são 

praticamente iguais aos analíticos. Para deslocamentos horizontais até 23% do 

comprimento (f) da barra, correspondente ao nível de carga igual a 2, OPL 2/EI, 

os resultados obtidos com 2 elementos em cada barra não diferem em mais de 

1,5% dos resultados analíticos. Discretizando-se a barra em 4 elementos, o 

erro máximo obtido é da ordem de O, 7% para um deslocamento vertical de 

0,47 f. 

A convergência ocorreu com no máximo 8 iterações, usando-se uma 

tolerância de O, 1%. 
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3.15.4 Exemplo 4: Quadro sob Carga de Compressão 

Trata-se de um quadro (Fig. 3.22) sob carregamento de compressão, 

resolvido analiticamente por MATIASSON (1981). Na análise, é considerada a 

simetria do quadro em relação ao eixo vertical. As barras são discretizadas por 

1, 2 ou 4 elementos. 

F oram utilizados 14 incrementos de carga. 

FIGURA 3.22- Quadro sob carga de compressão 

Nas Tab. 3.9, 3.10 e 3.11 são mostrados, respectivamente os valores 

dos deslocamentos adimensionais ui f do nó C e v/ f do nó A e a rotação 90 do 

nó B. As curvas carga x deslocamento são mostradas nas Fig. 3.23, 3.24 e 

3.25. 

TABELA 3. 9 - Valores dos deslocamentos adimensionais ui f do nó C do 

quadro da Fig. 3.22 

(PV)/EI 1 2 4 Analítico 
Elemento Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 0.02503 0.02518 0.02518 0.02523 

0.4 0.05035 0.05075 0.05066 0.05084 

0.6 0.07592 0.07659 0.07630 0.07670 

0.8 0.10171 0.10254 0.10193 0.10264 
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TABELA 3.9- Valores dos deslocamentos adimensionais ui f do nó C do 

quadro da Fig. 3.22 

1.0 0.12769 0.12844 0.12739 0.12850 

1.2 0.15384 0.15409 0.15248 0.15408 

1.4 0.18012 0.17929 0.17701 0.17914 

1.6 0.20648 0.20379 0.20074 0.20344 

1.8 0.23283 0.22733 0.22344 0.22668 

2.0 0.25904 0.24959 0.24483 0.24854 

2.5 0.32065 0.29733 0.29075 0.29483 

3.0 0.37396 0.33100 0.32333 0.32561 

3.5 0.41209 0.34891 0.34126 0.33921 

4.0 0.43042 0.35251 0.34589 0.33754 

TABELA 3.10- Valores dos deslocamentos adimensionais v/ f do nó A do 

quadro da Fig. 3.22 

(PV)IEI 1 2 4 Analítico 
Elemento Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 0.04290 0.04307 0.04307 0.04293 

0.4 0.08768 0.08853 0.08849 0.08840 

0.6 0.13438 0.13640 0.13628 0.13645 

0.8 0.18303 0.18669 0.18638 0.18708 

1.0 0.23366 0.23937 0.23874 0.24025 

1.2 0.28635 0.29438 0.29324 0.29591 

1.4 0.34120 0.35164 0.34977 0.35397 

1.6 0.39830 0.41101 0.40816 0.41429 

1.8 0.45782 0.47231 0.46820 0.47668 

2.0 0.51988 0.53528 0.52964 0.54087 

2.5 0.68621 0.69775 0.68728 0.70665 

3.0 0.86751 0.86144 0.84516 0.87339 

3.5 1.05790 1.01851 0.99633 1.03230 

4.0 1.24472 1.16306 1.13568 1.17703 
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TABELA 3.11 - Valores das rotações 90 do nó B do quadro da Fig. 3.22 

(PV)IEI 1 2 4 Analítico 
Elemento Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 0.05125 0.05157 0.05157 0.05168 

0.4 0.10503 0.10627 0.10630 0.10674 

0.6 0.16138 0.16410 0.16420 0.16520 

0.8 0.22034 0.22496 0.22521 0.22699 

1.0 0.28192 0.28870 0.28923 0.29199 

1.2 0.34614 0.35513 0.35609 0.36000 

1.4 0.41303 0.42395 0.42554 0.43072 

1.6 0.48258 0.49481 0.49726 0.50378 

1.8 0.55476 0.56729 0.57084 0.57869 

2.0 0.62951 0.64089 0.64579 0.65486 

2.5 0.82539 0.82592 0.83506 0.84627 

3.0 1.03046 1.00491 1.01909 1.02992 

3.5 1.23557 1.16987 1.18904 1.19656 

4.0 1.43040 1.31640 1.33997 1.34181 
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FIGURA 3.23- Curva carga paramétrica x deslocamento adimensional ui .e 
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FIGURA 3.24 - Curva carga paramétrica x deslocamento adimensional v/ f 
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FIGURA 3.25- Curva carga paramétrica x rotação 00 
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Da Tab. 3.10 observa-se que para deslocamentos verticais (v) de até 

13% do comprimento (f) da barra, os valores obtidos discretizando-se a barra 

com 1 elemento diferem dos analíticos em menos de 1,5%. Ao se discretizar as 

barras com 2 elementos os deslocamentos verticais de até 65% do 

comprimento (f) da barra, o erro cometido não ultrapassa 2%. Discretizando

se cada barra com 4 elementos, o erro máximo não supera 1%. 

A convergência ocorreu com no máximo 6 iterações, usando-se uma 

tolerância de O, 1%. 

3.15.5 Exemplo 5: Quadro sob Carga de Tração 

O mesmo quadro do Exemplo 4 foi analisado sob carga de tração (Fig. 

3 .26), com o mesmo número de incrementos de carga. 

li 
i I 

L: I 
: I 

J-1 
I I 
L_~ 

L 

FIGURA 3.26- Quadro sob carga de tração 

As Tab. 3.12, 3.13 e 3.14 mostram, respectivamente os valores dos 

deslocamentos adimensionais ui f do nó C e v/ f do nó A e a rotação 90 do nó 

B. As curvas carga x deslocamento são mostradas nas Fig. 3.27 e 3.28 e 3.29. 

A convergência ocorreu com 6 iterações com uma tolerância de O, 1%. 
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TABELA 3.12- Valores dos deslocamentos adimensionais ui f do nó C do 

quadro da Fig. 3.26 

(PV)/EI 1 2 4 Analítico 
Elemento Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 0.02494 0.02478 0.02477 0.02473 

0.4 0.04946 0.04896 0.04901 0.04887 

0.6 0.07352 0.07245 0.07262 0.07233 

0.8 0.09708 0.09521 0.09553 0.09505 

1.0 0.12010 0.11721 0.11769 0.11699 

1.2 0.14254 0.13841 0.13906 0.13813 

1.4 0.16439 0.15881 0.15962 0.15845 

1.6 0.18562 0.17840 0.17938 0.17795 

1.8 0.20621 0.19721 0.19833 0.19664 

2.0 0.22617 0.21523 0.21648 0.21453 

2.5 0.27332 0.25713 0.25853 0.25595 

3.0 0.31646 0.29470 0.29612 0.29298 

3.5 0.35583 0.32844 0.32974 0.32611 

4.0 0.39169 0.35881 0.35985 0.35581 

TABELA 3 .13 - Valores dos deslocamentos adimensionais v/ f do nó A do 

quadro da Fig. 3.26 

(PV)/EI 1 2 4 Analítico 
Elemento Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 0.04082 0.04067 0.04067 0.04043 

0.4 0.07978 0.07907 0.07905 0.07843 

0.6 0.11692 0.11529 0.11521 0.11410 

0.8 0.15230 0.14942 0.14922 0.14755 

1.0 0.18594 0.18157 0.18121 0.17889 

1.2 0.21792 0.21186 0.21126 0.20825 

1.4 0.24828 0.24039 0.23949 0.23575 

1.6 0.27710 0.26730 0.26603 0.26152 

1.8 0.30445 0.29268 0.29099 0.28567 

2.0 0.33039 0.31664 0.31446 0.30833 

2.5 0.38934 0.37091 0.36734 0.35917 

3.0 0.44113 0.41836 0.41314 0.40287 

3.5 0.48674 0.46013 0.45310 0.44073 

4.0 0.52710 0.49720 0.48822 0.47375 
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TABELA 3.14- Valores das rotações 90 do nó B do quadro da Fig. 3.26 

(PV)IEI 1 2 4 Analítico 
Elemento Elementos Elementos 

0.0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 

0.2 0.04875 0.04847 0.04844 0.04835 

0.4 0.09505 0.09385 0.09383 0.09346 

0.6 0.13897 0.13626 0.13626 0.13548 

0.8 0.18058 0.17585 0.17585 0.17454 

1.0 0.21997 0.21276 0.21276 0.21082 

1.2 0.25723 0.24172 0.24712 0.24449 

1.4 0.29245 0.27910 0.27910 0.27573 

1.6 0.32574 0.30886 0.30886 0.30471 

1.8 0.35719 0.33656 0.33656 0.33161 

2.0 0.38691 0.36234 0.36234 0.35658 

2.5 0.45417 0.41936 0.41936 0.41156 

3.0 0.51264 0.46734 0.46734 0.45752 

3.5 0.56363 0.50794 0.50794 0.49618 

4.0 0.60829 0.54253 0.54253 0.52892 
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FIGURA 3.27- Curva carga paramétrica x deslocamento adimensional ui f. 
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FIGURA 3.28- Curva carga paramétrica x deslocamento adimensional v/ R 
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FIGURA 3.29- Curva carga paramétrica x rotação 80 
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Da Tab. 3.13 observa-se que: 

- discretizando-se as barras com 1 elemento, os valores obtidos para v têm 

uma boa aproximação com os analíticos até o nível de carga igual a 

0,6PL2/EI, correspondendo a v= O, 11 R; 

- discretizando-se as barras com 2 elementos, os valores obtidos para v têm 

uma boa aproximação com os analíticos até o nível de carga igual a 

1,4PL2/EI, correspondendo a v= 0,24R; 

- discretizando-se as barras com 4 elementos o erro máximo nos valores dos 

deslocamentos v é de 2,5%. 
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APLICAÇÃO DA FORMULAÇÃO CONSISTENTE À 
ANÁLISE DE PÓRTICOS PLANOS DE CONCRETO 

ARMADO 

4.1 Introdução 

Um grande número de modelos fisicos e matemáticos têm sido usados 

para pesquisar o comportamento das estruturas de concreto armado. Em geral, 

os modelos fisicos são desenvolvidos para verificar modelos matemáticos. Os 

modelos matemáticos partem de formulações mais simples apropriadas para 

cálculos manuais até envolver modelos mais complexos que requerem o uso de 

computadores. 

Segundo MARTINS (1995), ao se analisar uma estrutura de concreto 

armado deve-se ter bem claro os objetivos a alcançar de modo que a escolha 

do modelo e dos métodos de análise sejam compatíveis com estes objetivos. 

Neste capítulo admite-se que foi feita a opção pela análise não-linear da 

estrutura de concreto armado. 

Numa análise não-linear deve-se distinguir se o objetivo é uma 

verificação em Estado Limite Último normalizado ou uma pesquisa da 

capacidade portante real da estrutura. 

Na pesquisa da capacidade portante não estão, em princípio, incluídos 

critérios normativos de segurança, procura-se apenas qual a resposta dada pela 

estrutura a uma dada disposição de cargas crescentes, consideradas as 

características reais dos materiais e das cargas. Em geral os materiais são 
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defmidos pelos valores médios de suas características mecânicas, enquanto 

que as cargas pelos seus valores prováveis. 

No caso da verificação do Estado Limite Último, é fundamental o 

conceito de critérios normalizados de segurança. Como exemplo o critério 

adotado pela Norma Brasileira e pelo Código Modelo (CEB/FIP 90) defme os 

materiais pelos valores de cálculo de suas resistências, enquanto que a resposta 

da análise fornecerá o coeficiente de segurança que a estrutura apresenta em 

relação aos valores característicos das cargas aplicadas. 

4.2 Revisão Bibliográfica 

O estudo do comportamento estrutural não-linear das estruturas de 

concreto armado tem atraído muito a atenção dos pesquisadores. Pode-se 

observar nas duas últimas décadas uma grande quantidade de trabalhos 

publicados a respeito do mesmo. Alguns destes trabalhos são citados a seguir: 

AAS-JAKOBSEN & GRENACHER {1974) propuseram um método de 

análise não-linear de pórticos em concreto armado via MEF utilizando matriz 

de rigidez secante e usando uma curva real tensão x deformação para o 

concreto. 

TELES (1976) estudou a não-linearidade fisica e geométrica de pórticos 

planos de concreto armado no âmbito dos pequenos deslocamentos utilizando 

as funções de estabilidade para obtenção da matriz de rigidez NLG; o 

comportamento não-linear do concreto armado {NLF) é considerado através de 

módulos de elasticidade secantes obtidos de diagramas tensão-deformação 

específicos para o aço e o concreto. 

MARTINS {1979) estende este estudo a pórticos espaciais. 

No campo da não-linearidade fisica de estruturas de concreto armado, 

houve a partir da década de 80 um incontável número de trabalhos publicados; 

a seguir serão citados os principais consultados pelo autor. 
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GREUNEN & SCORDELIS (1983) mostram um eficiente 

procedimento numérico para análise não-linear de estruturas de concreto 

armado e protendido incluindo efeitos reológicos e de temperatura, baseado no 

MEF utilizando formulação Lagrangiana atualizada para levar em conta os 

efeitos da mudança de geometria. 

KA Y AL (1984) mostra um elemento finito para análise não-linear 

com cinco graus de liberdade (duas rotações, duas deflexões nas extremidades, 

e uma deflexão no meio do vão). Integração analítica leva a uma solução de 

forma fechada para avaliar a contribuição do concreto. 

MARI et al ( 1984) estende o estudo à análise de pórticos espaciais, 

utilizando o modelo material sugerido por HOGNESTAD (1951), incluindo 

fissuração, resistência à tração, creep e cargas reversas. 

PROENÇA (1989) apresenta um estudo sobre modelos matemáticos do 

comportamento não-linear físico do concreto. 

EL-METWALLY & CHEN (1989), JORDAN & KREGER (1991) 

incluíram a consideração da flexibilidade dos nós na análise não-linear de 

pórticos planos e espaciais. 

ALWIS (1990) apresenta uma curva trilinear momento-curvatura para 

barras de concreto armado onde os comportamentos não ftssurado, ftssurado e 

plástico são representados. Apenas três variáveis (módulo de elasticidade, 

resistência à tração e resistência à compressão) são usadas para defmir as 

propriedades do concreto. 

CILONI (1993) a partir do trabalho de CAUVIN (1979) desenvolveu 

programa de análise não-linear de concreto armado introduzindo a 

contribuição do concreto tracionado intacto entre as fissuras como nos 

modelos do CEB, e utilizou um campo de deformação mais completo que o de 

CAUVIN. A não-linearidade do concreto é baseada em relações momento

curvatura, utilizando a formulação lagrangiana com coordenadas cartesianas 

para obtenção da matriz de rigidez tangente. 
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RASHEED & DINNO (1993) mostram um eficiente algoritmo de 

análise incrementai-iterativa de seções de concreto armado usando a rigidez 

secante. Um esquema de solução não-linear é utilizado para obtenção de forma 

fechada das propriedades não-lineares da seção ao invés de se ter um número 

finito de fatias integradas numericamente, aumentando assim a precisão dos 

resultados. 

IZZUDDIN et a1 (1994) apresentam uma nova formulação para 

modelagem de resposta não-linear elástica de barras de concreto armado, 

adequada para uso da eficiente técnica adaptativa na análise de grandes 

deslocamentos ineslásticos de pórticos de concreto armado. O elemento finito 

elástico é obtido no sistema de coordenadas euleriano com quatro graus de 

liberdade naturais. A função deslocamento transversal é de quarto grau e é 

adotado o critério da força axial constante. A análise não-linear inicia usando 

um elemento por barra. Durante a análise várias partes da estrutura são 

checadas quanto ao aparecimento de inelasticidades, e elementos baseados na 

discretização da seção em fatias são inseridas nas zonas inelásticas. 

KARA YANNIS et a1 (1994) ampliam a aplicação desta técnica adaptativa na 

análise inelástica, apresentando um elemento inelástico com função 

interpoladora de terceiro grau baseado no processo das fatias, que conjugado 

com o elemento elástico completa a metodologia proposta. O aparecimento de 

zonas inelásticas provoca um refinamento automático da malha de elementos 

finitos. Esta técnica adaptativa leva a uma considerável economia 

computacional, uma vez que elementos baseados no processo das fatias são 

inseridos apenas quando e onde necessário, durante a análise. 

SOLER (1995) apresenta uma teoria de barras retas no espaço que pode 

ser utilizada na análise não-linear de pórticos espaciais de concreto armado. 

As equações de equilíbrio são formuladas variacionalmente e as rotações no 

espaço são tratadas de forma Lagrangiana, por meio da fórmula de Euler

Rodrigues. A teoria não-linear utilizada é geometricamente exata. 
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4.3 Elemento Prismático de Concreto Armado 

Conforme observado por CILONI (1993), "inúmeros pesquisadores se 

dedicaram a cobrir diversos aspectos do comportamento das estruturas de 

concreto armado. MARI (1984) classifica estes aspectos em três grupos 

pnnctpats: 

I. modelagem das propriedades dos materiais (equações constitutivas, 

estados de tensão, comportamento ao longo do tempo, etc .... ) 

11. estudos a nível "microscópico" (degradação da aderência, transferência de 

esforços de cisalhamento, colaboração do concreto tracionado intacto 

entre fissuras - "tension stiffening", etc. . .. ) 

111. estudo a nível "macroscópico", em que se tenta modelar o comportamento 

global da estrutura ao invés de priorizar efeitos locais" 

Em CILONI (1993) são detalhados os aspectos relativos aos grupos I e 

11 e uma vasta bibliografia é citada. Os objetivos deste trabalho se enquadram 

no grupo 111, ou seja, dentre as inúmeras relações para descrever o 

comportamento tensão-deformação para o concreto propostas na literatura, 

será adotada aquela proposta por HOGNESTAD (1951) que, com algumas 

simplificações, é recomendada pela NBR-6118. A partir desta relação e com 

algumas hipóteses de comportamento a nível microscópico, usando a 

formulação consistente desenvolvida neste trabalho, chega-se ao 

comportamento não-linear dos pórticos planos de concreto armado. 
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4.3.1 Utilização do Processo de Fatias para a Discretização da Seção 
do Elemento de Concreto Armado 

O processo das fatias consiste em dividir a seção tranversal em fatias de 

tal maneira que se possa obter a resposta desta seção a partir das respostas das 

fatias individuais para as quais as relações tensão-deformação realísticas são 

aplicadas. A utilização deste processo permite o uso de relações constitutivas 

uniaxiais entre tensão e deformação para o concreto e o aço. Através deste 

processo as integrações na seção para obtenção das propriedades 

gemométricas (área, momento estático e momento de inércia) e para cálculo de 

esforços solicitantes (força normal e momento fletor) se transformam numa 

somatória discreta. 

A decomposição típica de uma seção transversal de um elemento de 

concreto armado é mostrada na Fig. 4.1. 

y 

• • 
r-- tr////// /////L/11-As, 

\b, ,t; 

y = ordenada do CG da seção 

b -, = largura do fatia i 

t, = altura da fatio i 

h As 1 = área da armadura no fatio i 

y, '---- - - C.G. y, = ordenada do C.G. do fatia i 

-
y 

• • • • 
z 

FIGURA 4.1 - Seção tranversal dividida em fatias 

Admite-se que as tensões são constantes na fatia. 

Os esforços solicitantes N e M na seção tranversal serão dados por: 

m 

N = f cr dA = " {f . b. t. + f. A . ) A r ,L.. c1 1 t s1 st 
r i=l 

(4.1) 
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M=-t O" YrdAr = I(-fci biti -f.iAsi)(Yi -y) (4.2) 
r ~I 

onde 

m = número de fatias da seção 

bi = largura da fatia i 

ti = ai tura da fatia i 

Yi = ordenada do CG da fatia i 

y = ordenada do CG da seção tranversal 

A si = área total da armadura na fatia i 

fci = tensão no concreto na fatia i 

f si = tensão na armadura na fatia i 

As constantes c~. C2 e C3 dadas pelas equações 3.213 a 3.215 serão 

calculadas como: 

m 

C1 = t DdAr = L(Dci bi ti+ D.i A.J (4.3) 
' i=l 

onde 

Dei = módulo tangente do concreto na fatia i obtido da relação constitutiva 

adotada para o concreto 
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Dsi = módulo tangente do aço na fatia i obtido da relação constitutiva 

adotada para o aço 

4.3.2 Equações Constitutivas para o Concreto 

V árias relações para descrever o comportamento tensão-deformação 

para o concreto em compressão uniaxial são apresentadas na literatura. Dentre 

estas relações, uma delas, originalmente proposta por SARGIN ( 1971) foi 

escolhida como a base do modelo proposto no CEB MC 90. Conforme 

MÜLLER & HILSDORF (1991) esta relação foi adotada por duas razões. 

Primeiro, o modelo de SARGIN descreve muito bem o ramo ascendente da 

curva tensão-deformação; segundo, este modelo pode também ser usado como 

base para calcular diagramas tensão-deformação para estado multiaxial de 

tensões. Esta relação é mostrada na Fig. 4.2. 

f., ( -) 

f ..... 

(-) 

t,.,, =00022 f.~ e.c 

FIGURA 4.2- Relação tensão-deformação para o concreto em compressão 

(CEB MC 90) 

A relação fc-Ec para a trecho ascendente e para o trecho descendente até 

lfcl > 0,5fcm é dada pela seguinte equação: 
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para E> Ecu (4.6) 

onde 

Ec = módulo de elasticidade dado por: 

Ec = 2.15 X 104 (fcm I 10i13 em (MPa) {4.7) 

fc = tensão de compressão uniaxial 

Ec = deformação por compressão 

Ect = deformação correspondente à tensão máxima de compressão fcm 

Ect = fcm I 0,0022 é o módulo de elasticidade secante da origem para o ponto 

de tensão máxima fcm 

A deformação Ecu para fc = -0,5fcm pode ser calculada por: 

Esta deformação Ecu serve apenas para limitar a aplicação da equação 

4.6. 

Para E < Ecu a equação fc-Ec é dada por: 

(4.9) 

com 
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(4.10) 

O CEB permite aproximar a equação 4.9 por uma reta. 

Conforme observado por MÜLLER & HILSDORF (1991) o trecho 

ascendente da curva de SARGIN fornece resultados compatíveis com dados 

experimentais, mas o trecho descendente é fortemente influenciado pelo 

comprimento da barra comprimida, uma vez que a fratura por compressão é 

um fenômeno discreto, isto é, em uma barra comprimida, a fratura não é 

distribuída uniformemente sobre o volume inteiro do material, mas é 

concentrada numa região fraturada de dimensão limitada. 

A NBR-6118 adota como relação constitutiva para o concreto em 

compressão uniaxial, a expressão parabólica proposta por HOGNESTAD 

(1951) modificada pela adoção do tramo constante igual a fcm para 

deformações inferiores a Eo (Fig. 4.3). 

f~ (-) 

E.. (-) 

e o ::: - 0/XJ2 ~ ... = - OPQ35 

FIGURA 4.3- Relação tensão-deformação para o concreto em compressão 

(NBR-6118) 
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A equação correspondente é dada por: 

se E> Eo (4.11) 

e 

se E< Eo (4.12) 

onde 

fcm = valor médio da resistência à compressão obtida em ensaios uniaxiais 

de tensão 

Eo = deformação correspondente à tensão máxima fcm (Eo = -0,002) 

Ec = deformação no concreto 

fc = tensão no concreto 

Admite-se para o concreto um comportamento elástico não-linear para 

E > Eo e plástico para E < Eo. 

Para o concreto em tração uniaxial, é possível relacionar a resistência 

média à tração com a resistência à compressão. O CEB MC 90 fornece a 

equação: 

f =030f213 
ctrn ' ck 

e a NBR-6118 propõe: 

f = fck 
tk 10 

emMPa ( 4.13) 

em MPa para fck ~ 18 MPa (4.14) 
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ftk = 0,06 fck +O, 7 em MP a para fck > 18 MP a ( 4.15) 

Para a verificação da capacidade resistente do concreto armado, em 

geral, não se considera a sua resistência à tração, a qual, no entanto, é um 

parâmetro importante na verificação do estado limite de utilização. 

O CEB MC 90 propõe uma relação tensão-deformação para o concreto 

tracionado não-fissurado, dada por (Fig. 4.4): 

para fc < 0,9 fctm (4.16) 

f = f _ 0,1fctm ( ) ) 
1m 

09
f 0,00015-Ect parafc>0,9fctm (4.17 

c c 000015-' ctm 
' E 

c 

f~ 

f..t"' 
0,9f --

ctll\ 

FIGURA 4.4- Relação tensão-deformação para o concreto em tração 

(CEB MC 90) 

A NBR-6118 não apresenta relação constitutiva para o concreto em 

tração. 

Neste trabalho, adota-se como relação constitutiva tensão-deformação 

aquela recomendada pela NBR-6118 para o concreto em compressão 

(equações 4.11 e 4.12) e para o concreto não fissurado em tração, a equação 
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proposta pelo CEB MC 90 (equações 4.13 e 4.14). Não se considera a 

resistência à tração do concreto após a fissuração, isto é, despreza-se o efeito 

do enrijecimento devido à presença de concreto intacto entre as fissuras 

("tension stiffening"). 

Deve-se ressaltar que o diagrama tensão-deformação do concreto é 

influenciado tanto por sua idade, que afeta sua resistência e retração, quanto 

pela duração do carregamento, que influencia sua deformação lenta ( creep ). 

Com relação aos valores de fcm, recomenda-se utilizar os valores 

médios, obtidos em ensaios uniaxiais de tensão, pois eles representam melhor 

o comportamento mais provável dos materiais, conforme salienta SOLER 

(1995). 

O CEB-FIP MC 90 recomenda que o fcm seja estimado por: 

(4.18) 

onde M = 8 MP a. 

A NBR-6118 recomenda que fcm seja estimado por: 

fcm = fck + 1,645s (4.19) 

onde s é o desvio padrão da amostra de corpos de prova ensaiados, que 

dependerá do tipo de controle na produção do concreto, e varia de 2 a 7 MPa. 

4.3.3 Equações Constitutivas para o Aço 

Para as armaduras do concreto armado a NBR-6118 adota para o aço 

classe A o diagrama mostrado na Fig. 4.5. 
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fy ( +} 

( ... ) 
Opt és 

FIGURA 4.5- Relação tensão-deformação para aço classe A (NBR-6118) 

A equação constitutiva é dada por: 

para -Ey < Es < Ey (4.20) 

onde 

fs = tensão na armadura 

Es = deformação da armadura 

Es = módulo de elasticidade do aço 

fy = tensão de escoamento da armadura 

Ey = deformação correspondente à tensão de escoamento 

Para o aço classe B a NBR-6118 recomenda a utilização de curva 

experimental que contenha a resistência caracteristica fyk calculada 

elasticamente com base em ensaios realizados em laboratório idôneo. Na falta 

desta curva experimental, permite-se adotar o diagrama simplificado da Fig. 

4.6. 
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( t) 

és 

FIGURA 4.6- Relação tensão-deformação para aço classe B (NBR-6118) 

O comportamento do aço é elasto-plástico com tensão de escoamento 

igual a fy. O módulo de elasticidade é considerado constante e igual a 210.000 

MP a. 

Neste trabalho será adotada a equação constitutiva do aço classe A (eq. 

4.20) e admite-se uma perfeita aderência entre a armadura e o concreto (Ec = 

Es). 

4.4 Programa para o Cálculo Automático 

Com a finalidade de se automatizar os procedimentos de cálculo 

descritos nos capítulos 3 e 4, para a obtenção dos deslocamentos, esforços 

solicitantes, reações de apoio e deformações plásticas no pórtico plano de 

concreto armado, foi elaborado o programa "PF" em linguagem FORTRAN 



194 

77, compilado no FORTRAN "POWER STATION", para utilização em 

microcomputadores. O programa permite considerar ou não a resistência do 

concreto à tração. Pode-se, com uma pequena alteração no programa, 

considerar qualquer relação constitutiva para o concreto e para o aço. 

A entrada de dados é feita em arquivo sequencial formatado (DADOS

PF), onde deve-se usar um sistema de unidades compatível. Os limites de 

utilização do programa dependerão da disponibilidade de memória auxiliar em 

disco. Como está compilado atualmente, permite processar estruturas com até 

400 nós e 400 elementos. A saída de resultados e feita em arquivo sequencial 

formatado (SAIDA-PF), onde são impressos os dados de entrada, os 

deslocamentos nodais, esforços solicitantes, reações de apoio e deformações 

plásticas em cada fatia de cada elemento. 

As cargas devem ser aplicadas nos nós. Carregamentos, deslocamentos 

e esforços são positivos no sentido do sistema de coordenadas apresentado na 

Fig. 4.7. 

2 5 

4 

3 6 

FIGURA 4. 7 - Sistema local de coordenadas 

A seguir, são mostrados os fluxogramas simplificados do programa 

principal e das principais subrotinas. 



4.4.1 Fluxogramas Simplificados 

4.4.1.1 Programa Principal 

2 

Abertura dos arquivos de entrada e salda de 
dados 

DADOS : Subrotina de Entrada de 
Dados 

ZERAR : Subrotina que zera todos 
os"arrays• acumulativos 

NINCR = 1, NINCS 

INCREM : Subrotina que define os 
incrementos de carga 

ALGORT : Subrotina que define o tipo de algoritmo de 
resolução 

RIGIEL : Subrotina que calcula a matriz 
de rigidez do elemento 

MONRIG :Subrotina que monta a matriz de rigidez e o 
vetor de cargas da estrutura 
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SIM 

NÃO 

SIM 

GREDUC :Subrotina que faz 
a tringularização de Gauss 

RESOLV: Subrotina que atua 

só no vetor de cargas durante 
a triangularização 

BAKSUB: Subrotina que faz a retrosubstituição, calcula 
os deslocamentos nodais e atualiza a geometria da 

estrutura 

FORNODE : Subrotina que calcula os esforços nodais 
internos equivalentes às tensões nos elementos 

CONVER: Subrotina que calcula os esforços nodais 
residuais e verifica a convergência 

NÃO 

RESUL T: Subrotina que imprime os resultados 
(deslocamentos, esforços solicitantes, reações de apoio e 

deformações plásticas) 

196 
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4.4.1.2 Subrotina DADOS 

Esta subrotina lê e imprime todos os parâmetros da estrutura e grava no 

arquivo DADOS-PF. 

c Início 

~ 
Leitura e impressão dos parâmetros da estrutura : número de nós, número de 
elementos, número de apoios, número de materiais, número de incrementos de 

carga, tipo de algoritmo de solução, número de fatias da seção transversal 

' 
Leitura e impressão das propriedades dos materiais : módulo de elasticidade 

do aço; tensão característica do aço; tensão característica do concreto; 
deformação característica do concreto; altura da seção transversal; largura, 

altura e área de aço de cada fatia da seção transversal 

i 
( Leitura e impressão da incidência e do tipo dos elementos 

l 
( Leitura e impressão das coordenadas nodais e dos valores dos 

deslocamentos prescritos ( condições de contorno ) 

~ 
I Cálculo dos valores dos comprimentos e ângulos de I referência dos elementos 

.~ 
f 

Atribuição dos valores dos deslocamentos prescritos às I incógnitas correspondentes 

+ 
(Leitura e impressão das ações aplicadas segundo às coordenadas 

locais dos elementos 
t' c Retum ) 

4.4.1.3 Subrotina ZERAR 

Nesta subrotina são zerados todos os "arrays" acumulativos do 

programa. 
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c Início ) 

Zerar todos os "arrays"acmnulativos referentes às fatias em cada 
extremidade da barra : 

deformação plástica do concreto, deformação plástica do aço, tensão no 
concreto e tensão no aço 

Zerar todos os "arrays"acmnulativos referentes aos elementos 

Zerar todos os "arrays" acmnulativos referentes aos graus de 
liberdade : deslocamentos nodais e reações de apoio 

( Return ) 

4.4.1.4 Subrotina ICREM 

É a subrotina responsável pelo controle dos incrementos de carga e pela 

atualização do vetor de cargas em cada passo do processo incrementai. 

( Início ) 

Leitura e impressão do número máximo de iterações, fator de incremento de 
carga e tolerância para convergência 

Correção na direção das cargas nodais para mantê-Ias conservativas 
mna vez que elas são dadas no sistema local de referência inicial e o 

carregamento acumulado esta no sistema local de referência 
atualizado 

I 
l 

Cálculo das ações nodais acmnuladas segundo as 
coordenadas locais atualizadas dos elementos 

( Retum ) 

J 
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4.4.1.5 Subrotina RIGIEL 

Nesta subrotina calcula-se a matriz de rigidez tangente de cada 

elemento, considerando-se a não-linearidade geométrica e do material. Utiliza

se a subrotina FATIA para obtenção dos coeficientes de rigidez da seção 

tranversal. 

c Início ) 

I IELEM = I, NUMEL ) \ 

Chamada da Subrotina FATIA que calcula as propriedades de rigidez 
de cada elemento ( EA e EI ) através da contribuição das fatias 

Cálculo dos elementos da matriz de rigidez de cada elemento 
utilizando as propriedades de rigidez ( EA e EI) e os esforços 

solicitantes (NeM) inicialmente nulos e posteriormente calculados 
na subrotina FORNODAL 

L( Gravação da matriz de rigidez de cada elemento em arquivo auxiliar 

( Return ) 
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4.4.1.6 Subrotina FATIA 

Esta subrotina calcula a contribuição das fatias nos valores de EA, EA Y 

e EI da seção tranversal em cada extremidade do elemento assun como os 

valores médios de EA, EA Y e EI. 

Zerar os valores de EA, EA Y e El nas extremidades do 
elemento 

I= l,NoFATIASDOELEM 

Fazer 
oodulo de SIM 

elasticidade 14----< 
do aço igual 
a zero nesta 
extemidade 

Atribuir a fatia de aço o módulo de elasticidade 
do aço 



Fazer 

módulo de 
elasticidade SIM 

2 

K= 1,2 

do concreto 1-4------< 

igual a zero 
nesta 

extemidade 

NÃO 

Calcular m'>dulo de elasticidade do concreto 
a partir da defonnação elástica acumulada do 

concreto 

Cálculo da contribuição da fatia nos valores 
de EA, EA Y e EI do elemento 

Cálculo dos valores médios de EA, EA Y e 
EI do elemento 

Cálculo do centro de gravidade da seção 
transversal do elemento 

201 
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4.4.1.7 Subrotina MONRIG 

Esta subrotina monta a matriz de rigidez tangente da estrutura, através 

da contribuição de cada elemento, assim como o vetor de cargas nodais da 

estrutura. Essa matriz é armazenada no arquivo auxiliar RIGIT. 

NÃO 

Zerar o vetor de cargas (sempre) e a matriz de rigidez da estrutura 
( só quando a matriz de rigidez dos elementos for reformulada ) 

IELEM = I, NUMEL 

Montagem do vetor de cargas nodais na estrutura através da 
contribuição dos vetores de cargas dos elementos e com auxílio das 

matrizes de incidência cinemática 

SIM 

IELEM = I, NUMEL 



3 
2 

Montagem da matriz de rigidez da estrutura através da 
contribuição dos elementos e com auxílio das matrizes de 

incidência cinemática 

I= 1, 3*NNOS 

J = 1, 3*NNOS 

Gravação da matriz de rigidez da estrutura no arquivo auxiliar 'RIGIT' 

4.4.1.8 Subrotina FORNODAL 
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Nesta subrotina são calculados os esforços nodais internos equivalentes 

nos elementos, através da integração das tensões nas fatias. As relações 

constitutivas do concreto e do aço são consideradas. Nesta subrotina calculam

se os esforços solicitantes nas extremidades de cada elemento. 
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c Início 

I IELEM = 1, NUMEL } \ 

J= 1, 6 \ 
I 

Zerar o vetor de esforços nodais equivalentes em coordenadas 
cartesianas no sistema local I--

( I= 1, 2 \ 
I 

( J =I, 2 \ 
I 

- Zerar o vetor de esforços solicitantes N e M nas extremidades 
1-

dos elementos 

1 IELEM = I, NUMEL } \ 

l 
Cálculo dos deslocamentos globais das extremidades do 
elemento em coordenadas cartesianas em cada etapa de 

carregamento e a partir destes os deslocamentos em coordenadas 
naturais 

I 0 



3 

Cálculo da deformação no eixo do elemmto , das derivadas das 
rotações nas extremidades dos elemmtos e atualização do 

comprimmto e da inclinação de referência do elemmto 

I= I, No FATIAS DO ELEM 

Cálculo da deformação de cada extremidade da fatia a partir da 

deformação do eixo, da derivada da rotação e da ordenada da 

fatia 

Cálculo do incremento de tensão e da tensão atual no aço em 
cada extremidade da fatia suposta elástica 

Cálculo do módulo de elasticidade do concreto em cada 
extremidade da fatia, a partir da deformação elástica acumulada 

em cada extremidade da fatia 

Atualização da deformação elástica no concreto acumulada em 
cada extremidade da fatia 

Atribue módulo de elasticidade nulo para esta extremidade da 
fatia 

SIM 
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Cálculo do increrrento de tensão e da tensão atual no 
concreto em cada extremidade da fatia, suposta elástica 

A fatia de aço plastificou neste passo de carga. Calcula-se a 
parcela elástica do incremento de tensão na fatia de aço , 

que foi suposto totalmente elástico, que deverá ser somada 
na tensão total elástica acumulada. Calcula-se também a 

parcela de deformação plástica deste incremento . 

Cálculo da deformação plástica acumulada na fatia de aço 

Cálculo da tensão total elástica acumulada na fatia de aço 

Contribuição da fatia de aço nos esforços solicitantes 
N e M em cada extremidade do elemento 

206 

SIM 



A fatia de concreto plastificou neste passo de carga. 
Calcula-se a parcela elástica do incremento de tensão na 

fatia de concreto, que foi suposto totalrrente elástico, 
que deverá ser sormda na tensão total elástica 

actnnulada. Calcula-se também a parcela de deforrmção 
plástica deste incremento . 

Cálculo da deforrmção plástica acumulada na fatia de 
concreto 

Cálculo da tensão total elástica acumulada na fatia de 
concreto 

Contribuição da fatia de concreto nos esforços 
solicitantes N e M em cada extremidade do 

elemento 
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SIM 
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Cálculo dos esforços nodais em coordenadas naturais a partir 
de N e M nas extremidades do elemento 

Cálculo dos esforços nodais equivalentes em coordenadas 
cartesianas no sistema local atualizado 

4.4.1.9 Subrotina CONVER 

208 

Nesta subrotina calculam-se os esforços nodais residuais para cada 

elemento, os quais se constituirão no carregamento a ser aplicado na iteração 

seguinte, caso não ocorra a convergência na iteração atual. Nela verifica-se 

também a convergência da solução, utilizando-se o critério dos deslocamentos 

ou dos esforços residuais. 
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c Início ) 

J IELEM = 1, NUMEL 
\ 

Atualização do vetor de cargas nodais cartesianas acumuladas 

L---
para tomá-lo paralelo ao vetor de esforços nodais cartesianos 

equivalentes já atualizado quando calculado na subrotina 
FORNODE 

I IELEM = 1, NUMEL } -\ 

J I= 1, 2 
\ 

Cálculo dos esforços nodais residuais a serem reaplicados 

- na estrutura obtido da diferença entre o vetor de cargas 
nodais cartesianas acunruladas e o vetor de esforçoss nodais 

cartesianos equivalentes 

1 



F omece um código 
que significa 

convergência e que 
será usado no 

programa principal 

Cálculo do erro nwnérico 

4.4.1.10 Subrotina RESULT 

Fornece um código 
que significa não 

convergência e que 
será usado no 

programa principal 
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Nesta subrotina são impressos os resultados da análise que, no caso, são 
os deslocamentos nodais, as reações de apoio, os esforços nas extremidades 
dos elementos e as deformações plásticas nas extremidades de cada fatia de 
cada elemento. Estes resultados podem ser impressos para cada iteração ou 
para cada incremento de carga após a convergência. 
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c Início ) 

J I= l,NNOS } \ 

1 J = 1, 3 ) \ 

I 
Impressão dos deslocamentos nodais e das reações de apoio 

I IELEM = 1, NELEM ) \ 

hnpressão dos esforços solicitantes nos elementos e das 
deformações plásticas nas fatias 

( Return ) 
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4.5 Exemplos de concreto armado 

Aqui serão apresentados vários exemplos numéricos, onde será 

demonstrada a eficiência da formulação apresentada anteriormente, utilizando

se o programa PF, descrito no item anterior. 

Os exemplos têm o objetivo de comparar os resultados obtidos do 

programa PF com valores experimentais e com aqueles obtidos por outros 

pesquisadores, avaliando-se assim a eficiência da fonnulação, assim como de 

comparar os resultados da análise não-linear aqui desenvolvida com aqueles 

obtidos por procedimentos aproximados prescritos pelas normas, tais como, o 

método P-,1 e o método do amplificador de momentos, recomendado pelo 

ACI-318/89 e CEB-FIP (1978). 

4.5.1 Exemplo 1 

Trata-se de um pórtico de concreto armado testado experimentalmente 

por ERNST et al (1973). As colunas e as vigas têm as mesmas características 

geométricas. A Fig. 4.8 mostra o pórtico e a seção tranversal. O concreto tem 

fcm = 4220 psi, E0 = 0,002 e o aço tem fy = 51200 psi e Es = 29000 ksi. 

P/2 P/2 
205/8" 

c '1 D r 
72" 

8" 

L 
~ B 205/8" 

J 48" k 48" k 48" --r 
~ ~ ~ 

FIGURA 4.8 -Pórtico plano do exemplo 1 
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A estrutura foi analisada discretizando-se cada barra com 8 elementos. 

A Tab. 4.1 mostra os resultados da análise quando se considera a resistência 

do concreto à tração e quando se despreza esta resistência. 

TABELA 4.1- Resultados da análise do pórtico do exemplo 1 

Análise Análise Experimental 

com tração sem tração 

Carga última 18,4 14,8 15,9 

(Kips) 

Deslocamento 0,85 0,79 1,8 

último (in) 

No modelo que não considera a resistência do concreto à tração a carga 

última difere da obtida experimentalmente em menos de 10%, enquanto que 

no modelo que considera a resistência à tração esta diferença é de 16%. 

Com ambos os modelos os resultados podem ser considerados bons, 

embora nos pareça que o modelo que não considera a resistência à tração 

representa melhor o comportamento do concreto. Cabe ressaltar aqui que a 

resistência à tração do concreto não é unicamente uma função da sua 

resistência característica à compressão mas igualmente depende da maneira de 

preparação, lançamento e cura do concreto. 

Os resultados da análise mostram uma estrutura mais rígida que a real 

nas proximidades do colapso, que pode ser explicado pelo fato do modelo 

utilizado não considerar as deformações por cisalhamento. 

Com o objetivo de mostrar a influência da discretização longitudinal 

das barras, este mesmo pórtico foi analisado utilizando-se 2, 4, 8 ou 20 

elementos e os resultados praticamente não se alteraram, o que pode ser 

justificado pelo fato da estrutura ser simétrica, estar submetida só a cargas 

verticais e ter pouca não-linearidade geométrica. 
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4.5.2 Exemplo 2 

Trata-se de um pórtico de concreto annado testado experimentalmente 

por ERNST et al (1973). As seções transversais das vigas e colunas são 

diferentes. A Fig. 4.9 mostra o pórtico e as seções tranversais. O concreto tem 

fcm = 5920 psi, E0 = 0,002 e o aço tem fy = 67000 psi e Es = 29000 ksi. 

P/2 P/2 
201/2'' 

c El o 5" r [~~'/2 72" 
7.5" 

L t-W 8 ~~ 
48" 48" 48" --J~ COLUNA 

203/8" 
I, J L VIGA 

' ~ 

FIGURA 4.9- Pórtico plano do exemplo 2 

A estrutura foi analisada discretizando-se cada barra com 8 elementos. 

A Tab. 4.2 mostra os resultados da análise quando se considera a resistência 

do concreto à tração e quando se despreza esta resistência. 

TABELA 4.2 - Resultados da análise do pórtico do exemplo 2 

Análise Análise Experimental 

com tração sem tração 

Carga última 17,2 14,2 14,9 

(Kips) 

Deslocamento 0,84 0,96 1,50 

último (in) 
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Também neste exemplo, os resultados da Tab. 4.2 mostram que o 

modelo constitutivo que não considera a resistência à tração do concreto 

apresenta resultado de carga última mais próximo do experimental, porém os 

resultados da análise mostram uma estrutura mais rígida nas proximidades do 

colapso. Os resultados de carga última podem ser considerados muito bons 

(erro de 5% no modelo sem tração e 15% no modelo com tração) 

4.5.3 Exemplo 3 

Um pórtico plano de concreto armado formado por três barras com 

seções transversais retangulares conforme Fig. 4.1 O, discretizado em 1 O 

elementos por barra, com as seguintes características dos materiais: 

fcm = 17,5 MPa; Eo = 0,002; fy = 420 MPa e Es = 210 GPa. 

p p 

As= 100cm2 As=50cm2 

p 

11 21 

~c ~c~ E 
u 
o 
o 
o 
~ 

31 
As= 1 00cm2 

j 1 As=50cm2 
1 

J 1000cm l 40cm 
> 

PILARES VIGA 

FIGURA 4.10- Pórtico plano do exemplo 3 

A estrutura foi analisada considerando-se a resistência à tração do 

concreto e a carga última encontrada foi P cr = 1400 KN e, quando não se 

considerou resistência à tração do concreto a carga última foi P cr = 13 00 KN. 

A mesma estrutura foi analisada por SOLER (1995), com a mesma 

discretização, sem consideração da resistência à tração do concreto e a carga 

última encontrada foi Per= 1375 KN. 
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Neste exemplo, a consideração de resistência à tração do concreto 

alterou pouco (8%) a carga última. 

Para verificar a influência da discretização longitudinal das barras, as 

mesmas foram discretizadas em 2, 5, 10 ou 20 elementos por barra, sendo que 

as cargas últimas encontradas, quando não se considerou a resistência à tração 

do concreto, estão listadas na Tab. 4.3. 

TABELA 4.3- Influência da discretização longitudinal das barras 

Elementos Carga última 

por barra (KN) 

2 1900 

5 1800 

10 1300 

20 1300 

Neste exemplo fica evidente a necessidade de uma maior discretização 

das barras quando se tratar de estruturas com as duas não-linearidades. 

Considerando-se que este pórtico tem a viga horizontal fortemente submetida a 

uma flexão anti-simétrica, pode-se concluir que a discretização da barra em 10 

elementos é suficiente para análise de pórticos usuais de edificios de concreto 

armado. 

Quanto à discretização da seção tranversal, observou-se que 1 O fatias 

são suficientes para se obter bons resultados. Neste exemplo a seção foi 

discretizada em 1 O e 20 fatias e o resultado praticamente não se alterou. 



217 

4.5.4 Exemplo 4 

Trata-se de um pórtico plano de concreto annado (Fig. 4.11) 

originalmente apresentado no artigo de CORRADI et al (1974). A mesma 

estrutura foi resolvida por outros autores como CAUVIN (1978) e CILONI 

(1993). A estrutura será discretizada em 96 elementos, sendo 8 elementos em 

cada viga e 4 elementos por coluna, como feito por CILONI. Os valores da 

propriedades físicas dos materiais adotados são: 

fcm = 20 MPa; Eo = 0,002; fy = 500 MPa e Es = 200 GPa. 
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FIGURA 4.11 - Pórtico plano do exemplo 4 
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A Tab. 4.4 apresenta os resultados comparativos entre os valores 

obtidos por CAUVIN (1978), por CILONI (1993) e com o programa PF 

desenvolvido neste trabalho. Na análise feita com o PF, considerou-se a 

resistência à tração do concreto, como fizeram CAUVIN e CILONI. 

Para efeito de análise dos deslocamentos considerou-se a carga 

distribuída de 50 KN/m. 

TABELA 4.4- Deslocamentos laterais do pórtico do exemplo 4 (em em) 

Pavimento CAUVIN CILONI PF 

6 5,27 5,69 5,90 

5 4,88 5,18 5,44 

4 4,21 4,35 4,70 

3 3,24 3,27 3,62 

2 1,97 1,99 2,24 

I 0,68 0,71 0,77 

Os deslocamentos obtidos com o programa PF são um pouco maiores 

que os apresentados por CAUVIN e por CILONI, visto ser o modelo utilizado 

por eles mais rígido uma vez que eles consideram a contribuição do concreto 

intacto entre as fissuras ("tension stiffening"). Assim, pode-se considerar boa a 

concordância entre os resultados. 

Uma segunda análise foi feita, considerando-se a carga uniformemente 

distribuída de 45 KN/m e os resultados são comparados com os obtidos por 

CILONI e por KRISHNAMOORTHY et al (1990). 

A Tab. 4.5 mostra os valores dos momentos fletores nas diversas seções 

do pórtico (Fig. 4.12), obtidos por CILONI (programa PORANLI), 
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KRISHNAMOORTHY (programas QPFRAM e CONF AP) e pelo autor 

(programa PF). 

Observa-se uma boa concordância entre os resultados. 

Cabe observar ainda, que para este carregamento ocorreu o escoamento 

das armaduras nas seções 33, 36, 39 e 42 e, uma subsequente redistribuição 

dos esforços, mostrando a eficiência do programa na região plástica. 

TABELA 4.5- Momentos fletores no pórtico do exemplo 4 

Seção QPFRAM CONFAP PORANLI PF 

1 -48,98 -48,96 -48,808 -48,44 

2 34,40 34,40 33 895 35,64 

3 60,25 60,25 58,701 61,02 

4 - 38, 53 -38,53 -37,713 -39,33 

5 -16,09 -16,45 -19,113 -13,99 

6 27,38 27,71 26,663 25,54 

7 38,61 39,08 38,734 38,03 

8 -35,66 -35,85 -34,556 -35,16 

9 -15,02 -15,14 -19,523 -14,78 

10 25,19 25,29 26,778 22,43 

11 46,58 46,70 47,827 48,44 

12 -39,82 -39,99 -40,560 -41,16 

13 -10,04 -10,35 -15,501 -9,25 

14 18,15 18,25 19,749 14,90 

15 46,82 46,96 48,583 50,85 

16 -42,98 -43,28 -43,358 -45,46 

17 -11,77 -12,11 -19,753 -10,27 

18 8,39 8,17 16,832 8,70 
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TABELA 4.5 - Momentos fletores no pórtico do exemplo 4 

19 46,49 46,49 48,895 52,43 

20 50,67 50,79 58,708 57,69 

21 24,42 25,22 25,776 19,55 

22 -26,66 -27,38 -26,826 -25,88 

23 36,51 36,67 29,547 36,34 

24 -49,44 -49,35 -54,572 -54,80 

25 -48,98 -48,96 -48,807 -48,44 

26 50,58 48,44 48,172 48,60 

27 -60,25 -60,25 -58,718 -61,02 

28 -50,49 -50,85 -53,020 -49,62 

29 40,66 38,81 37,297 39,50 

30 -77,14 -77,61 -76,461 -77,36 

31 -42,39 -42,85 -46,194 -40,32 

32 42,15 40,34 37,895 41,12 

33 -82,24 -82,55 -82,397 -83,59 

34 -35,24 -35,64 -42,276 -31,67 

35 43,54 41,74 -36,687 41,21 

36 -86,64 -86,96 -89,161 -92,01 

37 -29,93 -30,36 -39,502 -25,18 

38 44,77 42,197 36,773 41,54 

39 -89,47 -89,77 -92,258 -97,88 

40 -32,81 -33,38 -42,610 -28,25 

41 44,47 42,62 37,475 41,88 

42 -87,19 -87,46 -88,255 -94,03 
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FIGURA 4.12 -Numeração das seções do pórtico do exemplo 4 
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Com o objetivo de avaliar os métodos simplificados de análise não

linear prescritos pelas normas, o pórtico da Fig. 4.11 foi analisado utilizando

se um programa de análise linear em 1!! ordem e os deslocamentos e os 

esforços foram calculados, levando-se em consideração os efeitos não-lineares 

físicos e geométricos pelo método P-~. Para avaliar os efeitos da não

linearidade física do concreto armado, usou-se a rigidez da seção fissurada. 
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Como vários pesquisadores têm recomendado diferentes valores para a 

rigidez da seção fissurada, aqui serão comparados os resultados obtidos 

quando se adotam estes diferentes valores de EI. 

-Caso 1: Recomendação de VASCONCELOS & FRANCO (1991) 

• EI = 0,50 Ec Ig para vigas 

• EI = 0,80 Ec 18 para colunas 

-Caso 2: Recomendação de MACGREGOR & HAGE (1977) 

• EI = 0,40 Ec lg para vigas 

• EI = 0,80 Ec lg para colunas 

-Caso 3: Recomendação do ACI-318/89 (item 10.10.1) 

• EI = 0,50 Ec Ig para vigas 

• EI = (0,20 + 1.2pt EJEc) Ec lg = 0,31 Ec lg para colunas 

-Caso 4: Recomendação da proposta de revisão do ACI-318/89, 

MACGREGOR (1993) 

• EI = 0,35 Ec lg para vigas 

• EI = O, 70 Ec Ig para colunas 

sendo Ec = 2897 KN/cm2 o módulo de elasticidade do concreto, Es = 21000 

KN/cm2 o módulo de elasticidade do aço, Ig o momento de inércia da seção 

plena da viga ou coluna e Pt a relação entre a área da armadura e a área da 

seção tranversal da coluna. 

A comparação entre os deslocamentos obtidos via análise não-linear 

pelo método P-Ll iterativo e aqueles fornecidos pelo programa PF estão 

mostrados na Tab. 4.6 
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TABELA 4.6- Deslocamentos laterais do pórtico do exemplo 4, via método 

P-~ (em em) 

Andar Caso 1 Caso2 Caso 3 Caso4 Programa 

PF 

1 0,76 0,82 1,32 0,95 0,77 

2 2,04 2,31 2,26 2,70 2,24 

3 3,21 3,71 4,88 4,32 3,62 

4 4,10 4,79 6,07 5,58 4,70 

5 4,70 5,26 6,85 6,43 5,44 

6 5,06 5,96 7,26 6,93 5,90 

Os resultados dos momentos fletores estão mostrados na Tab. 4.7. 

TABELA 4. 7 - Momentos fletores no pórtico do exemplo 4 via método P-L1 

(emKN.m) 

Seção Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Programa 

PF 

21 15,07 19,31 4,60 19,25 23,69 

22 -25,96 -26,54 -20,23 -27,21 -26,18 

23 39,00 35,75 42,82 35,79 38,38 

24 -53,04 -54,12 -43,96 -54,78 -58,56 

40 -27,85 -31,21 -12,84 -30,54 -34,26 

42 -97,94 -96,73 -98,28 -97,40 -100,85 

Das Tab. 4.6 e 4.7 observa-se que nos casos 1, 2 e 4 a análise não

linear pelo método P-L1 iterativo leva a resultados com uma boa concordância 

com aqueles obtidos pela análise não-linear (programa PF), principalmente 

quando se usa os valores de EI recomendados por MACGREGOR & HAGE 
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(1977). Observa-se ainda, que os valores de EI recomendados pelo ACI-

318/89 (Item 10.10.1) são muito baixos, levando a uma superestimação dos 

deslocamentos e a uma distribuição de momentos muito diferente da obtida na 

análise não-linear (programa PF). Já os valores recomendados na proposta de 

revisão do ACI-318/89 levam a resultados compatíveis de momento de 2ª 

ordem e superestimam os deslocamentos. 

A Tab. 4.8 compara os valores dos momentos obtidos através da análise 

não-linear via programa PF, com aqueles fornecidos pelo método do 

amplificador de momentos de 1 ª ordem, recomendado pela proposta de revisão 

do ACI-318/89, conforme MACGREGOR (1993). Os momentos de 1ª ordem 

foram obtidos adotando-se Elviga = 0,35 Ec 18 e Elcoluna =O, 70 Ec 18. 

TABELA 4.8- Momentos fletores no pórtico do exemplo 4 

Seção Método do Programa 

amplificador PF 

21 18,50 23,69 

22 -26,59 -26,18 

23 36,56 38,38 

24 -54,17 -58,56 

40 -35,40 -34,26 

42 -92,54 -100,85 

Observa-se uma boa concordância entre os valores obtidos pelo método 

do amplificador de momentos, exceto para a seção 21, onde o momento é 

subestimado em 27%. O parâmetro de estabilidade "Q" para o 12 pavimento é 

igual a O, 107. 

Esta estrutura teve seu carregamento incrementado até atingir a carga 

última, que ocorreu com um fator de carregamento de 1,3 com um 

deslocamento máximo no topo de 9,94 em, o que mostra que mesmo para um 
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nível de carga relativamente próximo do colapso, os métodos aproximados 

apresentam bons resultados. 

Com o objetivo de mostrar a potencialidade do programa desenvolvido, 

a mesma estrutura sob ação do mesmo carregamento foi analisada 

considerando-se um recalque vertical de 2 em no apoio da direita (seção 24) e 

o fator de carregamento último foi de 1,2 com deslocamento horizontal no 

topo de 16,86 em. 

4.5.5 Exemplo 5 

Trata-se de um pórtico plano de um edifício de 8 andares (Fig. 4.13), 

que foi analisado por CAUVIN (1978) e CILONI (1993). As propriedades dos 

materiais são: 

fcm = 16 MPa 

fy = 400 MPa 

Es = 210 GPa 

Ec = 0,002 

As condições de carregamento estão representadas nas Fig. 4.14 e 4.15, 

com combinações para Estado Limite Último. Para que os resultados 

pudessem ser comparados com os de CILONI, utilizou-se a mesma 

discretização feita por ele, ou seja, cada viga dividida em 24 elementos de 60 

em e cada coluna dividida em 3 elementos de 120 em, perfazendo-se um total 

de 288 elementos e 268 nós. Considerou-se a resistência do concreto à tração. 
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Na Fig. 4.16 estão representadas as armaduras das vigas e colunas. A 

estrutura foi discretizada em 3 tipos de elemento: um correspondente às 

colunas (seção AA) e dois às vigas (seções BB e CC). As vigas na seção BB 

foram consideradas como viga T com largura da mesa igual a 13 O em. 
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A Tab. 4.9 traz uma comparação entre os deslocamentos obtidos através 

do programa PF e aqueles fornecidos por CILONI (1993) e por CAUVIN 

(1978), para os carregamentos 1 e 2. 

TABELA 4.9- Deslocamentos laterais do pórtico do exemplo 5 (em em) 

Pavimento Carregamento 1 Carregamento 2 

CAUVIN CILONI PF CAUVIN CILONI PF 

8 1,29 1,36 1,53 2,28 2,88 2,78 

7 1,23 1,23 1,44 2,16 2,73 2,65 

6 1,14 1,18 1,33 2,01 2,54 2,46 

5 1,01 1,03 1,17 1,76 2,27 2,19 

4 0,85 0,85 0,97 1,49 1,89 1,84 

3 0,64 0,63 0,73 1,10 1,39 1,40 

2 0,40 0,38 0,45 0,69 0,84 0,88 

1 0,15 0,14 0,16 0,26 0,30 0,33 

Os deslocamentos obtidos apresentam uma boa aproximação com 

aqueles obtidos por CILONI. Alguma discrepância se justifica pelo fato dos 

modelos utilizados serem diferentes, tanto no aspecto geométrico quanto no 

aspecto das relações constitutivas. No aspecto geométrico, a formulação aqui 

utilizada é mais precisa, já o modelo constitutivo de CILONI e de CAUVIN 

representa melhor o comportamento do concreto uma vez que ele considera a 

contribuição do concreto intacto entre as fisssuras ("tension stiffening"). 

A Tab. 4.10 traz uma comparação entre os momentos fletores em duas 

seções mais solicitadas da viga do 1 Q pavimento obtidos através do programa 

PF e aqueles fornecidos por CILONI (1993) e por CAUVIN (1978), para os 

carregamentos 1 e 2. CILONI e CAUVIN não apresentam resultados de 

esforços em colunas. 
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TABELA 4.1 O - Momentos fletores na viga do 1 º pavimento do pórtico do 

exemplo 5 

Seção Carregamento 1 Carregamento 2 

CAUVIN CILONI PF CAUVIN CILONI PF 

9 -132,34 -144,06 -138,52 -130,61 -137,34 -127,96 

17 -133,39 -143,07 -138,97 -132,49 -136,75 -130,48 

Pode-se observar uma boa correlação entre estes momentos fletores. 

As Tab. 4.11 e 4.12 mostram os valores dos deslocamentos laterais do 

topo do pórtico para os incrementos nos carregamentos 1 e 2 até a estrutura 

atingir as cargas últimas, o que ocorreu com fatores de carga iguais a 2,05 e 

2,02 respectivamente. 

Para o carregamento 1, o primeiro escoamento de armadura ocorreu 

com um fator de carga igual a 1,65, nas seções 17, 22 e 30; e para o 

carregamento 2 com um fator de carga igual a 1,60, na seção 30 (Fig. 4.17) 

18 22 

9 

2 

1 3 

3 

FIGURA 4.17- Numeração das seções 

30 

1 7 

4 
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TABELA 4.11- Deslocamentos laterais do topo do pórtico do exemplo 5 

para o carregamento 1 

Fator Deslocamento 

de lateral do topo 

carga (em) 

0,20 0,21 

0,40 0,45 

0,60 0,75 

0,80 1,12 

1,00 1,53 

1,20 1,95 

1,40 2,39 

1,60 2,87 

1,80 3,61 

1,90 4,19 

1,95 4,55 

2,00 4,97 

2,05 colapso 

TABELA 4.12- Deslocamentos laterais do topo do pórtico do exemplo 5 

para o carregamento 2 

Fator Deslocamento 

de lateral do topo 

carga (em) 

0,20 0,41 

0,40 0,86 

0,60 1,40 

0,80 2,04 
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TABELA 4.12- Deslocamentos laterais do topo do pórtico do exemplo 5 

para o carregamento 2 

1,00 2,78 

1,20 3,60 

1,40 4,50 

1,60 5,47 

1,80 6,57 

1,90 7,31 

2,00 8,10 

2,02 colapso 

As Fig. 4.18 e 4.19 apresentam as curvas carga x deslocamento do 

pórtico para os carregamentos 1 e 2 respectivamente. 

2.1 

1.8 

1.5 

" f> 
:J 1.2 
Gl , .. 0.9 o 
li 
u.. 

0.6 

0.3 

o 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Deslocamento lateral (em) 

FIGURA 4.18- Curva carga x deslocamento para o carregamento 1 
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FIGURA 4.19- Curva carga x deslocamento para o carregamento 2 

A mesma estrutura foi analisada via programa PF considerando-se um 

recalque vertical de 2 em no apoio 3, e os valores dos deslocamentos do topo 

do pórtico para os carregamentos 1 e 2 estão mostrados nas Tab. 4.13 e 4.14 

respectivamente. 

TABELA 4.13 - Deslocamentos laterais do topo do pórtico do exemplo 5 

para o carregamento 1, com recalque 

Fator Deslocamento 

de lateral do topo 

carga (em) 

0.10 0.54 

0.20 1.10 

0.30 1.73 

0.40 2.42 

0.50 3.16 

0.60 3.95 
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TABELA 4.13- Deslocamentos laterais do topo do pórtico do exemplo 5 

para o carregamento 1, com recalque 

0.70 4.77 

0.80 5.63 

0.90 6.58 

0.95 colapso 

TABELA 4.14- Deslocamentos laterais do topo do pórtico do exemplo 5 

para o carregamento 2, com recalque 

Fator Deslocamento 

de lateral do topo 

carga (em) 

O, IO 0.64 

0,20 1.33 

0,30 2.11 

0.40 2.98 

0,50 3.90 

0,60 4.87 

0,70 5.89 

0,80 6.95 

0,90 8.11 

1,00 9.44 

I,05 colapso 

Como era esperado, considerando-se o recalque os fatores de carga 

última para os carregamentos I e 2 se reduziram para 0,95 e I,05, 

respectivamente. O primeiro escoamento de armadura para o carregamento I 
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ocorreu na seção 17, para um fator de carga igual a O, 70 e, para o 

carregamento 2 ocorreu na seção 13 para um fator de carga igual a 0,80. 
As Fig. 4.20 e 4.21 apresentam as curvas carga x deslocamento 

do pórtico para os carregamentos 1 e 2 respectivamente, considerando-se o 

recalque. 
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Com o objetivo de se avaliar os métodos aproximados, a estrutura foi 

analisada pelo método P-~ iterativo, considerando-se a inércia da sessão 

fissurada através da adoção dos seguintes valores de EI para vigas e colunas: 

-Caso 1: Recomendações de VASCONCELOS & FRANCO (1991) 

• EI = 0,50 Ec Ig para vigas 

• EI = 0,80 Ec 18 para colunas 

-Caso 2: Recomendações de MACGREGOR & HAGE (1977) 

• EI = 0,40 Ec 18 para vigas 

• EI = 0,80 Ec 18 para colunas 

-Caso 3: Recomendações do ACI-318/89 (item 10.10.1) 

• EI = 0,50 Ec 18 para vigas 

• EI = (0,20 + 1.2p1 EsfEc) Ec 18 = 0,28 Ec 18 para colunas 

-Caso 4: Recomendação da proposta de revisão do ACI-318/89, 

MACGREGOR (1993) 

• EI = 0,35 Ec 18 para vigas 

• EI = O, 70 Ec 18 para colunas 

sendo Ec = 2639 KN/cm2
. 

As Tab. 4.15 e 4.16 trazem uma comparação entre os deslocamentos 

obtidos via método P-~ e aqueles fornecidos pelo programa PF. 
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TABELA 4.15- Deslocamentos laterais do pórtico para o carregamento 1, 

via método P-~ 

Andar Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 PF 

1 0,16 0,18 0,31 0,20 0,16 

2 0,42 0,48 0,73 0,55 0,45 

3 0,67 0,77 1,09 0,89 0,73 

4 0,88 1,03 1,40 1,18 0,97 

5 1,06 1,23 1,64 1,40 1,17 

6 1,19 1,39 1,81 1,58 1,33 

7 1,28 1,49 1,92 1,70 1,44 

8 1,34 1,56 1,98 1,78 1,53 

Observa-se uma melhor concordância entre os resultados obtidos via 

método P-~ com os valores de EI recomendados por MACGREGOR & HAGE 

(Caso 2). Já os valores obtidos com os valores de EI recomendados pelo ACI-

318/89 (Caso 3) superestimam os deslocamentos em 21%, enquanto os valores 

obtidos no Caso 1 (FRANCO) subestimam os deslocamentos em 20%. 

TABELA 4.16- Deslocamentos laterais do pórtico para o carregamento 2, 

via método P-~ 

Andar Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso4 PF 

1 0,32 0,35 0,62 0,40 0,33 

2 0,84 0,96 1,44 1,10 0,88 

3 1,35 1,55 2,18 1,78 1,40 

4 1,79 2,07 2,79 2,37 1,84 

5 2,14 2,49 3,27 2,85 2,19 

6 2,42 2,82 3,64 3,21 2,46 

7 2,60 3,04 3,87 3,46 2,65 

8 2,73 3,19 3,99 3,63 2,78 
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Para o carregamento 2, observa-se uma boa concordância entre os 

deslocamentos obtidos pelo método P-~ no Caso 1 (FRANCO) e aqueles 

fornecidos pelo programa PF. Nos demais casos, a diferença entre os valores 

obtidos via PF e aqueles através do método P-~ varia de 15% (Caso 2) a 43% 

(Caso 3). 

A comparação entre os resultados dos momentos fletores obtidos via 

método P-~ e aqueles fornecidos pelo programa PF, estão mostrados nas 

tabelas 4.17 e 4.18. 

TABELA 4.17- Momentos fletores no pórtico para o carregamento 1, via 

método P-~ 

Seção Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso4 PF 

9 -146.13 -145.54 -148.61 -145.62 -138.52 

17 -144.69 -144.48 -141.54 -144.52 -138.97 

1 -45.70 -48.99 -29.83 -48.89 -50.69 

2 -71.82 -75.34 -60.22 -75.61 -69.26 

3 -32.83 -35.25 -28.70 -35.52 -32.97 

4 -70.06 -73.50 -58.79 -73.58 -74.69 

Os resultados dos momentos fletores para o carregamento 1 obtidos 

pelo método P-~ nos casos 1, 2 e 4 mostram uma boa correlação com aqueles 

obtidos pela análise não-linear via programa PF. No Caso 3, os momentos nas 

colunas ficam subestimados em até 42% em relação aos obtidos na análise 

não-linear. Os esforços nas vigas (seções 9 e 17) para os 4 casos foram 

praticamente os mesmos, mostrando que a influência da fissuração foi maior 

nas colunas que nas vigas. 
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TABELA 4.18- Momentos fletores no pórtico para o carregamento 2, via 

método P-~ 

Seção Caso 1 Caso 2 Caso~ Caso4 PF 
9 -144.87 -142.99 -152.85 -143.05 -127.96 

17 -147.37 -145.08 -154.71 -144.99 -130.48 

1 -29.68 -35.57 -5.26 -35.45 -26.57 

2 -119.95 -126.37 -100.73 -126.90 -113.38 

3 -88.40 -93.89 -75.24 -94.40 -86.94 

4 -108.78 -115.22 -89.82 -115.47 -104.60 

Para o carregamento 2, os momentos fletores obtidos pelo método P-~ 

para o Caso I (FRANCO) apresentam uma razoável concordância com aqueles 

obtidos pela análise não-linear (erro de I3%). Nos demais casos, a diferença 

entre os valores obtidos via análise não-linear e aqueles fornecidos pelo 

método P-~ varia de 34% (Caso 2) até 400% (Caso 3). 

As Tab. 4.I9 e 4.20 comparam os valores dos momentos fletores 

obtidos através da análise não-linear via programa PF, com aqueles obtidos 

pelo método do amplificador de momentos de Iª ordem, conforme 

recomendado pela proposta de revisão do ACI-318/89, citada por 

MACGREGOR (1993). 

TABELA 4.I9- Momentos fletores no pórtico para o carregamento I, via 

método do amplificador de momentos 

Seção Caso I Caso 2 Caso 3 Caso4 PF 

I -45,33 -48,49 -29,53 -48,32 -50,69 

2 -71,62 -75,40 -60,39 -75,32 -69,26 

3 -32,62 -35,27 -28,87 -35,22 -32,97 

4 -69,60 -73,55 -58,97 -73,36 -74,69 
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TABELA 4.20 - Momentos fletores no pórtico para o carregamento 2, via 

método do amplificador de momentos 

Seção Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso4 PF 

1 -29,09 -34,69 -5 03 
' 

-34,53 -26,57 

2 -119,13 -126,06 -100,27 -125,94 -113,38 

3 -87,55 -93,54 -74,78 -93,40 -86,94 

4 -108,11 -114,97 -89,54 -114,70 -104,60 

Para o carregamento 1 observa-se uma boa concordância entre os 

valores obtidos pelo método do amplificador de momentos, exceto para o Caso 

3, onde a diferença varia de 15% a 72%. Os resultados obtidos para o 

carregamento 2 têm boa concordância no Caso 1, nos demais casos o erro 

varia de 30%. no Caso 4 até 428% no Caso 3. Pode-se portanto concluir que 

neste exemplo os resultados obtidos pelo método do amplificador de 

momentos não são totalmente confiáveis. 

O parâmetro de estabilidade "Q" para o 12 pavimento varia de 0,04 a 

0,08 para o carregamento 1 e de 0,03 a 0,06 para o carregamento 2. 

Finalmente, com a finalidade de averiguar a precisão do método P-L\ e 

do método do amplificador de momentos para níveis de carga próximos do 

colapso, a estrutura foi reavaliada considerando-se o carregamento original 

multiplicado por fator 2. Considerou-se na análise em Iª ordem as inércias 

fissuradas do Caso 2 (MACGREGOR). 

A Tab. 4.21 mostra uma comparação entre os deslocamentos 

fornecidos pelo programa PF e aqueles obtidos pelo método P-L\. 
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TABELA 4.21 - Deslocamentos laterais do pórtico com carregamento 

multiplicado por 2, via método P-il 

Pavimento Carregamento 1 Carregamento 2 

1!! Ordem P-il PF 1!! Ordem P-il PF 

8 2.94 3.32 4.97 5.89 6.52 7.95 

7 2.82 3.18 4.64 5.64 6.25 7.59 

6 2.62 2.96 4.27 5.23 5.82 7.10 

5 2.32 2.64 3.78 4.65 5.18 6.37 

4 1.93 2.20 3.14 3.87 4.32 5.37 

3 1.45 1.66 2.35 2.9I 3.25 4.08 

2 0.90 1.02 1.40 1.80 2.00 2.51 

I 0.33 0.38 0.43 0.68 0.74 0.88 

Neste caso, os resultados do método P-~ subestimam os deslocamentos 

em até 50o/o para o carregamento I e em até 22% para o carregamento 2. 

A correlação entre os momentos fletores nas colunas e viga do I Q 

pavimento obtidos via programa PF e aqueles fornecidos pelo método P-~ está 

mostrada na Tab. 4.22. 

TABELA 4.22- Momentos fletores no pórtico com carregamento 

multiplicado por 2, via método P-~ 

Seção Carregamento 1 Carregamento 2 

I! Ordem P-~ PF I! Ordem P-~ PF 

I -97.37 -98.95 -I21.33 -70.04 -72.54 -73.55 

2 -I45.46 -I57.0I -I60.00 -243.24 -262.68 -253.35 

3 -65.25 -76.88 -75.24 -178.66 -I98.10 -I89.76 

4 -142.63 -I52.30 -I79.55 -222.84 -239.26 -241.9I 

9 -288.82 -293.991 -279.36 -282.00 -290.64 -262.74 

17 -286.54 -291.99 -282.65 -285.90 -295.I5 -268.47 
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Observa-se, neste caso, uma variação na precisão dos resultados 

obtidos pelo método P-.1, que varia de 2% na seção 3 e carregamento 1, até 

20% na seção 1 e carregamento 1. Na seção 4 (coluna) o momento é 

subestimado em 15% (carregamento 1 ). As seções 9 e 17 (viga) têm os 

momentos superestimados em até 10%. Apesar das variações de precisão 

obsçrvaua~ pode-se çonçluir que os resultados obtidos pelo método P·L1 

mesmo nas proximidades da carga de colapso podem ser considerados 

aceitáveis a nível de projeto. 

Na Tab. 4.23 mostra-se a correlação entre os momentos nas colunas do 

1 Q pavimento obtidos pelo método do amplificador de momentos e aqueles 

fornecidos pelo programa PF. 

TABELA 4.23- Momentos fletores no pórtico com carregamento multiplicado 

por 2, via método do amplificador de momentos 

Seção Carregamento 1 Carregamento 2 

Amplificador PF Amplificador PF 

1 -96.70 -121.33 -68.85 -73.55 

2 -154.21 -160.00 -259.30 -253.35 

3 -73.98 -75.24 -194.24 -189.76 

4 -149.99 -179.55 -235.98 -241.91 

Para o carregamento 1, o método do amplificador de momentos 

subestima os momentos em até 25% (Seção 1) e, para o carregamento 2, o erro 

não atinge 7%, mostrando-se assim que a precisão deste método para 

carregamento próximo do colapso é, no mínimo, duvidosa. 

Para este nível de carregamento, o parâmetro de estabilidade "Q" para o 

lQ pavimento é igual a 0,083 para o carregamento 1 e 0,064 para o 

carregamento 2. 
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Em todas as análises via PF, utilizando-se um microcomputador 

Pentium 90 MHz, o carregamento foi aplicado em incrementos de carga de 5% 

do carregamento total. O tempo gasto em cada iteração foi de 20 segundos, a 

convergência foi atingida com, no máximo, 4 iterayões em cada incremento de 

carga; assim, o tempo de processamento foi de aproximadamente 25 minutos. 

Nas proximidades da carga de colapso, a convergência se deu com até 12 

iterações. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este trabalho apresenta uma contribuição ao estudo da não-linearidade 

física e geométrica em pórticos planos de concreto armado utilizando-se uma 

formulação teórica consistente. 

Inicialmente apresentou-se uma revisão dos métodos aproximados para 

consideração dos efeitos não-lineares nestas estruturas conforme 

recomendação das principais normas internacionais. 

Uma formulação consistente foi desenvolvida com base na teoria de grandes 

deslocamentos e grandes deformações, aplicada a elementos de pórtico plano. 

O desenvolvimento teórico foi feito dentro da formulação Lagrangeana 

parcialmente atualizada. A matriz de rigidez do elemento foi obtida utilizando

se um sistema de coordenadas corrotacional, solidário ao elemento, 

considerando-se apenas os graus de liberdade naturais. A partir da teoria 

estrutural de Euler-Bernoulli-Navier define-se o campo de deformações do 

elemento. Utilizando-se o Princípio dos Trabalhos Virtuais formulou-se o 

equilíbrio elemental. Para interpolação dos deslocamentos foram introduzidas 

funções aproximadoras lineares para os deslocamentos axiais e cúbicas para os 

deslocamentos transversais. 

Algumas aproximações de natureza geométrica e algumas 

simplificações no comportamento do elemento foram feitas para facilitar a 

implementação, sem que a formulação perdesse a generalidade. Um elemento 

prismático em regime elasto-plástico foi então obtido. Através da matriz de 

incidência cinemática foi feita a compatibilidade entre os deslocamentos 

nodais da estrutura e os deslocamentos nodais do elemento. Usando-se o 

Princípio dos Trabalhos Virtuais chegou-se à equação de equilíbrio estrutural, 

e a partir desta à equação de equilíbrio incrementai. 
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A forma incrementai do método iterativo de Newton-Raphson foi 

implementada permitindo-se assim acompanhar o comportamento não-linear 

da estrutura até o colapso. 

Para verificação numérica da formulação proposta foi implementado 

computacionalmente um programa de análise. Exemplos numéricos ilustraram 

a aplicabilidade e a potencialidade da formulação, comparando-se os 

resultados numéricos de estruturas submetidas a grandes deslocamentos, com 

aqueles fornecidos por soluções analíticas disponíveis na literatura. 

A formulação foi então estendida à análise de pórticos planos de 

concreto armado, utilizando-se o processo das fatias para discretização da 

seção transversal. A equação constitutiva utilizada para descrever o 

comportamento do concreto em compressão uniaxial, foi aquela proposta pela 

NBR-6118, e para o concreto não fissurado em tração, a equação 

recomendada pelo CEB MC 90, desprezando-se os efeitos do enrijecimento 

devido ao concreto intacto entre as fissuras ("tension stiffening"). Admitiu-se 

ainda a perfeita aderência entre as barras de aço e o concreto. 

Finalmente foram apresentados alguns exemplos de pórtico planos de 

concreto armado com o propósito de mostrar a boa correlação entre os dados 

obtidos através da formulação aqui desenvolvida, e resultados experimentais e 

numéricos fornecidos por outros pesquisadores. Através destes exemplos 

mostrou-se ainda o desempenho e a precisão dos principais métodos 

aproximados de avaliação dos efeitos não-lineares em pórticos planos de 

concreto armado de acordo com as recomendações das normas. 

O objetivo predominante em todas as fases do trabalho foi apresentar 

uma contribuição ao desenvolvimento de modelos de análise não-linear de 

estruturas de concreto armado, que nos parece ser um imperativo da 

engenharia moderna. 
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As contribuições principais deste trabalho pretende-se que sejam: 

• O desenvolvimento de uma formulação teoricamente consistente aplicada a 

estruturas planas de concreto armado, levando-se em consideração o 

comportamento não-linear fisico e geométrico, assim como a 

deformabilidade dos apoios, incluindo a previsão da carga última; 

• A elaboração de um programa (upp~~) para anáHse não-1inear incrementai, e 

iterativa de pórticos planos de concreto armado utilizando-se 

microcomputadores, objetivando-se a utilização em escritórios de projeto, e 

difundindo-se assim o uso da análise não-linear; 

• A delimitação do campo de aplicação das ferramentas aproximadas usuais 

existentes para análise não-linear de pórticos de concreto armado, 

principalmente o conhecido "método P-S'. 

A formulação desenvolvida neste trabalho e implementada 

computacionalmente, mostrou-se bastante eficiente e poderosa como foi 

demonstrado nos exemplos apresentados. 

Nos exemplos apresentados no Capítulo 111 fica destacada a eficiência 

do programa e sua capacidade de seguir corretamente o comportamento não

linear das estruturas analisadas em regime de grandes deslocamentos. Os 

resultados destes exemplos mostram que para análise não-linear geométrica, 

(ANLG) a discretização das barras com um elemento é suficiente quando a 

estrutura está submetida a deslocamentos de até 12% do comprimento da 

barra. Ficou evidente ainda que, à medida que aumenta a grandeza dos 

deslocamentos uma discretização com mais elementos se faz necessária, porém 

não mais que quatro elementos por barra. Considerando-se que as estruturas 

reais da prática dificilmente atingem deslocamentos superiores a 12% do vão, 

pode-se concluir que quando a estrutura só apresenta não-linearidade 

geométrica, a discretização com um elemento por barra é suficiente para se 

obter bons resultados. 
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Nos exemplos apresentados no Capítulo IV ficou evidenciada a boa 

correlação entre os resultados obtidos através do programa desenvolvido, com 

os fornecidos em análises experimentuis e numéricus feitas f)ôr ôUtrM 

pesquisadores. Estes exemplos mostraram ainda a capacidade do programa de 

seguir corretamente o comportamento não-linear físico e geométrico dos 

pórtico planos de concreto armado nas fases elástica e fissurada, até a ruptura. 

Com base nos exemplos 1 e 2 do Capítulo IV, pode-se concluir que o 

modelo constitutivo do concreto, que considera sua resistência à tração 

superestima a carga de ruptura do pórtico enquanto o modelo que não 

considera a resistência à tração subestima esta carga. O segundo modelo 

apresentou resultados mais próximos dos experimentais. Assim é 

recomendável que, em nível de projeto, não se considere a resistência do 

concreto à tração. 

O exemplo 3 do Capítulo IV mostrou a importância da discretização 

longitudinal das barras em vários elementos, principalmente quando há flexão 

anti-simétrica. Ficou evidenciado que 1 O elementos por barra é suficiente para 

uma solução com precisão adequada. Mostrou-se ainda que a discretização da 

seção transversal em 1 O fatias é suficiente, uma vez que uma grande 

discretização da seção implica maior tempo computacional sem ganhos 

significativos de precisão. 

Os exemplos 4 e 5 do capítulo mostraram que o programa desenvolvido 

pode ser utilizado para análise não-linear de pórticos de edificios altos de 

concreto armado. Obteve-se uma boa correlação entre os resultados fornecidos 

pelo programa e aqueles obtidos por CILONI (1993) e CAUVIN (1978), sendo 

que os deslocamentos obtidos nestas referências foram um pouco menores, o 

que se justifica pois o modelo constitutivo para o concreto utilizado por eles 

considera a contribuição do concreto intacto entre fissuras ("tension 

stiffening"). Para os pórticos estudados, a análise não-linear pelo método P-~ 

ofereceu bons resultados se comparados aos obtidos pelo programa "PF", 
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principalmente para cargas de semço e quando se considerou valores 

adequados para a rigidez efetiva EI. Das várias recomendações para a 

consideração da rigidez efetiva da seção fissurada, a que apresentou melhor 

resultado foi a de MACGREGOR & HAGE (1977), ou seja, EI = 0,4 Ec Ig para 

vigas e EI = 0,8 Ec lg para colunas. Observa-se ainda que os valores de EI 

recomendados pelo item 10.10.1 do ACI-318/89 (Eq. 2.28) para colunas são 

muito baixos levando-se a uma superestimação dos deslocamentos e a uma 

inadequada distribuição de momentos. Os valores recomendados por 

FRANCO & VASCONCELOS (1991) e na proposta de revisão do ACI-318/89 

levaram a resultados compatíveis. Para um nível de carregamento próximo ao 

colapso, o método P-~ apresentou resultados que subestimaram os 

deslocamentos laterais (50% no caso do exemplo 5), mas em termos de 

momentos fletores, mesmo para este nível de cargas, os resultados foram 

satisfatórios. O método do amplificador de momentos apresentou resultados 

com uma razoável concordância para cargas de serviço, mas pareceu não ser 

totalmente confiável. Estes exemplos evidenciaram ainda a importância dos 

efeitos da fissuração na análise de pórticos de edificios altos em concreto 

armado, e essa importância é maior para as colunas que para as vigas. 

Para o pórtico do exemplo 4, o recalque vertical de 2 em num apoio 

reduziu a carga última em 8%, mas com grande aumento nos deslocamentos, 

enquanto para o pórtico do exemplo 5, mais rígido, este mesmo recalque 

reduziu a carga última à metade. Estes exemplos mostram a importância da 

deformabilidade das fundações no comportamento de estruturas de edificios 

altos. 

Embora, na implementação executada não tenha sido considerada como 

prioritária a otimização do ponto de vista computacional, mas a versatilidade 

para fms de análise de comportamento estrutural, os tempos de processamento 

obtidos indicam a viabilidade prática de análises não-lineares de pórticos de 
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edifícios altos de concreto annado, possibilitando-se a elaboração de estruturas 

mais esbeltas, econômicas e com segurança adequada. 

Em termos de suQestões de trabalhos futuros para continuidade dos 

estudos aqui realizados, citam-se: 

• a extrapolação deste modelo para estruturas tridimensionais de edifícios 

altos através da associação de pórticos planos; 

• consideração de modelos constitutivos mais realísticos para o concreto 

baseado na teoria do dano; 

• inclusão dos efeitos reológicos (deformação lenta e retração)~ 

• inclusão das deformações por cisalhamento nos elementos; 

• incorporar ao trabalho desenvolvido, a possibilidade de análise dinâmica, 

onde os efeitos não-lineares seriam muito importantes; 

• estender o modelo a estruturas em grelhas com inclusão da torção, 

possibilitando-se a análise de pavimentos de edificios. 
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