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RESUMO

Na engenharia, existem diversas técnicas de análise estrutural que conduzem à
obtenção de esforços e deslocamentos com considerável grau de eficácia e acurácia
e, dentre estas, há a técnica de SUBESTRUTURAÇÃO. Esta técnica consiste na
divisão e análise de um modelo estrutural completo, através da divisão de seu
domínio em SUBESTRUTURAS, permitindo uma considerável eficiência nos
cálculos e na avaliação de modelos estruturais combinados com a análise
hierárquica de estruturas.

Neste trabalho, seguindo-se a metodologia de pesquisa, que envolveu revisão
bibliográfica e desenvolvimento de modelos computacionais, apresentaram-se as
principais técnicas de subestruturas - seção 1, definições e formulação teórica dos
principais métodos - desenvolvidos por Przemienieck (1963), Rosen e Rubinstein
(1968), Rubinstein (1970) e El-Sayed e Hsiung (1990) - e a conceituação da análise
hierárquica de estruturas com as respectivas aplicações combinadas com técnica de
subestruturação para análise de fissuras em estruturas aeronáuticas, proposta de
Starnes e Britt (1991) e aplicada por Potyondy (1993) - seção 2.

Nesse contexto, na seção 3 se propôs a metodologia hierárquica para análise de
estruturas típicas da construção civil, utilizando técnicas de subestruturação.
Apresentaram-se instrumentos úteis à respectiva aplicação, dentre os quais se
destaca a proposta de metodologia simplificada de análise hierárquica. Algumas
precauções a serem adotadas na aplicação da metodologia também foram
apresentadas.

Na seção 4, desenvolveram-se cinco estudos de caso aplicando-se as metodologias,
instrumentos e precauções desenvolvidos na seção 3, destacando-se a eficácia das
metodologias. Conclui-se a pesquisa na seção 5 sendo que, na seção 6, indicam-se
novas linhas de pesquisas a serem desenvolvidas sobre a metodologia proposta na
pesquisa.

Palavras-chave: Subestruturas. Subestruturação. Modelagem Hierárquica. Modelos
Hierárquicos. Grelhas. Placas. Cascas. Elementos Finitos. Cidade da Música.

ABSTRACT

In engineering, there are several structural analysis techniques leading to obtain
displacements and efforts with a considerable degree of efficacy and accuracy, and,
among these, there is the SUBSTRUCTURING technique. This method consists in
the division and analysis of a complete structural model, by subdividing his field in
SUBSTRUCTURES, allowing a considerable efficiency in calculations and evaluation
of structural models combined with hierarchical structures analysis.

In this work, following the methodology research, which involved a literature review
and computational models development, the key techniques of substructures were
presented - section 1, as well as main methods definitions and theoretical formulation
- developed by Przemienieck (1963), Rosen and Rubinstein (1968), Rubinstein
(1970) and El-Sayed and Hsiung (1990) - and structural hierarchical analysis concept
with their applications combined with aircraft structures cracks substructuring
technical analysis, proposed by Starnes and Britt (1991), and implemented by
Potyondy (1993) - Section 2.

In this context, a civil construction typical structures analysis methodology was
proposed in section 3. Besides, many useful tools for their implementation were
presented, among which stands out the simplified hierarchy analysis methodology
proposal. Some precautions in the methodology applying were also presented.

In section 4, five case studies were developed, applying the methodology, tools and
precautions explained in section 3, especially the methodologies effectiveness. The
research is concluded in section 5, and new research lines, to be undertaken on the
methodology proposed, were outpointed in section 6.

Keywords: Substructures. Substructuring. Hierarchical modeling. Hierarchical
models. Grids. Plates. Shell. Finite Elements. “Cidade da Música”.
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1. INTRODUÇÃO E GENERALIDADES
1.1.

Contextualização e justificativa

Na engenharia civil, as técnicas de subestruturação sempre foram utilizadas para
estimativa de valores de interesse, como análise de esforços e deslocamentos,
constituindo uma excelente ferramenta de análise ao engenheiro de estruturas.

No Brasil, até o início da década de 90, não houve escritório de projeto estrutural
que tenha deixado de utilizar técnicas manuais de subestruturação para análise,
obtenção de esforços ou deslocamentos e dimensionamento de estruturas. No
referido período, os microcomputadores, comercialmente disponíveis no mercado
brasileiro, não possuíam capacidade de processamento que permitisse o
lançamento e avaliação de uma estrutura completa de maneira econômica.
Analogamente, ainda estavam em elaboração os primeiros “softwares” nacionais de
análises estruturais bidimensionais, ao mesmo tempo em que os estrangeiros, além
de necessitarem de uma capacidade de processamento superior àquela dos
microcomputadores

disponíveis

no

mercado

brasileiro,

ainda

iniciavam

o

desenvolvimento de tecnologia para lançamento, por exemplo, de pórticos
tridimensionais.

Dessa forma, como exemplo, considera-se a análise ou dimensionamento das vigas
constituintes de um edifício convencional de múltiplos pavimentos. Até o início da
década de 90, na grande maioria dos casos, as vigas dos pavimentos eram
lançadas e dimensionadas como modelos contínuos cujas condições de contorno
junto aos pilares (apoios simples, engastamentos completos ou parciais) eram
definidas em função da razão entre as rijezas dos pilares e das vigas. Diversos
métodos eram freqüentemente utilizados para dimensionamentos dessas estruturas
reticuladas.

Do início até meados da década de 90, observou-se uma impressionante evolução
na

capacidade

de

processamento

dos

microcomputadores

disponíveis

comercialmente no mercado brasileiro, o que propiciou um proporcional surgimento
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de “softwares” de análises de pórticos tridimensionais brasileiros, bem como a
utilização de outros análogos estrangeiros e também de elementos finitos.

Assim,

considerando

o

exemplo

anterior,

ao

invés

de

se

proceder

ao

dimensionamento independente, com compatibilização por aplicação de cargas ou
deslocamentos de cada elemento estrutural do edifício, ou seja, dividindo-se a
estrutura tridimensional em elementos bidimensionais carregados (metodologia de
subestruturação), passou a ser possível o lançamento completo do pórtico
tridimensional e a obtenção dos valores de esforços para dimensionamento
completo e simultâneo da estrutura do edifício.

Paralelamente

ao

desenvolvimento

computacional

e

à

metodologia

de

subestruturação manual, diversas teorias e técnicas de subestruturação foram
formuladas, com o objetivo de desenvolver algoritmos e “softwares” que
possibilitassem a análise de estruturas mais complexas nos computadores
disponíveis comercialmente. Nesse contexto, Przemieniecki (1963, 1966, 1968),
apresenta as primeiras formulações matemáticas, aplicando os métodos dos
deslocamentos1 e esforços à análise de subestruturas, destacando, ainda, a
importância da utilização desses métodos como ferramenta de otimização da
capacidade de processamento computacional:
“Aplicando-se métodos de análises matriciais para grandes estruturas, o
número de elementos estruturais, muito freqüentemente, excede a
capacidade dos programas de computador disponíveis, e conseqüentemente
algumas formas de partições estruturais devem ser empregadas, [referindose à técnica de subestruturação]” (PRZEMIENIECKI, 1968, p.231, tradução
nossa).

Nesse sentido, Rubinstein e Rosen (1968, p. 331) afirmam as dificuldades
numéricas inerentes ao processo de inversão das matrizes de rigidez ou
flexibilidade, citando que elas correspondem a coeficientes de grandes sistemas de

1

O método dos deslocamentos aplicados a análises de subestruturas, proposto por Prezemieniecki

(1963, 1968), é também conhecido como o método “FULL RELEASE”.
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equações lineares. No mesmo artigo, os autores ainda destacam a importância e a
necessidade da resolução de sistemas lineares:
“A solução de simultâneas equações lineares é uma das mais importantes
facetas das análises numéricas [...] [e], em análises estruturais pelos
métodos de rigidez ou flexibilidade, grandes sistemas de equações lineares,
com muita freqüência, devem ser solucionados” (Rubinstein; Rosen, 1968,
p. 331, tradução nossa).

Dessa forma, os autores enfatizam que a análise de estruturas com muitos graus de
liberdade não é prática e, muitas vezes, fica impossibilitada face às dimensões do
sistema envolvido, sendo que, nessa hipótese, métodos de eliminação devem ser
empregados para resolver essas equações. Os autores também destacam que o
“método de decomposição de Choleski” (CLASEN, 1967; WIKINSON, 1963) está
entre os mais eficientes e precisos existentes, apresentando, portanto, esse método
aplicado às análises de sistemas estruturais.

Posteriormente, considerando a formulação pelos métodos dos deslocamentos (full
realease) e esforços aplicados a subestruturas, desenvolvidos por Przemieniecki
(1963, 1966, 1968), Rubinstein (1970), e Rosen e Rubinstein (1970), apresentam a
reformulação da metodologia full release, adicionando a esta os conceitos do
“método de Choleski” aplicado às análises de sistemas estruturais submetidos às
técnicas de subestruturação.

Com relação às metodologias de resolução de sistemas lineares, Williams (1973, p.
383) destaca que as publicações, em sua maioria, enfatizam as vantagens da
presença de zeros (“esparsão”) na matriz de rigidez completa de uma estrutura,
destacando que, uma alternativa para estas, é a utilização de subestruturas
(métodos de subestruturação). Dessa forma, o autor propõe a plena equivalência
entre os referidos “métodos de zerar matrizes” e os de subestruturação, uma vez
que as linhas das matrizes não estejam invertidas, propondo que qualquer “método
de zerar matriz” “(...) nunca poderá ser mais eficiente que o método de subestrutura,
desde que uma escolha conveniente de subestrutura seja assumida [(..)”,
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demonstrando que o número de operações aritméticas nos “métodos de zerar
matriz”, em geral, não é inferior ao dos métodos de subestruturação.

No mesmo artigo, o autor aponta, ainda, que a utilização de análises por métodos
de subestruturação, em detrimento dos “métodos de zerar a matriz de rigidez global
da estrutura”, é, freqüentemente, mais eficiente computacionalmente, quando duas
ou mais subestruturas com as mesmas características geométricas, contendo as
mesmas condições, ou não, de carregamentos, são identificadas na estrutura
completa:
“Quando subestruturas idênticas estão contidas em uma estrutura, a
repetição pode ser utilizada pelo método de subestrutura. Nesses casos, o
método de subestrutura será freqüentemente mais rápido que a melhor
solução ´zerar matriz`” (WILLIAMS, 1973, p. 383, tradução nossa).

As mesmas questões relativas às dificuldades da resolução dos sistemas de
equações lineares, obtidos nas análises estruturais da engenharia civil, foram
apresentadas por Gurujee e Deshpande (1976):
“A maior parte do tempo em que se analisa uma estrutura é despendida na
solução do sistema de equações simultâneas [ K ]{δ } = {F }, onde K é a
matriz de rigidez da estrutura,

δ

é a matriz de deslocamentos e F é a matriz

de carregamentos. A eficiência da solução desse sistema de equações
depende de como as operações triviais aritméticas são eliminadas”
(GURUJEE; DESHPANDE, 1976, p.147, tradução nossa).

Segundo os autores, sempre que um sistema puder ser alocado na memória,
métodos baseados na eliminação de Gauss para resolução do sistema [ K ]{δ } = {F }
são preferidos.

No entanto, quando essa condição não for verificada, será

necessário o emprego de técnicas mais sofisticadas, como

métodos de

subestruturação, pois:
“A principal idéia em toda análise, utilizando métodos de subestruturas, é
reduzir a matriz de rigidez de uma subestrutura, até obter somente os
deslocamentos de contorno e então utilizar a tal matriz reduzida, para formar
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a matriz de rigidez total da estrutura” (GURUJEE; DESHPANDE, 1976,
p.147, tradução nossa).

Analogamente ao apresentado por Williams (1973, p. 383), Gurujee e Deshpande
(1976, p.147) enfatizam a mesma vantagem da existência de subestruturas idênticas
compondo a estrutura completa:
“Uma vez identificadas subestruturas idênticas (condições de carregamento
podem ou não ser iguais), uma grande quantia de esforço computacional é
poupada,

se

seguido

um

método

de

subestrutura”

(GURUJEE;

DESHPANDE, 1976, p.147, tradução nossa).

Sendo assim, os autores apresentaram o “método melhorado para análises de
subestruturas” que consiste em uma técnica bastante eficaz para edifícios de
múltiplos pavimentos e torres de transmissão ou comunicação, ou seja, estruturas
que podem ser classificadas como repetitivas em uma direção, pois o processo
aproveita uma configuração particular destas, bem como possibilita aplicar a
numeração nodal nas subestruturas envolvidas na análise.

Anteriormente aos dois últimos trabalhos citados, Furuike (1972, p.1063) havia
concluído que, mesmo com o crescente aparecimento de computadores mais
rápidos e capazes, existem estruturas complexas que requerem mais graus de
liberdade que a capacidade que os correntes computadores podem acomodar, de
modo que: “[...] [a] técnica de subestruturação é uma ferramenta muito poderosa e
útil para o engenheiro na análise de qualquer estrutura complexa consistida de
vários componentes e sistemas [...]” (FURUIKE, 1972, p.1073, tradução nossa).
Neste

sentido,

computadorizada

Furuike
em

(1972)

múltiplos

apresenta
níveis,

uma

com

a

metodologia
utilização

de

para

análise

técnica

de

subestruturação.

Note-se que, muito embora Furuike tenha apresentado a conclusão descrita no
parágrafo anterior em 1972, nos dias atuais, 36 anos decorridos, freqüentemente a
engenharia civil de estruturas depara-se com modelos cujas hipóteses e quantidade
de graus de liberdade envolvidos impossibilitam a análise desses modelos, na
maioria dos microcomputadores convencionais. Esse aspecto foi destacado
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recentemente por Noronha; Duenser e Beer (2007), referindo-se às dificuldades de
modelagem em escavações seqüenciais:
“Além da inerente complexidade dos aspectos mecânicos e computacionais,
[na modelagem de escavações seqüenciais], o grande tamanho dos modelos
e suas características mutantes fazem a simulação de uma escavação
seqüencial uma questão de grande dificuldade [...] [e] simulações de tais
problemas envolvem modelos numéricos de grande escala, envolvendo
milhares ou milhões de variáveis. Um dos mais críticos aspectos nessas
simulações é o alto esforço computacional envolvido para resolver o sistema
de equações. Em um sistema com N variáveis, o cálculo da solução exata
envolve tempos requeridos [para resolução de sistemas] da ordem de N3”.
(NORONHA; DUENSER; BEER, 2007, p. 1071-1072, tradução nossa.)

A problemática descrita torna-se de interessante avaliação, pois, a cada dia, a
capacidade de processamento dos microcomputadores e as técnicas de solução dos
“softwares” ficam mais sofisticadas e eficientes de modo que, ”a priori”, a lógica
levaria a apontar o inverso do apresentado no parágrafo anterior, ou seja: a
capacidade operacional dos microcomputadores deveria, em princípio, atender por
completo aos modelos estruturais analisados nos dias atuais.

Ocorre

que,

com

o

aumento

da

capacidade

de

processamento

dos

microcomputadores e das técnicas de solução dos “softwares” de análises
estruturais, observa-se uma proporcional demanda por análises mais sofisticadas,
com hipóteses adicionais jamais observadas ou levadas em consideração à época
do trabalho publicado por Furuike,

Assim, voltando-se ao edifício convencional de múltiplos pavimentos, se em 1972 o
desafio estava no desenvolvimento de “softwares” capacitados a proceder em
análises lineares com material homogêneo do pórtico tridimensional, nos dias atuais
o desafio está em elaborarem-se análises não-lineares, com material heterogêneo
(aço e concreto) do mesmo pórtico tridimensional, desafio este que tanto os
microcomputadores quanto os “softwares” disponíveis não são capazes de atender,
em prazos e condições econômicas, aos escritórios de projeto.
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O mesmo ocorre, por exemplo, com reservatórios de concreto: se, à época de
Furuike, o desafio estava no cálculo das reações das molas2 do modelo de viga
engastada sobre apoio elástico, submetida ao empuxo de água, o desafio atual
encontra-se nos cálculos e dimensionamento de esforços do mesmo reservatório,
agora aproximado por um complexo modelo de elementos finitos em casca, com
malha densamente refinada, podendo-se, inclusive, adotar hipóteses de nãolinearidade física e geométrica dos materiais.

Constata-se que a engenharia de estruturas vem seguindo a regra: quanto maior a
capacidade de processamento dos microcomputadores e das técnicas de solução
dos “softwares” de análises estruturais, maiores as demandas por análises mais
refinadas, com hipóteses mais complexas, pois a engenharia possui cada vez mais
ferramentas computacionais para entender fenômenos até então puramente
estimados, nunca modelados ou com casos estudados.

Dessa forma, conclui-se que: mesmo com o avanço da tecnologia computacional e
das técnicas de solução de estruturas completas, a curto e médio prazo, novas
técnicas de otimização e subestruturação serão requeridas para as análises
procedentes e desejadas.

Tendo-se em vista a contínua necessidade do desenvolvimento de técnicas de
otimização e subestruturação para o processamento desses modelos sofisticados da
engenharia de estruturas modernas, nas duas últimas décadas, diversos autores
contextualizaram e apresentaram novas formulações, baseadas em análises de
estruturas, utilizando técnicas de subestruturas.

Dessa maneira, no início dos anos 90, El-Sayed e Hsiung (1990, p. 261)
apresentaram as vantagens da utilização de subestruturação em análises estruturais

2

Uma metodologia muito utilizada no dimensionamento de reservatórios circulares consistia na

aproximação da rigidez radial do reservatório, em molas com rijezas equivalentes, montando-se um
modelo de uma viga engastada sobre apoio elástico, submetida ao empuxo de água, no qual os
resultados das reações de apoio (molas) correspondem aos esforços de tração dos anéis dos
reservatórios.
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elaboradas em computadores, contendo dois processadores, desenvolvendo, na
mesma referência, formulação e algoritmo baseados na “total separação entre as
subestruturas”,

de

modo

que

cada

uma

das

duas

pode

ser

resolvida,

independentemente, por cada um dos processadores, havendo, somente, em todo o
processo,

uma

“comunicação”

entre

as

subestruturas

em

análise

e,

conseqüentemente, entre os processadores. Essa comunicação é necessária para a
compatibilização de esforços e deslocamentos, permitindo a análise independente
de cada subestrutura. Nos estudos de caso realizados, concluíram:
“O algoritmo é mais eficiente para grandes subestruturas com poucos
contornos compartilhados, [...] [o que] faz o algoritmo mais conveniente para
máquinas

em

paralelo,

com

um

pequeno

número

de

poderosos

processadores” (EL-SAYED; HSIUNG; 1990, p. 264, tradução nossa).

Considerações análogas àquelas apresentadas por El-Sayed e Hsiung foram
desenvolvidas por Synn e Fulton (1993, p. 939), acrescentando que os níveis de
detalhamento dos projetos podem resultar em modelos de elementos finitos com
grande número de graus de liberdade e excessivos cálculos:
“O projeto de estruturas complexas em áreas como aeroespacial,
automobilística, civil e aplicações de energia demandam crescentes níveis de
detalhamento, para se obterem os requisitos. Esses detalhes podem resultar
em modelos de elementos finitos, com grande número de graus de liberdade
e repetitivas recomputações [repetições de processamento]” (SYNN;
FULTON, 1993, p. 939, tradução nossa).

Ainda de acordo com Synn e Fulton (1993, p. 939, tradução nossa): “[diversos]
algoritmos de análises paralelas em elementos finitos vêm sendo propostos,
somente

na

direção

de

aumentar

a

velocidade

[do

processamento],

desconsiderando as recomputações [que podem ser minimizadas com a utilização
de algoritmos baseados em conceitos de subestruturas]”. Nesse contexto,
apresentaram subsídios que possibilitam a escolha de uma estratégia computacional
para análises de estruturas complexas, ou seja, tornam viável a avaliação e a
escolha da metodologia ou estratégia a ser seguida para análise dessas estruturas:
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utilização do modelo global ou de subestruturas. Para isso, em síntese,
apresentaram:

•

Desenvolvimento de uma formulação teórica que estima o número de
processamentos, ou seja, o desempenho de um solver de matriz paralela em
duas potentes máquinas (BBN/Butterfly e KSR1);

•

Algoritmo que otimiza o estágio inicial de cálculos e o estágio de recálculos de
um modelo de subestrutura de forma irregular.

É importante observar que, mesmo decorridos quase 20 anos após as proposições
apresentadas por El-Sayed e Hsiung e Synn e Fulton, a proposta de otimização das
técnicas de subestruturação na utilização de processamento em paralelo nunca foi
tão pertinente; explica-se: nos últimos dois anos, vêm sendo disponibilizados no
mercado diversos processadores que inverteram a tendência anterior, buscando
melhor desempenho nas operações aritméticas, por meio de divisão interna do
processamento computacional, ou seja, no lugar de processar o mais rápido
possível, em um único pacote, uma série de operações, busca-se, atualmente, a
subdivisão interna desses processamentos (processamento paralelo). Nesse
contexto, na análise de estruturas, as técnicas de subestruturação apresentam-se
como excelentes alternativas.

Ainda no âmbito das facilidades computacionais, observa-se que a subestruturação
permite

que

as

partes

constituintes

de

uma

estrutura

complexa

sejam

dimensionadas de forma independente por sub-rotinas de dimensionamento,
específicas aos elementos estruturais constituintes, levando à sensível melhora na
organização estrutural dos “softwares” de análise. Esse conceito é bastante utilizado
em alguns dos “softwares” mais usados nas análises estruturais da engenharia civil
como o Cypecad, Eberic e TQS. Por exemplo, a subestruturação de um edifício
convencional

de

concreto

armado

de

múltiplos

pavimentos

permite

o

dimensionamento independente, por sub-rotinas específicas, de cada um dos
elementos estruturais constituintes (lajes, vigas e pilares).
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Nesse contexto, nota-se: a utilização de técnicas de subestruturação é uma
excelente ferramenta na estrutura organizacional de “softwares” de análise e
dimensionamento de estruturas.

No âmbito da análise dinâmica de estruturas, Vold (1977) foi um dos primeiros
autores a identificar a importância da subestruturação para as análises dinâmicas
envolvidas, pois a modularidade introduzida pelas subestruturas constituintes de
grandes modelos de elementos finitos fornecem grandes benefícios computacionais.
Assim, na mesma referência, apresenta-se um algoritmo, estendendo a “formulação
do fator natural”, apresentado inicialmente por Argyris e Brönlund (1975), à
subestruturação, incluindo restrições não-homogêneas e lineares, nos graus de
liberdade livres do modelo.

No início da década de 90, Hägglablad e Eriksson (1993) atestam a dificuldade da
análise e modelagem dinâmica de estruturas de modelos refinados e complexos:
“O uso amigável de pré-processadores de elementos finitos permite o
detalhamento e a modelagem de estruturas de engenharia com topologias
complicadas, geralmente resultando em um grande número de graus de
liberdade [...] análises dinâmicas desses modelos de larga escala podem
requerer uma quantidade proibitiva de tempo, para o processamento na
CPU” (HÄGGLABLAD; ERIKSSON, 1993, p. 735, tradução nossa).

Com o objetivo de aperfeiçoar as operações computacionais, no âmbito da análise
dinâmica, Hägglablad e Eriksson (1993, p. 735) destacam que métodos redutores
dos graus de liberdade, como técnicas de subestruturação, são significativos na
obtenção desses objetivos, destacando, ainda, que:
“Importantes tipos de análises dinâmicas são computacionalmente muito
exigentes e somente podem ser efetivamente executados em modelos
menores [como : análise, utilizando subestruturas] [...] típicos exemplos
[destes casos de análises dinâmicas] são grandes estruturas com
amortecimento não proporcional ou com sistemas de matrizes nãosimétricas” (HÄGGLABLAD; ERIKSSON, 1993, p. 735, tradução nossa).
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Em consenso com o exposto por Vold (1977) e Hägglablad e Eriksson (1993, p735),
Kim e Lee (2000, p.39) destacam que um grande número de estruturas se compõem
de subestruturas idênticas, e uma série de resultados úteis em análises dinâmicas
pode ser gerada, assumindo que essas subestruturas, componentes da estrutura
completa, são idênticas, no entanto, alertam: “ nas estrutura reais, nenhuma
subestrutura será perfeitamente idêntica, uma vez que nenhuma pode estar livre de
erros construtivos e danos [...]” (KIM; LEE; 2000, p.39, tradução nossa). Nesse caso,
na mesma referência, apresenta-se um estudo de avaliação das conseqüências
dessas perturbações (erros construtivos e danos), nas análises dos modos de
vibração da estrutura, classificando esses fenômenos como “fenômeno modal local”.

As mesmas considerações acerca da importância das técnicas de subestruturas nas
análises dinâmicas foram expostas por Biondi e Muscolino (2003, p. 433, tradução
nossa): “[...] análises dinâmicas de estruturas complexas freqüentemente precisam
ser modeladas por meio de subestruturação [...]”.

Com relação às análises estruturais, envolvendo o método dos elementos finitos
(MEF), “[...] quando um elemento é usado muitas vezes [...] uma aplicação [...] é o
emprego de análise de subestrutura, de forma que a subestrutura total é
considerada como sendo uma reunião de subestruturas [...]” (BATH, 1996, p. 721,
tradução nossa).

Na aplicação de subestruturas a elementos finitos, Bath (1996) aponta cada
subestrutura sendo idealizada como uma reunião de elementos finitos, onde cada
grau de liberdade é estaticamente condensado e a rigidez total da estrutura é
formada pela reunião das matrizes de rigidez condensadas3 das subestruturas. Bath
(1996, p.722) destaca que uma subestrutura é utilizada da mesma forma que um
elemento finito individual, com graus de liberdade internos que são estaticamente
condensados, afirmando que: “[...] se muitas subestruturas são idênticas, é efetivo

3

O conceito de matriz de rigidez condensada, destacado por diversos autores, didaticamente

apresentado por Bath (1996, p. 717-718) e também por Moretti (1998, p. 10-13), será igualmente
apresentado e destacado no decorrer deste trabalho.
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estabelecer uma biblioteca de subestruturas das quais se forma a matriz de rigidez
condensada da estrutura total [...]” (BATH, 1996, p.722, tradução nossa).

Na referência destacada no parágrafo anterior, Bath (1996) ainda destaca que as
análises

envolvendo

o

método

dos

elementos

finitos,

com

técnicas

de

subestruturação, são freqüentemente aplicadas às edificações, cascos de navios e
análises não-lineares:
“Típicas aplicações de análise de elementos finitos com a utilização de
subestruturação são encontradas nas análises de edificações e cascos de
navios, onde a técnica de subestrutura permitiu avaliações econômicas de
grandes sistemas em elementos finitos. O uso da subestruturação também
pode ser efetivo nas análises de estruturas com não-linearidades em
respostas de cálculos estáticos e dinâmicos” (BATH, 1996, p.722, tradução
nossa).

De acordo com Bath (1996, p. 722), a eficácia da utilização dos conceitos de
subestrutura pode ser aplicada, também, na definição de diferentes níveis de
subestrutura, pois, uma vez que cada estrutura seja considerada um superelemento
finito, é possível definir outros níveis de subestruturação (subestruturação em
multiníveis – subestruturas de subestruturas), acrescentando que: “[...] duas
estruturas são sempre combinadas para definir a próxima subestrutura de nível mais
elevado até que a subestrutura final seja, de fato, a estrutura atual em consideração
[...]” (BATH; 1996, p. 722, tradução nossa).

Ainda com relação às técnicas de subestruturação em multiníveis, Bath (1996, p.
724) acrescenta que sua utilização é extremamente útil em análises envolvendo
elementos finitos, pois, quando se utilizam técnicas de subestruturação, é eficaz
manter-se o tamanho das matrizes de rigidez não condensadas de cada
subestrutura, pequenas o bastante para que a aplicação da condensação estática
das mesmas seja realizada em alta velocidade, sendo o método de subestruturação
em multiníveis uma poderosa ferramenta.

Por fim, Bath (1996, p. 722) destaca que a metodologia de subestruturação é, na
verdade, somente uma aplicação efetiva da eliminação de Gauss, pela qual a
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vantagem está na repetição de submatrizes que são as matrizes correspondentes
àquelas das subestruturas idênticas, expondo, ainda, que a possibilidade da
utilização da metodologia da subestruturação, de modo eficiente, depende da
hipótese da estrutura ser constituída de subestruturas repetitivas, fato que, para
alguns programas de análise em método dos elementos finitos, pode ser realmente
efetivo.

No final da década de 90, Moretti (1998, p. 3) também observou as vantagens das
técnicas de subestruturação: “[...] [a técnica de subestruturação permite] o cálculo de
estruturas com significativa quantidade de graus de liberdade [...] [e] é das mais
convenientes para o tratamento de estruturas complexas [...]”, e, dessa forma,
apresentou um trabalho que consistiu na implementação de um gerador gráfico, que
promoveu a discretização de estruturas lineares formadas pela união de
subestruturas. Na contextualização e justificativa de seu trabalho, Moretti (1998, p.
3-5) apresenta um exemplo prático do conceito de subestruturação. Para isso,
propõe a análise por subestruturas de um galpão industrial composto por 5 pórticos
planos (subestruturas da estrutura principal), compostos por treliças e pilares
(“subestruturas da subestrutura”), destacando duas ferramentas (metodologias) para
solução das “subestruturas da subestrutura” envolvidas (Figura 1.1):
“No procedimento normal, [...] podemos primeiramente calcular a treliça,
obtendo as reações correspondentes a H e V, necessárias ao seu equilíbrio,
e, posteriormente, introduzi-las como cargas aplicadas no pilar, durante sua
análise.

Procedimento semelhante acontece, também, ao se calcular isoladamente
uma terça apoiada nos nós de uma treliça.

Estas simplificações, aplicadas com bom senso, produzem resultados
utilizáveis.

Porém,

maior

precisão

viria

da

compatibilização

dos

deslocamentos comuns nos nós de união” (MORETTI, 1998, p.5).

Dessa forma, baseando-se na conceituação teórica de subestruturas, brilhantemente
apresentada na mesma referência, Moretti (1998) desenvolveu um

programa,

denominado “gerador gráfico”, “[...] contendo sub-rotinas para o tratamento dos tipos
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principais

de

subestruturas,

amortiçadas

e

treliçadas

[que

permitiu]

a

compatibilização dos deslocamentos comuns entre elas, permitindo a análise da
grande maioria dos sistemas estruturas formados por barras [...]”, ainda
acrescentando: “[...] o gerador gráfico [...] [trata] as subestruturas como sendo
entidades próprias, isoladas, conferindo a elas características que possibilitarão
transformações gráficas durante a sua edição [...]”.

Figura 1.1 – Metodologias de análise das subestruturas propostas por Moretti (1998): (a)
imposição de deslocamentos nos nós de contorno e (b) imposição de esforços internos nos
nós de contorno (Fonte: MORETTI, 1998, p.4).

Além das vantagens relativas à otimização dos processos computacionais, outras
vantagens são também observadas na utilização das técnicas de subestruturas.
Lallemand et al. (1999, p. 257, tradução nossa) reafirmam as vantagens destacadas
por outros autores, descritas neste trabalho: “[...] os métodos de subestruturação
geralmente se mostram os melhores e, algumas vezes, são as únicas estratégias
para análises de estruturas complexas [...]”, afirmando, ainda, que a ferramenta da
utilização de subestruturação permite uma análise sintética modal, de modo a
estimar, antecipadamente à finalização do projeto, o comportamento vibratório de
uma estrutura complexa. No entanto, constatam benefícios adicionais na utilização
de subestruturação.

Na citada referência, Lallemand et al. (1999, p. 257) afirmam que, em um escritório
de projeto, é organizado de tal maneira que diferentes elementos do projeto são
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desenvolvidos em paralelo, ou seja: “[...] qualquer estágio do projeto mecânico4 de
estruturas é feito por subestruturas [...]” (LALLEMAND ET AL., 1999, p. 257,
tradução nossa).

Na mesma referência, Lallemand et al. (1999, p. 257) atestam a existência, na
indústria automobilística, de certos componentes manufaturados e que são
integrados à estrutura final dos automóveis, sem qualquer modificação existindo,
ainda, outros que, de tão complexos, impossibilitam sua modelagem, e somente
podem ser definidos por análises experimentais. Dessa maneira, Lallemand et al.
(1999) apresentam um método de síntese modal, baseado em métodos de
subestruturação, para análise de sensibilidade dos parâmetros de alguns
componentes envolvidos nas etapas de projeto conveniente, para o modelo
organizacional dos escritórios de projetos estruturais da indústria automobilística,
obtendo cálculos sensitivos que permitem a determinação da influência das variáveis
dos projetos de cada subestrutura no comportamento global da estrutura completa,
dispondo, também, de uma série de variáveis de projeto, muito úteis para o caso da
otimização da estrutura global.

Nota-se que o panorama exposto por Lallemand et al. (1999) da metodologia de
trabalho de escritórios de projeto na indústria automobilística é similar àqueles
observados nos equivalentes escritórios da construção civil. Observa-se que, quanto
maiores forem os projetos estruturais da construção civil, maiores serão as
subdivisões de modelagem e processamentos realizados

pelas empresas

projetistas, no intuito de cumprir os prazos, em geral, bastante reduzidos, ou seja: as
técnicas de subestruturação nas análises estruturais da construção civil não se
restringem somente às necessidades inerentes à modelagem mas, também, a
outros fatores extrínsecos aos limitadores computacionais.

Outras utilizações e técnicas de subestruturação foram apresentadas por Starnes e
Britt (1991, p. 203-220) e estão incluídas em uma série de pesquisas, realizadas
pelo NASA Langley Research Center, para análise de fuselagens compostas por

4

O artigo apresentado por Lallemand et al. (1999) trata da análise de estruturas com a utilização de

subestruturas em projetos automobilísticos.
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cascas enrijecidas contendo fissuras localizadas “cracks”. Starnes e Britt (1991, p.
203, tradução nossa) destacaram: “[...] na proporção em que uma fissura [crack]
aumenta, a rigidez e a distribuição interna dos esforços em uma casca enrijecida
mudam, afetando as deformações locais e os gradientes de tensão próximos da
fissura [...]”.

A afirmação exposta por Starnes e Britt (1991) leva a concluir pela necessidade da
análise do comportamento não-linear, de fuselagens compostas por casca enrijecida
contendo fissuras localizadas, de maneira que todas as metodologias e pesquisas
foram conduzidas neste sentido:
“Cascas de fuselagem têm sido projetadas para suportar pressões internas e
carregamentos mecânicos que causam comportamentos geometricamente
não-lineares [...], [de modo que] pesquisas têm sido conduzidas pelo Nasa
Langley Research Center, para desenvolver e demonstrar uma verificada
metodologia de análise não-linear de cascas enrijecidas, para estimar, com
precisão, o comportamento global e local não-lineares das cascas de
fuselagem enrijecidas, com fissurações localizadas e com a combinação de
pressão interna e carregamentos mecânicos” (STARNES; BRITT, 1991, p.
203, tradução nossa).

Nesse contexto, Starnes e Britt (1991, p. 203-204 ) destacam três linhas de pesquisa
para análise do problema proposto (Tabela 1.1):
Tabela 1.1 - Linhas de pesquisas desenvolvidas pelo Nasa Langley Research Center para
análise do comportamento não-linear de fuselagens compostas por casca enrijecidas
contendo fissuras localizadas.

Ordem

Linha de Pesquisa

1

Desenvolvimento de métodos analíticos.

2

Estudos de caso de cascas enrijecidas com métodos analíticos.

3

Desenvolvimento de uma estratégia de modelagem hierárquica.

Das três linhas de pesquisa destacadas na Tabela 1.1 a de relevância ao presente
trabalho é a que versa sobre o desenvolvimento de uma estratégia de modelagem
hierárquica, para análise estrutural do comportamento não-linear, de fuselagens
compostas por casca enrijecida contendo fissuras localizadas (ordem 3).
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A citada metodologia propõe a utilização dos conceitos de modelagem hierárquica
aliada à técnica de subestruturação, com a utilização do método dos elementos
finitos. Em breve síntese, a proposta constitui a construção de um modelo de grande
escala da fuselagem completa, composto por uma malha grosseira, sendo obtidos
os campos de esforços e deslocamentos em uma determinada região, no entorno da
fissuração cujo comportamento se deseja analisar. Essa região é isolada, sua malha
significativamente refinada e, em seu contorno, são aplicados os campos de
esforços ou deslocamentos (“condições de contorno”) obtidos no modelo anterior. A
seqüência continua, até que sejam obtidos os resultados e análises desejados.

Na literatura, observa-se que o procedimento destacado foi utilizado na modelagem,
verificação e análises de fuselagens com fissuras localizadas por diversos autores,
destacando-se, entre estes, os trabalhos e estudos de casos desenvolvidos5 por
Potyondy (1993), Park et al. (1995), Nemeth et al. (1996), Zhang, Park e Atluri
(1997) e Maess e Gaul (2006).

A estratégia de modelagem hierárquica com a utilização de técnicas de
subestruturação é corriqueira na construção civil, não sendo incomum observar-se,
nos escritórios de projeto, isolamento e refinamento de determinadas regiões
(subestruturas) do modelo completo da estrutura, e analisá-las isoladamente, a fim
de se obter uma investigação quantitativa e qualitativa do dimensionamento
localizado, bem como do modelo completo desenvolvido, mesmo no âmbito das
análises de linearidades física e geométrica. Todavia, embora freqüente, não se
encontram na literatura exemplos claros do emprego de citada estratégia nessa
área.

5

A descrição detalhada da estratégia de modelagem hierárquica para análise estrutural, para

avaliação do comportamento não-linear de fuselagens compostas por casca enrijecidas contendo
fissuras localizadas, apresentada por Starnes e Britt (1991), bem como os estudos de caso
apresentados por outros autores destacados anteriormente, serão apresentados na seqüência deste
trabalho.
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Para exemplificar o exposto no parágrafo anterior, pode-se tomar como exemplo
uma estrutura bastante convencional: um edifício com múltiplos pavimentos tipo.

Imagina-se que, após a modelagem tridimensional convencional por elementos de
barra, levando-se em conta as considerações das hipóteses de linearidade física e
geométrica propostas em Norma e da utilização de análise matricial, com montagem
da matriz de rigidez completa da estrutura (estratégia convencional em muitos
“softwares” de análise de estruturas reticuladas de concreto armado), deseja-se
analisar os esforços e deslocamentos, considerando ainda as hipóteses da
linearidade física e geométrica6 do pilar de escada ou de elevador, em um modelo
constituído de elementos de placa ou casca.

Dentre as estratégias a serem imaginadas para a análise proposta no parágrafo
anterior, pode-se considerar uma que constitui o isolamento completo do pilar da
estrutura, sua modelagem em um “software” de elementos finitos e a aplicação das
cargas e deslocamentos obtidos no modelo completo da estrutura (reticulado), nos
nós de contorno (pilar ou vigas e lajes) da subestrutura, procedendo às análises
necessárias.

Observa-se que, muito embora existam diversas questões a serem levantadas
acerca da validade e qualidade da metodologia na análise proposta, (por exemplo: é
válida a aplicação de esforços e deslocamentos obtidos na estrutura completa de
hierarquia inferior em uma subestrutura de hierarquia superior?), esta se constitui,
de fato, em uma análise hierárquica, com a utilização de técnicas de
subestruturação comumente aplicadas no mercado de cálculo estrutural da
construção civil.

Exemplo análogo ao apresentado no parágrafo anterior de estrutura real,
consideravelmente mais complexa à destacada, apresenta-se na seção 1.2, tendo
este sido extraído de trabalho elaborado recentemente (2007) na Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo (EPUSP), por uma equipe de alunos e professores do

6

Nota-se que, caso se deseja proceder às análises que considerem não-linearidades físicas ou

geométricas, a metodologia apresentada é análoga à descrita.
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Laboratório de Mecânica Computacional (LMC), constituindo efetivamente a
motivação que resultou no presente trabalho.

Um outro exemplo, ainda simples, porém bastante ilustrativo, é o da análise do
comportamento de uma parede delgada de concreto armado, relativamente alta e
completamente engastada em sua base, sujeita ao peso próprio e a esforços de
vento, modelada em elementos de placa. Nesse caso, a empresa de projetos se
preocupa com os esforços junto ao engastamento, resultantes dos efeitos da nãolinearidade geométrica, sendo, portanto, necessária a implementação de uma malha
mais refinada nessa região.

Imagina-se a problemática enfrentada pela referida empresa: após modelar com alto
refinamento a estrutura completa, utilizando exaustivas tentativas, ativando as
opções para o programa considerar as propriedades e cálculos envolvidos na nãolinearidade geométrica, observar que o processador do computador disponível para
as análises em questão não foi capaz de apresentar os resultados necessários.

Uma solução alternativa pode ser a do isolamento e refinamento da região de base
(subestrutura), aplica-se os deslocamentos e esforços resultantes do modelo
completo da estrutura (menos refinado e com hipóteses de linearidade) no contorno
entre a estrutura completa e a subestrutura proposta, e ativa-se as opções de nãolinearidade geométrica no contorno.

É importante salientar que, embora haja diversas questões a serem levantadas
acerca da validade e qualidade da estratégia de análise proposta (por exemplo: é
valida a aplicação de esforços e deslocamentos obtidos em estrutura com hipóteses
lineares em uma subestrutura com hipóteses não-lineares?), a análise proposta
constitui

uma

avaliação

hierárquica,

com

a

utilização

de

técnicas

de

subestruturação.

Assim, considerando-se a existência de poucos trabalhos científicos na área da
construção civil, com a utilização da referida técnica da “modelagem hierárquica,
com utilização de subestruturas”, a apresentação e discussão da metodologia
empregada constitui um dos principais focos do presente trabalho o qual,

20

certamente, não versará sobre todas as dificuldades existentes, no entanto,
apresentará

os

conceitos

básicos

envolvidos

na

referida

metodologia,

contextualizando-a com as teorias de subestruturação e apresentando soluções para
algumas das dificuldades expostas.

1.2.

Motivação

Esta pesquisa teve sua principal motivação em análises elaboradas para a estrutura
do empreendimento “Cidade da Música Roberto Marinho” (doravante denominada
por “Cidade da Música”), que, conforme se apresentará com maior riqueza de
detalhes na seqüência, trata-se de um centro de cultura que, segundo Noronha
(2008), demandou um investimento total de R$ 482.000.000,00.

Pertencente à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, o empreendimento teve sua
arquitetura projetada pelo arquiteto Christian de Portzamparc e o licenciamento de
construção e gerenciamento concedido ao “Consórcio Cidade da Música”, liderado
pela construtora Carioca - Christiani-Nielsen Engenharia S.A..

No tocante às outras empresas contratadas, destacam-se a Beton Projetos S/C
Ltda. e a EGT Engenharia S/C Ltda., que ficaram responsáveis, respectivamente,
pela elaboração do projeto estrutural e sua verificação e controle de qualidade.

A partir de outubro de 2005, iniciou-se o desenvolvimento de “estudos especiais” da
estrutura da Cidade da Música por equipe de alunos e professores do Laboratório de
Mecânica Computacional (LMC) do Departamento de Engenharia de Estruturas e
Geotécnica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP), no
âmbito do contrato de prestação de serviço entre o Consórcio Cidade da Música e a
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP), celebrado por
intermédio do Departamento de Estruturas e Geotécnica (PEF).

Esses “estudos especiais”, conforme entendimentos fixados pelo LMC-EPUSP e
pela

EGT,

concentraram-se

na

verificação

e

validação

das

necessárias

simplificações envolvidas pela EGT no lançamento da estrutura no Sistema
CAD/TQS (programa de cálculo e detalhamento de estruturas de concreto armado e
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protendido desenvolvido pela TQS Informática Ltda.), adotado, convencionalmente,
no dimensionamento de estruturas no setor de edificações7.

Estabeleceu-se que, para a validação e verificação, seria necessária a utilização de
modelos matemáticos e hipóteses de modelagem mais elaborados (hierarquia
superior), principalmente no que se referia à análise do comportamento estrutural
das paredes de concreto maciço (cascas), utilizando-se, para esse fim, o programa
ADINA (vide seção 4.3.3).

A seção 4.3 apresenta uma detalhada descrição de parte das análises elaboradas
pelo LMC-EPUSP em parceria com a EGT acerca da estrutura da Cidade da Música.
Nessa seção, apresenta-se fotografias, dados técnicos e figuras, descrevendo-se,
sucintamente, as características do empreendimento.

1.2.1. Descrição e características gerais
As características gerais da Cidade da Música Roberto Marinho, localizada no Trevo
das Palmeiras, na confluência da Av. da Américas com a Av. Ayrton Senna - Barra
da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ (fotografias abaixo), são apresentadas
detalhadamente por Noronha (2008) e resumidas pela PMRJ (2008), da seguinte
forma:
“O local abrigará um complexo com a maior sala de concertos de orquestras
sinfônicas e óperas da América Latina. É também, por suas características
técnicas, única no mundo. A Cidade da Música será erguida em uma área de
94 mil metros quadrados, com duas salas de concerto: uma tem capacidade
para 1.800 lugares e outra para 800 lugares [...] [servindo também para
outras] atividades de incentivo a novos talentos, formação de platéias e
cursos diversos [...] [além de] sede à Orquestra Sinfônica Brasileira [OSB],
que ali desenvolverá uma escola de música e um projeto de formação para
novos músicos e ouvintes (PMRJ, 2008)”.

7

As características do modelo desenvolvido pela EGT no TQS encontram-se detalhadamente

apresentadas na seção 4.3.
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Fotografia 1 – Vista área da confluência da Av. da Américas com a Av. Ayrton Senna - Barra da
Tijuca – Rio de Janeiro – RJ: localização do empreendimento Cidade da Música Roberto
Marinho - circulo laranja (Fonte: GOOGLE, 2008).

Fotografia 2 – Vista, a partir da laje de cobertura (cota +31,70 m), das pistas da Av. Ayrton
Senna (Fonte: Acervo pessoal, 13 de outubro de 2008).
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1.2.1.1.

Distribuição de áreas, acessos e estacionamentos

A “Cidade da Música” está projetada com 87403 m 2 de área construída dividida
entre subsolo, térreo, lajes esplanadas e níveis intermediários, erigidas sobre um
terreno de 95644 m 2 , conforme detalha a Tabela 1.3.

O complexo cultural possui um total 653 vagas de estacionamentos distribuídas
entre subsolos e áreas externas, sendo que 77 dessas vagas são destinadas a
convidados e equipes técnicas e, o restante, 576, são destinadas aos demais
visitantes (vide Tabela 1.2).

De acordo com a Figura 1.2, há três possibilidades para acessar o centro cultural,
sendo uma por veículos e duas por pedestres:

•

Veículos: dois túneis interligando o complexo às pistas centrais da
Avenida das Américas;

•

Pedestres: um acesso pela Avenida das Américas e, outro, pela
Avenida Ayrton Senna, ao lado do Terminal Alvorada, com passagem
subterrânea (vide Fotografia 3 e Fotografia 4).

Tabela 1.2 – Distribuição de vagas de estacionamento do empreendimento Cidade da Música
(Fonte: NORONHA, 2008)

Local

Quantidade

Destinação

Subsolo

77

Convidados e equipes técnicas

Área externa

328

Visitantes

Terminal alvorada (sul)

248

Visitantes

Total

653

-
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Tabela 1.3 – Distribuição de áreas da Cidade da Música (Fonte: NORONHA, 2008)

Área

Unidade

Valor

Equivalência

Subsolo

m2

9529

-

Térreo

m

2

18357

-

Esplanada de cobertura

m2

18700

-

Níveis intermediários

m2

40817

Aproximadamente 2,5 vezes a

Área construída (Total)

m2

87403

área construída do Palácio do
Planalto8

Área em planta
(construção)

m2

18700

-

m2

76944

-

Área externa
(jardins, rampas de
acesso e espelhos
d´água)
Aproximadamente 11,5 vezes a
Terreno (Total)

m2

95644

área do gramado do Estádio do
Maracanã9

8

De acordo com Presidência da República (2007) e a Agência Estado (2008), área construída de
2

36000 m do edifício Palácio do Planalto. Deve-se atentar para o fato de que esse edifício abriga a
sede do Poder Executivo do Estado Brasileiro, localizado na região Centro-Oeste da cidade de
Brasília, Distrito Federa (DF).
9

De acordo com a SUDERJ (2007), o Estádio do Maracanã, localizado no bairro Maracanã, da

Cidade do Rio de Janeiro – RJ, considerado o maior estádio de futebol do planeta, possui seu
gramado (campo de jogo propriamente dito) com largura de 75 m e comprimento de 110 m,
2

caracterizando uma área de 8250 m .
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Figura 1.2 – Planta dos acessos à “Cidade da Música”: dois acessos de pedestre e acesso de
veículos (Fonte: PMRJ, 2008)

Fotografia 3 – Vista, extraída a partir da laje de cobertura, do terminal de ônibus alvorada:
destaque à passagem subterrânea de pedestres de acesso ao empreendimento (Fonte: Acervo
pessoal, 13 de outubro de 2008).
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Fotografia 4 – Detalhe da passagem subterrânea de pedestres destacada na Fotografia 3
(Fonte: Acervo pessoal, 13 de outubro de 2008).

1.2.1.2.

Concepção arquitetônica, acústica e cênica

De acordo com a PMRJ (2008), a “Cidade da Música” foi projetada pelo renomado
arquiteto marroquino Christian de Portzamparc, nascido em 05 de maio de 1944, na
cidade de Casablanca. Graduado em 1969 pela reconhecida Escola Nacional de
Belas Artes (“École National de Beaux Arts”), situada na cidade de Paris (França),
ficou mundialmente conhecido com o projeto “Cite de La Musique”, localizado no
Parque de La Villete, na mesma cidade que, consiste, sucintamente, em uma
espécie de “Cidade da Música” francesa.

Noronha (2008) destacou as características modernas do empreendimento, sua
inserção no ambiente natural da Barra da Tijuca, que pode ser observada através da
vista proporcionada pela laje esplanada a 10 m de altura e pelas características
arejadas e bem iluminadas dos ambientes internos:
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“A concepção arquitetônica moderna e sua integração no cenário natural da
Barra da Tijuca definem a principal marca deste empreendimento. De sua
imensa esplanada, a dez metros de altura do solo, o visitante pode apreciar a
beleza das formas arquitetônicas do prédio e a natureza e a natureza ao seu
redor. Seus grandes ambientes arejados e bem iluminados, com suas
imensas paredes em forma de velas de barcos sobre a enorme esplanada
contemplativa revelam a grandiosidade artística do projeto” (NORONHA,
2008).

As características supra-escritas levaram o “Metropolitan Art Press” e o Centro
Europeu de Artes de Design a conceder ao projeto “Cidade da Música”, em 21 de
setembro de 2008, o prêmio Internacional “Architecture Awards”, classificando o
empreendimento como “[...] uma verdadeira obra prima de poesia, com uma escala
surpreendente que será um novo marco para a cidade do Rio de Janeiro[...]”
(NORONHA, 2008 apud INTERNECIONAL ARCHITECTURE AWARDS, 2008).

A geometria arquitetônica do complexo foi projetada de modo a:

•

maximizar a difusão acústica e homogeneidade sonora possível;

•

“purificar o som”, minimizar interferências externas como, músicas
tocadas em outros ambientes.

Nesse sentido, foram construídos modelos acústicos em escala 1:4 do tamanho
original, reproduzindo as características físicas e geométricas das salas, o que, de
acordo com o apontado por Noronha (2008):
“permitiu medir e ajustar recepção do som nos diversos pontos, várias vezes,
durante a fase de construção, evitando, assim, novos gastos após a
conclusão da obra. Para não concorrer com o som exterior, o isolamento
acústico de cada sola de música foi construído a partir do conceito de “caixa
dentro da caixa” (NORONHA, 2008).

O mesmo autor ainda afirma que, para que fossem atendidos os requisitos acústicos
descritos, contratou-se o escritório francês “Changemente à Vue”, que ficou
responsável por:
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•

conceber a estrutura de movimentação das torres na Grande Sala:
transformação da sala de concerto em sala de ópera (ver seção
1.2.1.3);

•

conceber as estruturas cênicas;

•

projetar as estruturas acústicas das salas de música de câmara, eletroacústica, salas de ensaio, camarins, cinema e, principalmente, da
grande sala (ver seção 1.2.1.3).

No caso específico da grande sala, a mesma referência aponta que a análise
acústica desta obedece a critérios especiais de adaptação de volume devido à
presença das torres e refletores móveis, tendo-se concluído pela necessidade da
utilização de painéis de absorção variáveis, situados entre as torres e refletores, que
beneficiam os reflexos acústicos a critério dos regentes.

Quanto à concepção paisagística, Noronha (2008) destaca que o projeto foi
elaborado de modo a resgatar as características primitivas da Barra da Tijuca que,
hoje composta por grandes avenidas, shoppings e centros comerciais, era,
essencialmente, formada por mangues e lagos.

Desse modo, conceberam-se grandes lagos com desenhos orgânicos, incluindo um
grande lago no pavimento térreo sob a edificação onde, também, existem áreas
pavimentadas com mosaicos portugueses. A flora será composta por 60.000 mudas
de plantas que resgatam a flora primitiva do local. A Tabela 1.4 resume as principais
características paisagísticas do complexo.
Tabela 1.4 – Características paisagísticas da Cidade da Música (Fonte: NORONHA, 2008)

Elemento

Descrição e tipologia

Lagos

Desenhos orgânicos (manguezal)
60000 mudas de restinga no contorno do empreendimento:

Flora

orquídeas, bromélias, flor do Guarujá, babosa-branca, camboatávermelho,

pitanga-vermelha,

chapéu-de-bispo,

ipoméia

e

vegetação rasteira de areia
Pavimentos

Sob a edificação pavimentos pintados com mosaicos portugueses
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Junta-se, no ANEXO F, um CD contendo vídeos e fotografias do empreendimento,
além das imagens da maquete eletrônica, obtidas no site da PMRJ (2008), além de
fotografias do andamento da obra do empreendimento, quando da visita deste
pesquisador, em 13 de outubro de 2008. Apresenta-se, a seguir, uma série de
fotografias e imagens que destacam as características expostas nesta seção.

Figura 1.3 – Perspectiva, obtida em maquete eletrônica, da “Cidade da Música” (Fonte:
ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008)

Figura 1.4 – Outra perspectiva, obtida em maquete eletrônica, da “Cidade da Música” (Fonte:
ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008)
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Fotografia 5 – Vista área das obras, em fase de finalização, do empreendimento “Cidade das
Música”, em setembro de 2.008 (Fonte: PMRJ, 2008).

Fotografia 6 – Outra vista área das obras, em fase de finalização, do empreendimento “Cidade
das Música” em setembro de 2.008 (Fonte: PMRJ, 2008).
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Fotografia 7 – Vista aérea das obras da “Cidade das Música”, em setembro de 2008, a partir da
Av. Ayrton Senna (Fonte: PMRJ, 2008).

Fotografia 8 – Vista da outra lateral da obra da Cidade da Música (Fonte: Acervo pessoal, 13 de
outubro de 2008).
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Fotografia 9 – Vista da outra lateral da obra da Cidade da Música (Fonte: Acervo pessoal, 13 de
outubro de 2008).

Fotografia 10 – Vista, a partir da laje de cobertura (cota +31,70 m), das obras do lago em frente
à Av. Ayrton Senna (Fonte: Acervo pessoal, 13 de outubro de 2008).
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1.2.1.3.

Conjuntos funcionais do empreendimento

De acordo com Noronha (2008), a “Cidade da Música” é composta por quatro
conjuntos funcionais com as características descritas a seguir. Nota-se que os
objetivos principais concentram-se na descrição dos elementos constituintes do
complexo cultural, não havendo a preocupação excessiva em suas respectivas
localizações no interior do empreendimento.

Entretanto, a título de ilustração, apresenta-se a Figura 1.5, com a disposição dos
principais conjuntos funcionais descritos na seqüência. As nomenclaturas dos
conjuntos visualizados na figura encontram-se destacados em negrito e sublinhados
na seqüência.

Figura 1.5 – Localização dos principais conjuntos funcionais da “Cidade da Música” (Fonte:
BLANCAS, 2008, p. 36).

•

Sala de música de câmara

Sala destinada para apresentações de música clássica acústica para até 500
pessoas, em audição frontal, e espetáculos com som amplificado (apresentações de
MPB e Jazz) para até 800 pessoas, em forma de anfiteatro. A alteração do modelo
de música clássica acústica para som amplificado da sala é realizada por meio de
acionamento de disco giratório, invertendo o posicionamento da platéia e do palco.
As figuras abaixo destacam as características desse conjunto.
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Figura 1.6 - Perspectiva, obtida em maquete eletrônica, do acesso da laje esplanada (cota
+9,97 m) à sala de música de câmara (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC,
2008).

Figura 1.7 - Perspectiva, obtida em maquete eletrônica, do interior da sala de música de
câmara (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).
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•

Sede da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), salas de ensaio,
salas de aula e camarins

Conforme já descrito, o complexo cultural abriga a sede da Orquestra Sinfônica
Brasileira, a OSB, e contará com sete salas de ensaio construídas com tratamento
acústico específico e dez salas de aula a serem utilizadas no programa da OSB de
formação de músicos. As figuras abaixo destacam as características desse conjunto.

Figura 1.8 – Perspectiva externa, obtida na maquete eletrônica, da sede da OSB - Orquestra
Sinfônica Brasileira (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008)

Fotografia 11 – Fotografia externa de setembro de 2007 das obras do prédio sede da OSB Orquestra Sinfônica Brasileira (Fonte: PMRJ, 2008)
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Figura 1.9 – Perspectiva externa, obtida na maquete eletrônica, do local onde se situam as
salas de aula, de ensaio e administração do empreendimento (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN
DE PORTZAMPARC, 2008).

Fotografia 12 – Fotografia de setembro de 2008 do local onde se situam as salas de aula,
ensaio e administração do empreendimento (Fonte: PMRJ, 2008).
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Fotografia 13 – Detalhe das obras das salas de ensaio, de aula e do prédio da administração do
complexo e da grande sala (Fonte: Acervo pessoal, 13 de outubro de 2008).

Fotografia 14 – Outra vista das obras das salas de ensaio, de aula e do prédio da
administração do complexo e da grande sala – à esquerda (Fonte: Acervo pessoal, 13 de
outubro de 2008).
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Fotografia 15 – Detalhe das obras do acesso às instalações da administração - “Ponte”
(Fonte: Acervo pessoal, 13 de outubro de 2008).

Figura 1.10 - Perspectiva, obtida em maquete eletrônica, do interior de uma das salas de
ensaio/sala de aula (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).
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Figura 1.11 - Perspectiva, obtida em maquete eletrônica, do interior de outra sala de ensaio
(Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).

Figura 1.12 - Perspectiva, obtida em maquete eletrônica, de sala de ensaio de dança (Fonte:
ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).
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Figura 1.13 – Perspectiva de maquete eletrônica do corredor de acesso aos camarins (Fonte:
ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).

Figura 1.14 – Perspectiva de maquete eletrônica do corredor de acesso aos camarins (Fonte:
ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).
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•

Cinemas, sala eletro-acústica, restaurante, lojas, cafeteria, midiateca e
administração

A “Cidade da Música” possui três salas de cinema, com capacidade total de 1.500
lugares destinados à exibição de filmes internacionais e nacionais, além de sala
eletro-acústica, que se destina à produção e apresentações de músicas
experimentais eletrônicas e acústicas, obtidas a partir de pesquisas elaboradas,
sendo a única desse gênero no Brasil.

Quanto aos serviços, destacam-se a presença de um restaurante, três lojas, uma
cafeteria, uma midiateca com acervo de recursos audiovisuais, além das salas da
administração,

que

constituem

um

conjunto

de

ambientes

destinados

à

administração do complexo, localizando-se no último nível. As figuras abaixo
destacam algumas das principais características desse conjunto.

Figura 1.15 – Perspectiva, obtida a partir da maquete eletrônica, do complexo das salas de
cinema (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).
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Figura 1.16 – Nova perspectiva, obtida a partir da maquete eletrônica, do complexo das salas
de cinema (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).

Figura 1.17 – Perspectiva de maquete eletrônica da sala eletro-acústica: destinada à produção
e apresentações de músicas eletrônicas (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC,
2008).

43

•

Sala de filarmônica (Grande Sala) e foyer musical

O complexo cultural possui a maior sala de filarmônica da América Latina, intitulada
de Grande Sala, com capacidade para 1800 pessoas para apresentações de
orquestras sinfônicas com 10 torres de camarote, e 1300 pessoas para
apresentações de Óperas com reversão de quatro das dez torres, dotadas de
transportadores pneumáticos, além do palco com desnivelamento para nível inferior,
constituindo uma área em planta igual a 2738 m 2 . A estrutura cênica e de suporte da
Grande Sala é bastante complexa, destacando-se o urdimento, camarotes móveis
(descritos anteriormente), palco e a vestimenta de palco, que possui cortina principal
e cortina corta fogo.

O urdimento é o setor de apoio ao palco e contém: treliças metálicas, passarelas
metálicas, patéia, varas e motores com capacidade de carga variando entre meia e
uma tonelada. A estrutura referente ao palco é composta por base, assoalho, piso
fixo, quarteladas, elevadores, estrutura móvel e o piso móvel. No entorno da Grande
Sala há um Foyer Musical, situado à 10 m, que propicia uma vista panorâmica à
sala sinfônica.

As fotografias e imagens abaixo e a Tabela 1.5 destacam as principais
características da Grande Sala e do Foyer Musical do complexo da Cidade da
Música.
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Tabela 1.5 – Resumo das principais características da sala de filarmônica (Grande Sala) da
Cidade da Música (Fonte: NORONHA, 2008).

Equipamento

Unidade

Valor

Destinação e/ou descrição
Foyer musical situado a 10 m de

Foyer

un.

1

altura: vista panorâmica para a
grande sala

lugares

1800

Orquestras sinfônicas

lugares

1300

Óperas

un.

10

Torres de camarotes com reversão

Grande Sala

para ópera

(Filarmônica)

Torres de camarotes e palco
un.

4

deslocáveis com desnivelamento para
nível inferior

Área ( m 2 )

2738

Área total em planta

Figura 1.18 – Perspectiva externa das instalações da Grande Sala e Foyer Musical, obtida a
partir da maquete eletrônica (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).
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Fotografia 16 – Vista externa da finalização das obras das instalações da Grande Sala e Foyer
Musical (Fonte: Acervo pessoal, 13 de outubro de 2008).

Figura 1.19 – Perspectiva do acesso da laje esplanada (cota +9,97 m) ao Foyer Musical e à
Grande Sala - maquete eletrônica (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).
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Figura 1.20 – Detalhe do acesso ao Foyer Musical - maquete eletrônica (Fonte: ESCRITÓRIO
CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).

Figura 1.21 – Perspectiva interna do Foyer Musical: passarelas e estruturas suspensas maquete eletrônica (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).
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Figura 1.22 – Perspectiva frontal da Grande Sala preparada para apresentações sinfônicas:
presença dos dez camarotes, incluindo os quatro móveis junto ao palco - maquete eletrônica
(Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).

Figura 1.23 – Perspectiva posterior da Grande Sala - maquete eletrônica (Fonte: ESCRITÓRIO
CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).
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Figura 1.24 – Detalhe da movimentação dos quatro camarotes junto ao palco: preparação da
sala para apresentações de ópera (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).

Figura 1.25 – Perspectiva frontal da Grande Sala preparada para apresentações de ópera
(Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).
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Figura 1.26 – Vista do corte da Grande Sala: destaque aos elementos do urdimento e ao
suporte das cortinas, iluminações e demais elementos de palco (Fonte: ESCRITÓRIO
CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).

Fotografia 17 – Vista interna da finalização das obras da Grande Sala (Fonte: Acervo pessoal,
13 de outubro de 2008).
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Fotografia 18 – Vista da laje de cobertura do prédio de suporte aos elementos de apoio ao
palco: cortinas e iluminação (Fonte: Acervo pessoal, 13 de outubro de 2008).

A Tabela 1.6 destaca um resumo geral com as características dos demais conjuntos
funcionais do complexo cultural.
Tabela 1.6 – Resumo das principais características dos equipamentos inseridos na Cidade da
Música (Fonte: NORONHA, 2008)

Equipamento

Unidade

Música de câmara

lugares

Valor

Descrição/Destinação

500

Músicas clássicas acústicas

800

Música popular e Jazz
Salas de ensaio musical com

Salas de ensaio

un.

7

Salas de Aula

un.

10

un.

1

Cafeteria

un.

3

Lojas

un.

1

Restaurante

un.

1

Prédio da administração

Serviços

tratamento acústico
Salas de aula utilizadas pela OSB
(programa de formação de músicos)
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Tabela 1.6 - Continuação

Equipamento

Unidade

Valor

Descrição/Destinação

Midiateca

un.

1

Arquivos de recursos audiovisuais

Sala eletroacústica

un.

1

un.

3

Cinema

lugares
(por sala)

1.2.2.

Produção/apresentação de música
experimental eletrônica/acústicas
Salas destinadas para exibições de filmes

500

internacionais e nacionais

Descrição da estrutural

De acordo com Blancas (2008, p. 36), o arranjo estrutural da Cidade da Música pode
ser, sucintamente, descrito da seguinte forma:

•

A estrutura possui quatro pisos principais: dois elevados, lajes
esplanadas (cota +9,97 m) e de cobertura (+31,70 m) -Fotografia 20,
térreo (Fotografia 19) – cota 0,00 m - e um subsolo.

Fotografia 19 – Vista das obras de execução das paredes e pilares do pavimento térreo – cota
+0,00 m (Fonte: Acervo pessoal, 13 de outubro de 2008).
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Fotografia 20 – Vista geral das obras da cobertura – cota +31,70 m (Fonte: Acervo pessoal, 13
de outubro de 2008).

•

Os pisos elevados são compostos por uma malha de vigas em
concreto protendido (Fotografia 21) que formam quadrados de lado
iguais a 5,00 m.

Fotografia 21 – Detalhe de encunhamento de cabos de protensão de vigas da cobertura – cota
+31,70 m (Fonte: Acervo pessoal, 13 de outubro de 2008).
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•

O suporte vertical é constituído por um conjunto de pilares, em sua
maioria, inclinados com seção variável, tirantes e paredes curvas
(cascas) com espessuras variáveis entre os pisos térreos, laje
esplanada e cobertura (levando à variação das curvaturas), e com
geometria de tal forma que resulta em balanços assimétricos de até
100 m de comprimento.

A grandiosidade da estrutura da “Cidade da Música” é bem representada através da
análise dos quantitativos da infra-estrutura onde, conforme Tabela 1.7, constata-se
que foram construídas 73 estacas hélice contínuas, 137 lamelas de estacas barrete,
36 blocos de coroamentos, além de 145 tirantes sobre o piso do subsolo, somente
para conter a subpressão do lençol freático.
Tabela 1.7 – Descrição dos principais elementos da INFRAESTRUTURA (fundações) da Cidade
da Música (Fonte: NORONHA, 2008)

Elemento
Estacas

73 estacas

Hélice
Estacas
Barrete
Blocos

de

Coroamento
Tirantes das
lajes

Quantidade

Descrição.
Diâmetros variando de 1,00 m a 1,80 m com
profundidade média de 24 m.

137 lamelas

Profundidade de 22 m a 40 m.

36 unidades

Volumes entre 100 e 240 m3 de concreto armado.
Tirantes de 20 m de comprimento, sobre o piso do

145 unidades

subsolo, para estabilizar a sub-pressão do lençol
freático.

Ainda mais impressionantes que os quantitativos da infra-estrutura, são aqueles da
superestrutura apresentados na Tabela 1.8. Observa-se que foram utilizados
63566 m 3 de CAD (concreto de alto desempenho) e 800 toneladas de cabos de
protensão, valores suficientes para construir, aproximadamente, a mais recente
ponte estaiada da cidade de São Paulo - Ponte Octavio Frias de Oliveiravide Tabela 1.8.
Outra base comparativa refere-se ao montante de aço CA50A e fôrmas utilizados no
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empreendimento, nos quais foram utilizados, respectivamente,

e

7941 ton.

270467 m 2 , este último em quantidade suficiente para executar 4,12 vezes uma das
torres do complexo “Rochaverá” vide Tabela 1.8.
Tabela 1.8 – Descrição dos elementos da SUPERESTRUTURA da Cidade da Música (Fonte:
NORONHA, 2008).

Elemento

Quantidade

Descrição

Equivalência

Aço
CA50A

7941 ton.

-

-

63566 m 3

Aproximadamente 1,1 vezes
o
volume
de
concreto
Concreto
de
utilizado para construir a
fck = 50 MPa resfriado
ponte estaiada Octavio Frias
de Oliveira10

270467 m 2

Fôrmas para execução
da
estrutura
de Aproximadamente 4,12 vezes
concreto com baixo
a área necessária para
reaproveitamento
executar uma das torres do
(curvatura diferenciada
edifício Rochaverá11
nas paredes)

800 ton.

Aproximadamente o mesmo
Cabos de protensão peso dos cabos de protensão
utilizados nas vigas e utilizados para construir a
paredes
ponte estaiada Octavio Frias
de Oliveira12

Concreto

Fôrmas

Cabos de
Protensão

10

Segundo a empresa “São Paulo Turismo” (2008), cuja principal sócia é a Prefeitura Municipal de

São Paulo (PMSP), a Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira, localizada na Zona Sul da cidade de
São Paulo – SP, inaugurada em 10/05/2008, considerada o mais recente cartão-postal da cidade e
um orgulho à engenharia nacional, uma vez que é a única no planeta que une duas pistas curvadas à
3

mesma torre e possui o mastro principal em “X”, consumiu um volume de concreto igual a 58800 m .
11

Em consulta à empresa Método Engenharia, obteve-se a informação que um dos edifícios do

complexo Rochaverá, um dos maiores marcos da engenharia paulistana, consumiu área de

65602,07 m 2 de fôrmas.
12

Segundo a empresa “São Paulo Turismo” (2008), a Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira

consumiu um peso de cabos de protensão de 785
que somam 492 tf .

tf , não incluídos os pesos dos cabos dos estais,
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Assim sendo, considerando a magnitude da estrutura descrita, para descrever os
principais elementos estruturais da “Cidade da Música”, Blancas (2008, p.36) define
a terminologia “elementos estruturais principais” como o conjunto de:

“[...] pilares, paredes e tirantes que nascem no nível da fundação ou que são
primordiais para o suporte dos demais elementos principais (tirantes para o
piso esplanada ou apoios indiretos importantes para o equilíbrio da
cobertura). Os demais elementos estruturais (vigas, lajes, pilares, paredes e
tirantes) que não se enquadram nessas condições são designados como
secundários” (BLANCAS, 2008, p.36).

Assim, para cada conjunto funcional da Figura 1.5, Blancas (2008, p.36) descreveu
as estruturas principais, quais sejam:

•

Grande Sala

“[...] possui piso em desnível com a laje Esplanada; plataformas de acesso
elevadas, escadas e rampas com elementos atirantados na cobertura ou
suportadas por paredes-tirante; paredes secundárias que delimitam o espaço
em planta nascem no nível esplanada e se estendem até a cobertura. Parte
do público será alojada em torres (fixas e móveis) cujas estruturas se apóiam
em vigas da estrutura secundária, as quais por sua vez se apóiam nas
paredes principais (PAR.3, PAR.4 e PAR.5) ou secundárias que integram a
Grande Sala. Há uma viga protendida entre os pilares P.5 e P.15 que
constitui um apoio indireto importante. As paredes elevadas PAR.21 a
PAR.24, no nível da cobertura, delimitam uma grande abertura e, por serem
muito robustas, servem de apoio às vigas da grelha nesse nível” (BLANCAS,
2008, p.36).
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•

Ensaio
“Estrutura convencional formada por vigas, lajes e pilares. Há um apoio
indireto para suporte do pilar P.27, que suporta a cobertura. Paredes
secundárias que nascem no nível esplanada travam as paredes principais
que delimitam a área em planta (PAR.18, PAR.19 e PAR.20). Duas dessas
paredes principais não apóiam a cobertura, de forma que há uma laje de
fechamento curva (cuja declividade é orientada da extremidade para o
centro). A terceira (PAR.18) constitui somente um apoio pontual para a
mesma” (BLANCAS, 2008, p.36).

•

Cinema
“Pisos intermediários convencionais, intercalados com lajes parcialmente
suportadas por paredes-tirante. As paredes principais PAR.1 e PAR.2, que
delimitam

o

espaço

em

planta,

têm

a

forma

muito

assimétrica

(desbalanceada) e apóiam pontualmente a cobertura. Estas paredes também
estão travadas por paredes secundárias que nascem no nível esplanada. O
vão entre a estrutura e a cobertura é delimitado por uma cobertura de
fechamento curva, similarmente ao Ensaio (declividade orientada da
extremidade para o centro)” (BLANCAS, 2008, p.36).

Das estruturas principais de suporte do conjunto de estruturas do “cinema”, destacase a Parede 2 que, considerando o fato de ser o elemento estrutural responsável
pelo suporte da maior parcela da carga atuante na estrutura, foi objeto de profunda
análise pelo LMC-EPUSP, a qual encontra-se sucintamente apresentada na seção
4.3.

Composta de concreto armado, a Parede 2 do projeto estrutural caracteriza-se por
possuir, aproximadamente, 100 m de comprimento e 32 m de altura, com espessura
de 65 cm, entre cotas +9,97 m (esplanada) e +31,70 m (cobertura), e variando entre
65 cm e 85 cm, entre as cotas 0,00 m (térreo) e +9,97 m (esplanada), contendo 5%
de sua área planificada constituída por orifícios para iluminação externa e
climatização artificial. A título de ilustração, apresentam-se algumas fotografias da
Parede 2 e, também, da Parede 1, que possui características próximas à Parede 2.
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Fotografia 22 – Vista geral da Parede 1: responsável pelo suporte da maior parcela da carga
solicitante da estrutura e do complexo do cinema (Fonte: Acervo pessoal, 13 de outubro de
2008).

Fotografia 23 – Outra vista geral da Parede 1: destaque à variação de espessura de 65 cm nas
bordas e 85 cm no centro entre as cotas +0,00 m (térreo) e +9,97 m (esplanada) e da espessura
constante acima da cota +9,97 m (Fonte: Acervo pessoal, 13 de outubro de 2008).
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Fotografia 24 – Detalhe da Parede 1: variação de espessura e alteração de curvatura entre as
cotas +0,00 m e +9,97 m (Fonte: Acervo pessoal, 13 de outubro de 2008).

Fotografia 25 – Detalhe da borda da Parede 1: espessura de 65 cm (Fonte: Acervo pessoal, 13
de outubro de 2008).
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Fotografia 26 – Vista geral da Parede 2: espessura de 65 cm entre as cotas +9,97 m e +31,70 m
e presença de orifícios em aproximadamente 5% da área (Fonte: PMRJ, 09 de outubro de 2007).

Fotografia 27 – Vista da Parede 2: mesmas características apontadas na Fotografia 26 (Fonte:
PMRJ, 09 de outubro de 2007).
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•

Música de Câmara
“Estrutura interna secundária (platéia, rampas de acesso). As paredes
secundárias internas não proporcionam um travamento significativo para as
paredes principais. Algumas delas são penduradas na cobertura. As paredes
principais PAR.7 e PAR.11, que delimitam o espaço em planta, servem de
apoio contínuo para a cobertura e possuem uma forma aproximadamente
simétrica (melhor balanceada), resultando portanto menos desequilibradas
sob ação do peso próprio durante a fase construtiva” (BLANCAS, 2008,
p.36).

•

OSB
“[...] estrutura é similar à dos ensaios, com alguns pisos intermediários
interligando paredes principais e secundárias. Há dois apoios indiretos, para
os pilares P.22 e P.23, que suportam a cobertura. Somente uma parede do
conjunto é principal e apóia a cobertura (PAR.12, um apoio pontual). Esta
parede também tem a forma muito assimétrica, como todas aquelas que se
situam próximas às extremidades da laje esplanada (paredes externas)”
(BLANCAS, 2008, p.36).

Por fim, apresentam-se figuras contendo os elementos estruturais principais
descritos anteriormente.

Figura 1.27 – Perspectiva detalhando: laje esplanada, pilares P9 e P20 e as paredes PAR 1,
PAR 2, PAR 11, PAR 51 e PAR 54 (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).
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Figura 1.28 – Perspectiva, obtida na maquete eletrônica, detalhando: laje esplanada, o pilar P11
e as paredes PAR 2, PAR 4, PAR 7 e PAR 51 (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE
PORTZAMPARC, 2008).

Figura 1.29 – Perspectiva, obtida na maquete eletrônica, detalhando: laje esplanada, os pilares
P3 e P11 e as paredes PAR 2, PAR 4, PAR 5, PAR 7 e PAR 13 (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN
DE PORTZAMPARC, 2008).
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Figura 1.30 – Perspectiva, obtida na maquete eletrônica, detalhando: laje esplanada, os pilares
P11, P24 e P25 e as paredes PAR 4, PAR 5, PAR 5, PAR 7, PAR 11 e PAR 13 (Fonte:
ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).

Figura 1.31 – Perspectiva, obtida na maquete eletrônica, detalhando: laje esplanada, os pilares
P13, P24 e P51 e as paredes PAR 3, PAR 4, PAR 5 e PAR 13 (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN
DE PORTZAMPARC, 2008).
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Figura 1.32 – Perspectiva, obtida na maquete eletrônica, detalhando: laje esplanada,
arquibancada 3 (Arq. 3), a Rampa 1 e a parede PAR 3 (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE
PORTZAMPARC, 2008).

Figura 1.33 – Perspectiva, obtida na maquete eletrônica, detalhando: laje esplanada, os pilares
P1, P2, P4 e P11 e as paredes PAR 1, PAR 2, PAR 4 e PAR 7 (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN
DE PORTZAMPARC, 2008).
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Figura 1.34 – Perspectiva, obtida na maquete eletrônica, detalhando: laje esplanada, os pilares
P11, P20 e P24 e as paredes PAR 1, PAR 2, PAR 4, PAR 7, PAR 11, PAR 21 e PAR 57 (Fonte:
ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC, 2008).

Figura 1.35 – Perspectiva, obtida na maquete eletrônica, detalhando: laje esplanada, os pilares
P12 e P20 e as paredes PAR 7 e PAR 11 (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE PORTZAMPARC,
2008).
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Figura 1.36 – Perspectiva, obtida na maquete eletrônica, detalhando: laje esplanada, o pilar P24
e as paredes PAR 7, PAR 11, PAR 21 e PAR 24 (Fonte: ESCRITÓRIO CHRISTIAN DE
PORTZAMPARC, 2008).

1.3.

Objetivos da pesquisa

Conforme se apresenta na Tabela 1.9, esta pesquisa possui quatro objetivos
relevantes para o tratamento da temática proposta, permitindo ao leitor deste
trabalho a compreensão dos principais conceitos teóricos e metodologias envolvidas
na análise de estruturas, por meio de técnicas de subestruturação. Objetiva-se, ao
final, a proposição de metodologia para análises de estruturas da engenharia civil,
por meio da utilização da modelagem hierárquica, com técnicas de subestruturação.
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Tabela 1.9 – Objetivos da pesquisa

Ordem Objetivo
1
2

3

Contextualizar as principais técnicas de subestruturação;
Apresentar os conceitos, importância, exemplos e estudos de caso de
metodologia de análise hierárquica;
Conceituar as formulações teóricas de análises estruturais, envolvendo
técnicas de subestruturação;
Apresentar a metodologia de análise hierárquica, com utilização de

4

técnica de subestruturação desenvolvida para análise de estruturas
aeronáuticas;

5

6

1.4.

Propor metodologia de análise hierárquica, com utilização de técnica de
subestruturação para análise de estruturas da engenharia civil.
Apresentar instrumentos e precauções úteis à aplicação da metodologia
proposta

Metodologia adotada para a pesquisa

A metodologia adotada para a pesquisa teve fundamento nas definições formuladas
por Yin (2001) nas quais afirma que as estratégias de pesquisas podem ser
classificadas mediante respostas apresentadas a três condições:

•

Formas de questões propostas pela pesquisa (“forma de questão”);

•

Extensão do controle que o pesquisador possui sobre os eventos
comportamentais estudados (“controle sobre eventos comportamentais
estudados”), ou seja, já conhece o comportamento das variáveis de
todas as variáveis que compõe o processo estudado;

•

Grau do enfoque nos acontecimentos contemporâneos em relação aos
acontecimentos
contemporâneos”).

históricos

(“foco

nos

acontecimentos
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Dessa forma, Yin (2001) apresenta a classificação das estratégias de pesquisa em
cinco tipos: experimento, levantamento, análise de arquivos, pesquisa histórica e
estudo de caso, para os quais a classificação das estratégias de pesquisa é
realizada

mediante

a

combinação

de

respostas

referentes

a

condições

anteriormente descritas, conforme se apresenta na Tabela 1.10.
Tabela 1.10 - Classificação das estratégias de pesquisa (Fonte: YIN, 2001)

Estratégia

Forma da questão

Experimento

como, por que

Levantament

quem, o que,

o de dados

onde, quantos

Análise

histórica
Estudo
caso

de

acontecimentos
contemporâneos?
sim

não

sim

não

sim / não

como, por que

não

não

como, por que

não

sim

onde, quantos

Pesquisa

comportamentais?

Focaliza

sim

de quem, o que,

arquivos

Controle sobre eventos

Na mesma referência, Yin (2001) apresenta que as estratégias de pesquisa não são
mutuamente exclusivas e, por isso, algumas pesquisas, inevitavelmente, possuirão
mais de uma estratégia definida no estudo: “embora cada estratégia tenha suas
características distintas, há grande sobreposição entre elas”. Ainda de acordo com o
mesmo autor, há três propósitos que são apresentados na Tabela 1.11, em conjunto
com suas definições (obtidas no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa),

Dessa forma, baseando-se nas definições apresentadas por Yin (2001), a
metodologia de pesquisa foi elaborada da maneira apresentada no Fluxograma 1,
onde são observadas as diferentes etapas e fases envolvidas na pesquisa
desenvolvida, cujo detalhamento será apresentado na seqüência. Na Tabela 1.12
apresenta-se a classificação (segundo Yin (2001)), quanto aos propósitos e
estratégias de cada etapa e fase desenvolvida na pesquisa.
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Tabela 1.11 – Definições dos termos descritivo, exploratório e explanatório

Propósito

Definição
que diz respeito à descrição da realidade ou da experiência ou nela

Descritivo

se baseia.
relativo à exploração; que serve para explorar (Explorar: efetuar

Exploratório

estudos em; examinar, analisar, efetuar descobertas, tornar
conhecido; descobrir, revelar).
serve ou é apropriado para explanar (Explanar: tornar plano, fácil de

Explanatório

entender; esclarecer, explicar pormenorizadamente).

Nesse contexto, conforme se observa, a pesquisa foi desenvolvida por meio de
estudo teórico que abrangeu as principais bibliografias encontradas sobre o tema em
estudo, realizando-se, também, pesquisa de mercado na qual diversos depoimentos
e experiências pessoais de engenheiros e escritórios de cálculo foram listados,
permitindo a constatação da ampla utilização prática de técnicas de análises
estruturais, por meio de subestruturação. A metodologia de pesquisa adotada visou
à apresentação de síntese e análise das formulações e dos métodos encontrados na
literatura, bem como a proposição de metodologia de análise hierárquica, com
técnica de subestruturação para estruturas da engenharia civil, contemplando
discussão e conclusão, com base em estudo de caso, analisando a sinalização,
“falhas” e diretrizes a serem contempladas.

1.4.1.

Etapa 1: Estudos Teóricos

De acordo com o Fluxograma 1, a Etapa 1 desta pesquisa, referente aos estudos
teóricos acerca do tema em questão, foi dirigida por meio da subdivisão em três
fases cujos conteúdos envolvidos se encontram apresentados a seguir.

1.4.1.1.

Fase 1: Revisão Bibliográfica

A Fase 1 da Etapa 1 desta pesquisa foi composta por um ampla revisão da
bibliografia internacional e nacional, na qual foram pesquisados periódicos, livros,

69

teses e dissertações que se mostraram relevantes para o desenvolvimento das
etapas posteriores da pesquisa, os quais, mais que justificar e contextualizar o
estudo apresentado, serviram de fundamento para as discussões, propostas e
orientações elaboradas na Etapa 3.

1.4.2.

Etapa 1: Estudos Teóricos

De acordo com o Fluxograma 1, a Etapa 1 desta pesquisa, referente aos estudos
teóricos acerca do tema em questão, foi dirigida por meio da subdivisão em três
fases cujos conteúdos envolvidos se encontram apresentados a seguir.

1.4.2.1.

Fase 1: Revisão Bibliográfica

A Fase 1 da Etapa 1 desta pesquisa foi composta por um ampla revisão da
bibliografia internacional e nacional, na qual foram pesquisados periódicos, livros,
teses e dissertações que se mostraram relevantes para o desenvolvimento das
etapas posteriores da pesquisa, os quais, mais que justificar e contextualizar o
estudo apresentado, serviram de fundamento para as discussões, propostas e
orientações elaboradas na Etapa 3.

Fluxograma 1 - Etapas e fases adotadas para a pesquisa apresentada
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AUXILIAR 1
Tabela 1.12 – Classificação de propósito e estratégia para cada etapa e fase da pesquisa

Etapa

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Fase

Propósito do estudo

Estratégia de pesquisa

Fase 1

Descritivo
Exploratório

Levantamento de dados
Análise de arquivos
Pesquisa histórica

Fase 2

Descritivo
Exploratório

Levantamento de dados
Análise de arquivos

Fase 3

Descritivo
Exploratório

Levantamento de dados
Análise de arquivos

Fase 1

Descritivo
Exploratório

Levantamento de dados

Fase 2

Descritivo
Exploratório

Levantamento de dados

Fase 3

Descritivo
Exploratório

Levantamento de dados

Fase 1

Descritivo
Explanatório

Análise de arquivos
Estudo de Caso

Fase 2

Exploratório
Explanatório

Estudo de Caso

Fase 3

Exploratório
Explanatório

Análise de arquivos

1.4.2.2.

Fases 2 e 3: Estudos das metodologias teóricas de

subestruturação e da técnica de modelagem hierárquica de
estruturas por meio de subestruturação

As Fases 2 e 3 desta Etapa 1 do trabalho consistiram na compreensão e análise das
metodologias e técnicas de subestruturação, cujo teor foi observado na bibliografia
levantada na Fase 1 da Etapa 1, quais sejam:

•

Estudos das metodologias teóricas de subestruturação;

•

Estudo da técnica de modelagem hierárquica de estruturas por meio de
subestruturação.
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É importante ressaltar que o estudo elaborado nas fases 2 e 3 foi de grande valia
para determinar as etapas e fases posteriores da pesquisa e, conseqüentemente,
para elaboração da proposição da metodologia destacada na Etapa 3.

1.4.3.

Etapa 2: Estudo exploratório

A Etapa 2 da pesquisa, composta por três fases paralelas e distintas, consistiu em
um estudo exploratório no qual engenheiros consultores, escritórios de projeto e
pesquisadores foram consultados acerca das técnicas correntemente utilizadas para
análises de estruturas complexas, tendo-se observado a ampla utilização de
técnicas de análises estruturais complexas, por meio de subestruturação.

Nessa etapa da pesquisa, foram obtidas informações acerca das metodologias
envolvendo técnicas de subestruturação, utilizadas no mercado de cálculo de
estruturas, observando-se o corrente emprego da técnica de modelagem hierárquica
com a utilização de subestruturação. Constatou-se que a citada técnica é, na maioria
das vezes, empregada em função da experiência do engenheiro, pois, conforme se
comprovou na revisão bibliográfica da Etapa 1, não há vasta literatura acerca do
emprego dessa metodologia para análise de estruturas da engenharia civil, fato que
serviu de diretriz e fundamentou as bases da pesquisa nas fases da próxima etapa
de trabalho.

1.4.4.

Etapa 3: Análises, proposições e orientações

Conforme apresenta o Fluxograma 1, a Etapa 1 desta pesquisa, referente às
análises, proposições e orientações elaboradas a partir das informações obtidas nas
etapas anteriores da pesquisa, foi

subdividida em três fases, cujos conteúdos

envolvidos se encontram apresentados a seguir.
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1.4.4.1.

Fase 1: Análise dos estudos teóricos

Esta fase caracterizou-se pela análise detalhada dos diferentes métodos teóricos e
técnicas de subestruturação, inclusive a da modelagem hierárquica em estruturas
aeronáuticas, constante na bibliografia levantada na Etapa 1 da pesquisa.

1.4.4.2.

Fase 2: Proposição de metodologia de análise hierárquica

de estruturas da engenharia civil, por meio de técnica de
subestruturação

A Fase 2 da Etapa 3 da pesquisa caracterizou-se pela proposição de metodologia de
modelagem hierárquica, com utilização de técnicas de subestruturação aplicadas a
estruturas da engenharia civil, baseando-se em metodologia análoga desenvolvida
para análise de estruturas aeronáuticas, levantadas na revisão bibliográfica da
Etapa 1 desta pesquisa.

1.4.4.3.

Fase 3: Discussão e conclusão

Ainda em desenvolvimento, esta fase apresentará discussão, conclusões e
orientações de continuidade de pesquisa, acerca da metodologia proposta na Fase 2
da Etapa 3 deste trabalho, desenvolvendo-se e apresentado-se um estudo de caso
que embase as conclusões apresentadas.

1.5.

Resultados apresentados

Os resultados apresentados para esta pesquisa encontram-se na Tabela 1.13 e
foram obtidos, em vista dos objetivos apresentados na seção 1.3, por meio da
metodologia de pesquisa da seção 1.4.

1.6.

Estruturação do trabalho

A estruturação deste trabalho é composta por seis seções contendo os principais
temas e análises enfocadas na pesquisa.

73

Esta primeira seção caracteriza-se pela introdução e caracterização do tema
estudado, sendo enfocados a contextualização, a justificativa, a motivação, os
objetivos, a metodologia e os resultados da pesquisa.
Tabela 1.13 – Resultados apresentados na pesquisa

Ordem Resultados
1

Levantamento bibliográfico contextualizando as principais técnicas de
subestruturação desenvolvidas;
Texto apresentando exemplos e conceitos teóricos das principais

2

metodologias de subestruturação, desenvolvidas para as análises dos
mais variados sistemas estruturais;
Texto apresentando exemplos e os principais conceitos da técnica de

3

modelagem hierárquica, com utilização, ou não, de técnicas de
subestruturação para análise de estruturas aeronáuticas;
Proposição de fluxograma contendo etapas e diretrizes para análises de

4

estruturas da engenharia civil por meio de subestruturação, baseada na
técnica

de

modelagem

hierárquica

para

análise

de

estruturas

aeronáuticas;
5

Proposição de instrumentos necessários para aplicação da metodologia
de análise hierárquica com utilização de técnicas de subestruturação;
Discussão de dificuldades constatadas e precauções a serem adotados

6

na análise estática de estruturas elástico-lineares submetidas à aplicação
de deslocamentos nos nós de contorno.

Na segunda seção, apresentam-se aspectos, conceitos, terminologias, formulações
teóricas e exemplos de resolução de estruturas envolvendo técnicas de
subestruturação. Adicionalmente, apresentam-se os principais conceitos e estudos
de casos da metodologia de modelagem hierárquica, com utilização de técnica de
subestruturação em análise de estruturas aeronáuticas.

A terceira seção envolve a proposição de metodologia de modelagem hierárquica,
com utilização de técnica de subestruturação para análise de estruturas típicas da
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engenharia civil, baseando-se naquela apresentada na segunda seção, apresentase fluxograma e ferramentas úteis para o procedimento da análise proposta.

É apresentado, na quarta seção, estudos de casos de estrutura complexa e outras
mais simples, seguindo-se metodologia com a utilização das ferramentas propostas
na terceira seção.

Por fim, nas quinta e sexta seções são apresentadas, respectivamente, as
conclusões desta pesquisa e as diretrizes para elaboração de trabalhos futuros.

2. CONCEITOS,

FORMULAÇÃO

TEÓRICA

E

METODOLOGIA

HIERÁRQUICA DE ANÁLISE DE ESTRUTURAS, UTILIZANDO
TÉCNICA DE SUBESTRUTURAÇÃO
O objetivo desta seção é apresentar as principais definições, conceitos, formulações
e estratégia de análises estruturais, envolvendo subestruturas.

2.1.

Definições de subestrutura e técnica de subestruturação

As definições das terminologias subestrutura e técnica de subestruturação foram
apresentadas pelos diversos autores pesquisados, as quais encontram-se
resumidas na
Tabela 2.2, sendo que, a partir da análise dessas terminologias, pode-se definir
(Tabela 2.1):
Tabela 2.1 – Definições: Subestrutura e técnica de subestruturação

Terminologia

Definição.
Sub-região de um modelo estrutural, cujo contorno pode, ou

Subestrutura

não, corresponder a um limite de contorno real delimitado pela
subestrutura.

Técnica

de Divisão e análise de um modelo estrutural completo, através da

subestruturação divisão de seu domínio em “n” subestruturas.

75

Tabela 2.2 – Definições das terminologias subestrutura e técnica de subestruturação
encontradas na bibliografia estudada

Autor

Definições das Terminologias
Partição estrutural corresponde à divisão da estrutura completa em um número

Przemieniecki

de subestruturas, cujos contornos podem ser arbitrariamente especificados;
entretanto, por conveniência, é preferível aplicar-se a partição correspondendo
a uma partição física (PRZEMIENIECKI, 1968, p.231, tradução nossa).
O método clássico de subestrutura é baseado na divisão física de um domínio
totalmente discretizado em sub-regiões, denotadas por subestruturas, de modo

Synn e Fulton que os cálculos independentes podem ser realizados no nível de uma
subestrutura individual e a solução global, obtida pela junção das soluções das
subestruturas (SYNN; FULTON, 1993, p. 939, tradução nossa).
A estrutura é considerada como composta de um número de subestruturas
(componentes). O comportamento dinâmico de cada subestrutura é descrito

Hägglablad e por um jogo de modo, que são tipicamente não locais e muito poucos em
comparação ao número original de graus de liberdade dinâmicos na estrutura,
Eriksson
[...] nesse sentido é possível obter rápidas e precisas análises modais de
´super-large` modelos estruturais (HÄGGLABLAD; ERIKSSON, 1993, p. 735,
tradução nossa).
Subestruturação é usualmente referida como a subdivisão da estrutura

Biondi
Muscolino

e completa em duas ou mais subestruturas, cujas condições de contorno podem
ser arbitrariamente especificadas (BIONDI; MUSCOLINO, 2003, p. 433,
tradução nossa).
A Técnica da Subestruturação baseia-se na divisão de uma estrutura em
estruturas

menores

(subestruturas),

que

podem

ser

analisadas

individualmente, como se fossem isoladas [...] Foi introduzida pela primeira vez
na análise de circuitos elétricos e estruturas elásticas. Posteriormente, a
engenharia estrutural a definiria como método das subestruturas (MORETTI,
1998, p.2, grifos nossos).

Moretti

A técnica da subestruturação [...] consiste na divisão da estrutura completa, de
modo a formar segmentos, subestruturas, que podem ser analisadas
individualmente, como se fossem únicas e independentes (Moretti, 1998, p.7,
grifos nossos).

As subestruturas podem ser definidas como um elemento ou grupo de
elementos que formam uma porção da estrutura completa (Moretti, 1998, p.8,
grifos nossos).
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2.2.

Análises

estruturais

pelo

processo

dos

esforços

e

dos

deslocamentos
Os dois principais métodos desenvolvidos para resolução de sistemas estruturais
denominam-se processo dos esforços e deslocamentos, existindo, na bibliografia,
farto material versando sobre os mesmos, destacando-se as publicações de
Przemieniecki (1968) e Timoshenko e Gere (1993).

Destaca-se que a necessidade da apresentação dos conceitos básicos tem
embasamento no desenvolvimento das duas principais formulações para resolução
de sistemas estruturais por meio de técnicas de subestruturação: método full release
(seção 2.4.1) e método da decomposição de Choleski (seção 2.4.2) que se baseiam,
a exemplo da maioria das metodologias de aplicação computacional, nos conceitos
do processo dos deslocamentos.

Diogo e Costa (2005, p. 7-10), apresentam a seqüência da aplicação e,
principalmente, a diferença existente entre os processos por meio de um quadro
comparativo, atentando-se, em especial, a duas diferenças fundamentais referentes
à “Estrutura Auxiliar Associada à Estrutura Original” e “Propagação de Efeitos na
Estrutura Auxiliar”.

Os autores destacam que a “Estrutura Auxiliar Associada à Estrutura Original”,
selecionada no processo dos esforços, trata-se de uma estrutura isostática
(estaticamente determinada) havendo, portanto, várias opções de seleção para a
mesma ao passo que, no processo dos deslocamentos, trata-se de uma estrutura
fixa (cinematicamente determinada), existindo uma única alternativa para a estrutura
fixa.

O exposto no parágrafo anterior promove uma “Propagação de Efeitos na Estrutura
Auxiliar” diferenciada entre os dois métodos, pois:
“[No processo dos esforços] dependendo da estrutura livre escolhida, os
efeitos de X j = 1 [incógnita do esforço hiperestático] podem se propagar por
toda estrutura [...] [já no processo dos deslocamentos] os efeitos da
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imposição de a j = 1 [deslocamentos nodais] são localizados, na estrutura

[ ]

fixa, fazendo que a matriz K [matriz de rigidez] seja de banda”. (DIOGO;
COSTA, 2005, p. 10).

As diferenças entre os processos dos esforços e deslocamentos destacadas nos
parágrafos anteriores, em concordância com Diogo e Costa (2005, p. 10): “[...] [são
os] principais motivos que fazem com que o Processo dos deslocamentos seja
preferível na elaboração de programas automáticos de cálculo [...]”.

Profundamente descrito e utilizado em grande parte dos programas de análises
estruturais e trabalhos públicos, é desnecessário apresentar uma formulação
detalhada sobre os processos. Entretanto, os conceitos básicos dos mesmos, e as
respectivas diferenças, encontram-se apresentados na seqüência de aplicação do
Fluxograma 2 para resolução de sistemas lineares de barras.

Para exemplificar o conceito da resolução de sistemas estruturais de barras pelo
método dos esforços e deslocamentos, apresenta-se o exemplo de uma treliça
hiperestática proposta por Diogo e Costa (2005, p. 13-30) na seção 2.2.1.

2.2.1.

Exemplo 1: Resolução de treliça hiperestática proposta por

Diogo e Costa (2005, p. 13-20)
Enunciado: Seja a treliça hiperestática com as informações geométricas e de
materiais da Figura 2.1, pede-se calcular os esforços solicitantes de cada uma das
barras.
Resolução13: Metodologia pelo processo dos esforços e dos deslocamentos

13

Para compreensão da simbologia utilizada nesse exemplo, pede-se que se reporte à tabela de

símbolos.
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. SISTEMA

SEQUÊNCIA INICIAL: COMUM AOS DOIS PROCESSOS

ESTRUTURAL

.

EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO
Montagem via direta
(equilíbrio dos nós) ou via
deslocamentos virtuais

PASSO 1

.

EQUAÇÕES CONSTITUTIVAS
⎛E A ⎞
Δ li
⇒ N i = ⎜⎜ i i ⎟⎟ Δ li
li
⎝ li ⎠
Mi
κi =
⇒ M i = (E i I i )κ i
Ei Ii
εi =

PASSO 2

.

RELAÇÕES DEFORMAÇÃO DESLOCAMENTO

ε i = f (ai )

PASSO 3

κ i = f (ai )

.

.

.

.

MONTAGEM DO SISTEMA
LINEAR DOS
DESLOCAMENTOS

PASSO 5

Montagem pela substituição das
equações do PASSO 4 nas do
PASSO 1

.

PASSO 6

CÁLCULO DOS
DESLOCAMENTOS
Solução do sistema linear do
PASSO 5

Observação: para o cálculo dos esforços das
barras substituir os resultados do PASSO 6
nas equações do PASSO 4

Montagem via direta
PASSO 4 (operações das equações do PASSO3)
ou via aplicação do Teorema dos
Esforços Virtuais (TEV)

.

EQUAÇÕES DE COMPATIBILIDADE
DE ESFORÇOS
PASSO 5 Substituição das equações do PASSO 2
(Deformações=f(Esforços)) nas
equações do PASSO 4
.

MONTAGEM DO SISTEMA LINEAR
DOS ESFORÇOS
Montagem pelo agrupamento das
equações do PASSO 4 e do PASSO 1

PASSO 6

.

SEQUÊNCIA DO PROCESSO DOS ESFORÇOS

N i = f (ai )
M i = f (ai )
Montagem pela substituição das
equações do PASSO 3 nas do
PASSO 2

PASSO 4

EQUAÇÕES DE COMPATIBILIDADE
DE DESLOCAMENTOS

.

SEQUÊNCIA DO PROCESSO DOS DESLOCAMENTOS

EQUAÇÕES CONSTITUTIVAS
MODIFICADAS

.

PASSO 7

CÁLCULO DOS ESFORÇOS
Solução do sistema linear do PASSO 6

Fluxograma 2 – Seqüência de resolução de sistemas estruturais lineares de barras pelo
processo dos esforços e dos deslocamentos.
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Grau de hiperestaticidade
GH = GHE + GHI = 3 − 1 = 2

•

GHE = 2 + 1 + 1 + 2 − 3 = 3

•

GHI = 3 − 1 − 1 − 2 = −1

Grau de indeterminação cinemática
h=2
Figura 2.1 – Treliça hiperestática

2.2.1.1.

•

Passo 1: Equações de equilíbrio

Via direta: equilíbrio dos nós

- Equilíbrio na direção de a1

N 1 + N 2 COS (60 0 ) = 0 → N 1 +

N2
=0
2

Figura 2.2 – Equilíbrio na direção de a1
(equilíbrio nodal)

Logo:

2 N1 + N 2 = 0

eq.(2.1)
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- Equilíbrio na direção de a 2

60°

Analogamente à direção de a1 :
60°

N 4 N3
+
− N2 + P = 0
2
2

Dir de a2
Figura 2.3 – Equilíbrio na direção de a 2
(equilíbrio nodal)

Assim:

2 N 2 + N 3 − N 4 − 2P = 0

•

eq.(2.2)

Via TDV: teorema dos deslocamentos virtuais

- Equilíbrio na direção de a1 ( δa1 ∈ R e δa2 = 0 )

•

δWe = 0 × δa1 + 0 × P = 0

•

δWi =

δW ´´ds + ∫ Nδu´ds =
{
∫estrM
δΔl
δu ´ =
1.4243 estr .
l

nbarras

∑ N δΔl
i =1

i

i

=0

Logo:

δWi = N1 (−δa1 ) + N 2 (−
Figura 2.4 – Equilíbrio na direção de

δa1
2

)

Fazendo δWe = δWi (TDV), tem-se: 2 N 1 + N 2 = 0

a1 (TDV)

- Equilíbrio na direção de a 2 ( δa2 ∈ R e δa1 = 0 )

(verifica eq.(2.1))
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Deslocamento Barra 4

Deslocamento Barra 3

Figura 2.5 – Equilíbrio na direção de a2 (TDV)

Logo:
•
•

δWe = 0 × 0 + δa2 × P = Pδa2
δa
δa
δWi = N 2δa2 − N 4 2 + N 3 2
2

2

Fazendo δWe = δWi (TDV), tem-se que 2 N 2 + N 3 − N 4 − 2 P = 0 (verifica eq.(2.2)).

2.2.1.2.

Passo 2: Equações constitutivas

εi =

(EA)i
Δl i
Ni
=
→ Ni =
Δl i
(EA)i
li
li

Assim:

N1 =

EA
Δl1
l

eq.(2.3)

N2 =

EA
Δl 2
l

eq.(2.4)
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2.2.1.3.

N3 =

EA
Δl 3
l

eq.(2.5)

N4 =

EA
Δl 4
l

eq.(2.6)

Passo 3: Relações deformações-deslocamento

Δl1 = a1

Δl 2 = −

a1
+ a2
2

Δl3 =

a2
2

Δl4 = −

a2
2

eq.(2.7)

eq.(2.8)

eq.(2.9)

eq.(2.10)

Os demais passos de resolução desse exemplo serão apresentados na seqüência,
considerando, primeiramente, o processo dos deslocamentos e, posteriormente, o
processo dos esforços.

2.2.1.4.

Passo 4 (PROCESSO DOS DESLOCAMENTOS): Equações

constitutivas modificadas

Substituindo-se as equações eq.(2.7), eq.(2.8), eq.(2.9) e eq.(2.10) nas eq.(2.3),
eq.(2.4), eq.(2.5) e eq.(2.6), obtém-se:

N1 = −

EA
a1
l

eq.(2.11)
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N2 = −

EA a1 EA
+
a2
l 2
l

N3 =

EA a2
l 2

N4 = −

2.2.1.5.

EA a2
l 2

eq.(2.12)

eq.(2.13)

eq.(2.14)

Passo 5 (PROCESSO DOS DESLOCAMENTOS): Cálculo dos

deslocamentos

Substituindo-se as equações eq.(2.11), eq.(2.12), eq.(2.13) e eq.(2.14) nas eq.(2.1)
e eq.(2.2), chega-se ao sistema linear formado pelas equações:

2.2.1.6.

−

5 EA
2 EA
a1 +
a2 = 0
l
l

eq.(2.15)

−

EA
3EA
a1 +
a2 = 2 P
l
l

eq.(2.16)

Passo 6 (PROCESSO DOS DESLOCAMENTOS): Solução do

sistema linear do Passo 5

Solucionando-se o sistema linear formado pelas equações do Passo 5, obtém-se os
seguintes valores de a1 e a 2 :

a1 ≅ 0,3077

Pl
EA

eq.(2.17)

a 2 ≅ 0,7692

Pl
EA

eq.(2.18)
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Observação: Substituindo-se as equações eq.(2.35) e eq.(2.36) nas equações
eq.(2.11), eq.(2.12), eq.(2.13) e eq.(2.14), tem-se que:

2.2.1.7.

N 1 ≅ −0,3077 P

eq.(2.19)

N 2 =≅ 0,6154 P

eq.(2.20)

N 3 =≅ 0,3846 P

eq.(2.21)

N 4 = −0,3846 P

eq.(2.22)

Passo 4 (PROCESSO DOS ESFORÇOS):

Equações de

compatibilidade de deslocamentos

•

Via direta: operações das equações do Passo 3

Operando-se algebricamente as equações do Passo 3 (seção 2.2.1.3), obtém-se:

Δl1 − 2Δl 2 − 4Δl 4 = 0

eq.(2.23)

Δl1 − 2Δl 2 + 2Δl 3 − 2Δl 4 = 0

eq.(2.24)
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•

Via aplicação do Teorema dos Esforços Virtuais (TEV)

U1 = 0

≡

+

U 2, d = U 2,e

Figura 2.6 – Sistema

Figura 2.7 – Isostática

Equações

estrutural

fundamental

deslocamentos

- Equação 1 (δX 1 = 1 e δX 2 = 0

de

compatibilidade

de

)

- Esforços Virtuais

•

δτ * e = 1 × U 1 = U 1

•

δτ *i =

´´
∫ δMW ds +

14243

estr .

´
∫ δNu ds ={

Δl
u=
l

estr .

´

=0

nbarras

∑ δN Δl
i

i =1

i

Calculando-se os esforços normais virtuais nas barras do sistema estrutural, obtémse

δN1 = −

3
3
2 3
; δN 2 =
; δN 3 = 0 e δN 4 =
6
3
3

e,

portanto,

o

trabalho

=−

3
3
2 3
Δl1 +
Δl 2 +
Δl 4
6
3
3

complementar dos esforços internos fica sendo:

δτ *i = ∫ δMW ´´ds + ∫ δNu ´ ds ={
14243

estr .

=0

estr .

u´ =

Δl
l

nbarras

∑ δN Δl
i =1

i

i

virtual
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Fazendo-se δτ *e = δτ *i , tem-se:
− Δl1 + 2Δl 2 + 4Δl 4 = U 1

eq.(2.25)

- Equação de compatibilidade
Aplicando-se U 1 = 0 na eq.(2.25), chega-se a:

Δl1 − 2Δl2 − 4Δl4 = 0

Verifica
eq.(2.23)

- Equação 2 (δX 1 = 0 e δX 2 = 1 )

- Esforços Virtuais

Considerando-se que os esforços normais virtuais nas barras do sistema estrutural

1
são N1 = ; δN 2 = −1; δN 3 = 1 e δN 4 = −1 , obtém-se:
2
•

δτ *e = 1 × U 2,d − 1 × U 2,e = U 2,d − U 2,e

•

δτ *i = Δl1 − Δl2 − Δl3 − Δl4

1
2

Fazendo-se δτ *e = δτ *i , tem-se:

Δl1 − 2Δl 2 − 2Δl 3 − 2Δl 4 = 2(U 2,d − U 2,e )

- Equação de compatibilidade
Aplicando-se U 2,d = U 2,e na eq.(2.33), tem-se:

eq.(2.26)
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Verifica

Δl1 − 2Δl 2 − 2Δl3 − 2Δl 4 = 0

2.2.1.8.

eq.(2.24)

Passo 5 (PROCESSO DOS ESFORÇOS):

Equações de

compatibilidade de esforços

Substituindo-se as equações do Passo 2 (eq.(2.3) a eq.(2.6)) nas equações
eq.(2.23) e eq.(2.24), tem-se:

2.2.1.9.

N1 − 2 N 2 − 4 N 4 = 0

eq.(2.27)

N1 − 2 N 2 + 2 N 3 − 2 N 4 = 0

eq.(2.28)

Passo 6 (PROCESSO DOS ESFORÇOS):

Montagem do

sistema linear dos esforços

Através das equações eq.(2.1), eq.(2.2), eq.(2.27) e eq.(2.28), monta-se o sistema
linear em função dos esforços na forma [A]{X } = {P}, onde:

⎡2 1
⎢0 2
[A] = ⎢
⎢1 − 2
⎢
⎣1 − 2

2.2.1.10.

0 0⎤
1 − 1⎥⎥
0 − 4⎥
⎥
2 − 2⎦

⎧ N1 ⎫
⎪N ⎪
{X } = ⎪⎨ 2 ⎪⎬
⎪N3 ⎪
⎪⎩ N 4 ⎪⎭

⎧0⎫
⎪2 P ⎪
{X } = ⎪⎨ ⎪⎬
⎪0⎪
⎪⎩ 0 ⎪⎭

Passo 7 (PROCESSO DOS ESFORÇOS):

esforços

Cálculo dos
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Solucionando-se o sistema linear da seção 2.2.1.9, obtém-se:

2.3.

N 1 ≅ −0,3077 P

eq.(2.29)

N 2 =≅ 0,6154 P

eq.(2.30)

N 3 =≅ 0,3846 P

eq.(2.31)

N 4 = −0,3846 P

eq.(2.32)

Conceitos de modelagem hierárquica de estruturas

Os conceitos envolvendo a utilização de modelos matemáticos hierárquicos através
da análise de elementos finitos foram sintetizados por Bathe, Lee e Bucalem (1990)
e, posteriormente, compiladas por Bathe (1996).

Segundo Bathe, Lee e Bucalem (1990), a idealização de um problema físico –
“estrutura real” - por um modelo matemático envolve a adoção de certas hipóteses
que, em conjunto, levam às equações diferenciais que governam o modelo
matemático, sendo estas solucionadas pelas análises envolvendo o método dos
elementos finitos.

Entretanto, ainda segundo a mesma referência, sendo a solução do modelo
matemático obtido pelo método dos elementos finitos, é necessário verificar a
acurácia dos resultados obtidos, uma vez que esse método trata-se de um
procedimento numérico.

Assim, determinando-se o critério de verificação de

acurárcia, caso este não seja atingido, o método dos elementos finitos deve ser
repetido refinando-se os parâmetros, tais quais: refinamento da malha e a utilização
de elementos hierarquicamente superiores.

A titulo de exemplo, apresenta-se o
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Fluxograma 3 proposto por Bathe, Lee e Bucalem (1990), contendo as principais
etapas do processo de elementos finitos.

Fluxograma 3 – Principais etapas do processo de elementos finitos (Fonte: Bathe, Lee e
Bucalém, 1990, p. 6)

Os referidos autores destacaram que, ainda que seja impossível a obtenção da
resposta exata do problema físico, dada a impossibilidade de se reproduzir todas as
suas informações, mesmo que no modelo matemático mais refinado, a solução
obtida

pode

ser

demasiadamente

prejudicada

pela

adoção

de

hipóteses

inadequadas para o modelo matemático, pois os resultados do modelo matemático
refletem, obviamente, as hipóteses ali assumidas, afetando os resultados desejados:
“Nós não podemos esperar qualquer informação adicional na análise da
variável do fenômeno físico que aquela contida no modelo matemático.
Consequentemente, a escolha de um modelo matemático apropriado é
crucial e decide completamente a compreensão sobre o modelo físico que
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desejamos obter resposta através das análises [...] [assim] o passo chave
nas análises de engenharia é conseqüentemente a escolha de modelos
matemáticos apropriados” (BATHE; LEE; BUCALEM, 1990, p.5, tradução
nossa).

Os mesmos autores ainda destacaram que as definições desses modelos
matemáticos estão na dependência do fenômeno, devendo estes, portanto, serem
confiáveis e eficazes, definidos da seguinte forma:

•

modelos matemáticos eficazes: fornecem a resposta desejada com acurácia
suficiente e menor custo compucional;

•

modelos matemáticos confiáveis: a resposta desejada é passível de ser
obtida com um determinado nível de acurácia, medido a partir da resposta de
um “modelo matemático muito-compreensivo14”.

Assim, definiu-se o conceito do uso de modelos hierárquicos, ou seja, modelagem
hierárquica, como sendo a “seqüência de modelos matemáticos que inclui o
incremento seqüencial de efeitos mais complexos” (Bathe; Lee; Bucalem, 1990,
p.7, tradução nossa). Para exemplificar o conceito exposto, os autores destacaram
uma possível seqüência de modelos a serem desenvolvidos para as análises de
uma estrutura de barra (“viga”):
“Uma estrutura de barra (usando a terminlogia de engenharia) pode ser
primeiro analizada usando a teroria de barra de Bernoulli, posteriormente, a
teoria de Timoshenko, depois, a teoria 2-D [bidimensional] do estado plano
de tensão e, finalmente, usando a análise de um modelo contínuo e completo
3-D [tridimensional], com todos os efeitos de não-linearidade podendo ser
incluídos” (Bathe; Lee; Bucalém, 1990, p.7, tradução nossa).

14

Tradução nossa de very-comprehensive mathematical model. Bathe, Lee e Bucalem (1990, p.5) o

definem como um modelo abrangente podendo considerar-se hipóteses modeladoras complexas
tratando-se, portanto, no caso geral de um modelo completamente tridimensional que inclui efeitos de
não-linearidade. Importante destacar que os resultados deste modelo podem, ou não, serem
conhecidos, todavia, deve-se sempre conhecer o comportamento deste modelo.
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Na mesma referência, os autores apresentaram um estudo, através de modelagem
hierárquica, de uma placa dobrada submetida a um carregamento uniformemente
distribuído na linha de simetria, conforme indica a Figura 2.8. Notar que, em todas as
análises, foram utilizadas as propriedades da dupla simetria da estrutura.

Figura 2.8 – Estrutura de placa dobrada (Fonte: Bathe, Lee e Bucalem, 1990, p. 18)

A Tabela 2.3 apresenta a descrição dos modelos matemáticos desenvolvidos para a
análise hierárquica da estrutura destacada na Figura 2.8. Nota-se que este trabalho
tem apenas o objetivo de exemplificar alguns resultados que se valeram da análise
de modelagem hierárquica, de forma que, conforme se observa, os detalhes e os
critérios adotados pelos autores na escolha dos modelos matemáticos a seguir
descritos serão propositalmente omitidos.

No referido trabalho, selecionaram-se algumas variáveis de interesse, a fim de
comparar

seus

resultados

e

apresentar

algumas

conclusões

e

demais

considerações acerca dos modelos desenvolvidos e apresentados na Tabela 2.3.

Dentre as análises apresentadas, destacam-se os deslocamentos verticais da seção
de aplicação do carregamento nos três modelos (eixo z – vide Figura 2.8), os quais
se encontram apresentados na Figura 2.14,onde se observa:

•

Descolamento constante da seção no modelo de barra;
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•

Deslocamentos maiores no contorno dos modelos de casca e 3-D do que no
centro;

•

O modelo de barra fornece os maiores deslocamentos e o 3-D os menores
deslocamentos.

Tabela 2.3 – Modelos matemátcos desenvolvidos por Bathe, Lee e Bucalem para a análise
hierárquica da estrutura da Figura 2.8

Modelo
matemático

Descrição

Figuras

Modelo

de Considerando a dupla simetria da estrutura, modelaram-se

barra

de os elementos de placa horizontais e verticais com elementos -

Timoshenko

de barra isoparamétricos.
Considerado

Modelo
casca

a

dupla

simetria,

a

teoria

de

Figura

placa 2.9

de Reissner/Mindlin e o estado plano de tensão, modelou-se a -

Figura

estrutura da Figura 2.8, utilizando elementos de casca com 2.10
16 nós.

-

Figura

2.11
Considerando a dupla simetria, construiu-se um modelo
misto com:
- 960 elementos tridimensionais de 20 nós na junção entre as
placas verticias e horizontal;
Modelo 3-D

-

Figura

2.12

- 300 elementos de casca de 16 nós em região afastada da
junção em região afastada à junção das placas;
- Equações de restrição (compatibilidade) utilizadas na
junção entre os elementos de casca e trimidimensionais;
Objetivo: Estudar o compoartamento na junção das placas.

-

Figura

2.13
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Figura 2.9 – Modelo de casca utilizados na análise hierárquica da estrutura da Figura 2.8
(Fonte: Bathe, Lee e Bucalem, 1990, p. 19).

Figura 2.10 – Malha com os elementos de casca de 16 nós utilizados na análise hierárquica da
estrutura da Figura 2.8 (Fonte: Bathe, Lee e Bucalem, 1990, p. 20).

Figura 2.11 – Detalhe da malha na junção entre elementos verticais e horizontais da estrutura
da Figura 2.8 (Fonte: Bathe, Lee e Bucalem, 1990, p. 20).
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Figura 2.12 – Detalhe do modelo 3-D: elementos tridimensionais na junção das placas vertical
e horizontal e dos elementos de casca afastados da junção para estrutura da Figura 2.8 (Fonte:
Bathe, Lee e Bucalem, 1990, p. 21).

Figura 2.13 – Detalhe da discretização da malha do modelo 3-D (Fonte: Bathe, Lee e Bucalem,
1990, p. 21).

Assim, considerando o modelo 3-D como um “modelo matemático muitocompreensivo” e um nível de acurácia para deslocamentos inferiores a 10% obtidos
neste modelo, conclui-se que o modelo de barra é um modelo eficaz e confiável
para obtenção do campo de deslocamentos.

Endossando a conceituação apresentada até então, Bathe (1996, p. 4-9), apresenta
um estudo de caso de um suporte metálico de pequena espessura, fixado por dois
parafusos a uma coluna metálica espessa, de modo a ser considerada rígida. A
Figura 2.15 apresenta as características geométricas, reológicas e de carregamento
do suporte metálico.
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Figura 2.14 – Deslocamento na seção de aplicação do carregamento da estrutura da Figura 2.8
dos modelos de barra, casca e tridimensional (Fonte: Bathe, Lee e Bucalem, 1990, p. 21).

Tendo-se o objetivo de selecionar o modelo matemático adequado para modelar o
suporte metálico, selecionaram-se, inicialmente, como variáveis de análise
ouembasamento, o momento fletor na seção A-A ( M ) e o deslocamento vertical no
ponto de aplicação da força vertical W ( δ ), apresentados na Figura 2.15.

Dessa forma, desenvolveram-se dois modelos:

•

Modelo de barra elástico-linear submetido às condições de carregamento,
características geométricas e físicas (materiais) da Figura 2.15, onde: E =
módulo de elasticidade, A = h × t = área da seção transversal, υ = Coeficiente
de poisson e I =

•

h3 ×t
= momento de inércia (Figura 2.16)
12

Modelo bidimensional do estado plano de tensões elástico-linear regido pelas
equações diferenciais do estado plano de tensões apresentado por Bathe
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(1996, p. 6), com as restrições de deslocamentos nos contornos da Figura
2.17. Esse modelo foi selecionado para a presente análise como o “modelo
matemático muito-compreensivo” e foi solucionado através da discretização
do problema físico em elementos finitos do estado plano de tensões com
nove nós por elemento.

O principal questionamento proposto consistiu na avaliação da adequação de se
utilizar o modelo de barra da Figura 2.16 como um modelo confiável e efetivo para
modelagem do problema físico da Figura 2.15.

Figura 2.15 – Problema físico do suporte metálico proposto por Bathe (1996) (Fonte: Bathe,
1996, p. 5).
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Figura 2.16 – Modelo de barra desenvolvido para o problema físico do suporte metálico da
Figura 2.15 (Fonte: Bathe, 1996, p. 5).

Figura 2.17 – Modelo bidimensional do estado plano de tensões para o problema físico do
suporte metálico da Figura 2.15 (Fonte: Bathe, 1996, p. 6).
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Figura 2.18 – Discretização do modelo bidimensional do estado plano de tensões para o
problema físico do suporte metálico da Figura 2.15: elementos de 9 nós (Fonte: Bathe, 1996, p.
8).

Assim sendo, obtiveram-se para as variáveis de interesse selecionadas e descritas
anteriormente os valores da Tabela 2.4:
Tabela 2.4 – Deslocamentos verticais ( δ ) e momentos fletores da seção A-A ( M ) nos
modelos de barra e do estado plano de tensões (Fonte: Bathe, 1996, p. 5 e 9)

Deslocamento vertical

Momento Fletor

Modelo

( δ → [δ ] = cm )

( M → [M ] = Ncm )

Barra

0,053

27,5

Estado Plano de Tensão

0,064

27,5

Obtendo os resultados, Bathe (1996, p.9) concluiu:

•

O modelo de barra é, sem dúvida, eficaz uma vez que os cálculos de
esforços e tensões podem ser calculados com pouco esforço e custo
computacional.
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•

Se a acurácia desejada para cálculo do momento fletor na seção A-A e da
deflecção (deslocamento) no ponto de aplicação da força forem admitidas
com variação de, respectivamente, até 1% e 20% o modelo de barra pode
ser considerado confiável.

•

Caso a resposta desejada seja a análise das tensões máximas atuantes no
suporte, o modelo de barra NÃO pode ser considerado confiável, pois,
diferentemente do modelo do Estado Plano de Tensões, não contempla o
contorno junto à coluna metálica: local que, pelo “modelo matemático muitocompreensivo”, possui a maior concentração de tensões (Figura 2.19).

Por fim, Bathe (1996, p.9) apresentou suas conclusões finais acerca da
confiabilidade e efetividade dos modelos hierárquicos:

“1. A seleção de um modelo matemático deve depender da resposta a ser
estimada (i.e., sobre as questões levantadas sobre a natureza);
2. O mais efetivo modelo matemático é aquele que leva a resposta às
questões de uma maneira confiável (i.e., com um erro aceitável) com o
menor esforço;
3. A solução em elementos finitos pode solucionar somente o modelo
matemático escolhido (ex., o modelo de barra ou o modelo de estado plano
de tensões da Fig. 1.2 [Figura 2.17 deste trabalho]) e não pode estimar
nenhuma informação adicional que aquela contida no modelo;
3. A noção de confiabilidade de um modelo matemático remete à avaliação
da acurácia dos resultados obtidos com o modelo matemático escolhido (na
resposta aos questionamentos feitos) frente aos resultados obtidos com o
modelo matemático muito-compreensivo. Entretanto, na prática o modelo
matemático muito-compreensivo usualmente não é solucionado, e, em seu
lugar, a experiência de engenharia é usada, ou um modelo matemático mais
refinado é solucionado, para julgar se o modelo matemático usado foi
adetado (i.e., confiável) para obter-se a resposta desejada” (BATHE, 1996,
p.9-10, tradução nossa).

100

Figura 2.19 – Distribuição das tensões máximas junto à coluna metálica de suporte: região de
maior concentração de tensões do problema físico do suporte metálico da Figura 2.15 (Fonte:
Bathe, 1996, p. 8).

2.4.

Formulação teórica da análise de subestruturas utilizando o
método dos deslocamentos

Apresentam-se, nesta seção, os principais conceitos e formulações teóricas,
envolvendo análises de estruturas, através da subdivisão de seu domínio em
subestruturas.

2.4.1.

Método full release (PRZEMIENIECK, 1963)

Nesta seção, apresenta-se a formulação do método full release proposta por
Przemienieck (1963, p. 138-147) tendo em vista sua magnitude e importância para o
desenvolvimento das análises de subestruturas, baseados no método dos
deslocamentos, pois, conforme se expôs na seção 1.1, esta formulação serviu de
base para os principais conceitos envolvidos em análises estruturais, com partido de
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subestruturas, servindo de base para formulações posteriores, propostas por
diversos autores. Dessa forma, apresenta-se, na seqüência, a formulação do
método full release baseando-se na notação adotada por Przemienieck (1968, p.
231-241) e Moretti (1998, p. 10-22).

2.4.1.1.

Formulação teórica proposta por Przemienieck (1963, 1968)

Apresenta-se, a seguir, a formulação básica do método full release proposta por
Przemienieck (1963, 1968).

Considere-se que a equação de equilíbrio eq.(2.33) para resolução de um sistema
estrutural genérico submetido a, apenas, esforços nodais:

[K ]× {U } = {P}

eq.(2.33)

Onde:

•
•
•

[K ] = matriz de rigidez completa da estrutura;
{U } = matriz de deslocamentos nodais da estrutura;
{P} = matriz de esforços nodais aplicados na estrutura.

Subdividindo-se a estrutura completa em subestruturas, ou seja, introduzindo
contornos em seu interior, a eq.(2.33) pode ser particionada da seguinte forma:

⎡[K bb ]
⎢ [K ]
⎣ ib

Onde:

[K bi ]⎤ ⎧[U b ]⎫ ⎧[PB ]⎫
×
=
[K ii ]⎥⎦ ⎨⎩[U i ]⎬⎭ ⎨⎩ [Pi ]⎬⎭

eq.(2.34)
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•

[U b ] = matriz de deslocamentos nodais comuns ao contorno de duas ou mais
subestruturas;

•

[U i ]

= matriz de deslocamentos nodais do interior onde cada deslocamento

ocorre somente nos nós internos de uma única subestrutura;

•

[Pb ]

= matriz de esforços nodais aplicados ao contorno de duas ou mais

subestruturas;

•

[Pi ]

= matriz de esforços nodais internos aplicados em uma única

subestrutura;

•

[K bb ] , [K bi ] , [K ib ]

e [K bb ] = matrizes de rigidez resultantes da subdivisão

estrutural.

Tendo-se como base o fato de que os “deslocamentos totais” dos nós da estrutura
podem ser calculados pela superposição de duas matrizes, tem-se:

{U } = {U (α ) }+ {U ( β ) }

eq.(2.35)

Onde:

•

{U }
(α )

= matriz de deslocamentos resultantes da aplicação de

{Pi }

considerando-se {U b } = {0}

•

{U }
(β )

=

matriz

de

deslocamentos

considerando

a

aplicação

dos

deslocamentos de contorno {U b } considerando-se {Pi } = {0}

Assim, aplicando-se a notação da eq.(2.34) na eq.(2.35), obtém-se:

[
[

] [
] [

]
]

⎧[U b ]⎫ ⎧ U b (α ) ⎫ ⎧ U b ( β ) ⎫
{U } = ⎨ ⎬ = ⎨ (α ) ⎬ + ⎨ ( β ) ⎬
⎩ [U i ]⎭ ⎩ U i ⎭ ⎩ U i ⎭

eq.(2.36)

103

Analogamente, a matriz de esforços nodais externos também pode ser definido da
seguinte forma:

{P} = {P (α ) }+ {P ( β ) }

→

⎧[P ]⎫ ⎧ (α ) ⎫ ⎧ ( β ) ⎫
{P} = ⎨ b ⎬ = ⎨[Pb (α ) ]⎬ + ⎨[Pb ( β ) ]⎬
⎩ [Pi ]⎭ ⎩ [Pi ]⎭ ⎩ [Pi ]⎭

{

} {

eq.(2.37)

}

Onde, considerando as definições de U (α ) e U ( β ) , tem-se:

•

{P } = matriz dos carregamentos nodais referentes a aplicação de {P } para
(α )

i

{U b } = {0} . Notar que [Pi (α ) ] = [Pi ].
•

{P } =
(β )

matriz dos carregamentos nodais referentes a aplicação de {U b }

[ ] = [0].

considerando-se {Pi } = {0} . Notar que Pi

(β )

Assim, substituindo-se eq.(2.36) e eq.(2.37) na eq.(2.34), tem-se:

⎡[K bb ]
⎢ [K ]
⎣ ib

[K bi ]⎤ ⎛⎜ ⎧[U b (α ) ]⎫ ⎧[U b ( β ) ]⎫ ⎞⎟ ⎧[Pb (α ) ]⎫ ⎧[Pb ( β ) ]⎫
=
+
×
+
[K ii ]⎥⎦ ⎜⎝ ⎨⎩ [U i (α ) ]⎬⎭ ⎨⎩ [U i ( β ) ]⎬⎭ ⎟⎠ ⎨⎩ [Pi (α ) ]⎬⎭ ⎨⎩ [Pi ( β ) ]⎬⎭

eq.(2.38)

Przemienieck (1968, p. 233) estuda a eq.(2.38) considerando duas hipóteses: (1)

[U b ] = [0] e [Pi ] ≠ [0] - seção 2.4.1.2 e (2) [U b ] ≠ [0] e [Pi ] = [0] - seção 2.4.1.3.
2.4.1.2.

Análise da eq.(2.38) considerando a [U b ] = [0] e [Pi ] ≠ [0]

Adotando-se a hipótese de [U b ] = [0] e [Pi ] ≠ [0] , conclui-se:

{U } = ⎧⎨[U ]⎫⎬ = ⎧⎨[[00]]⎫⎬
(β )

(β )

⎩ [U ]⎭
b

(β )

i

[U ] = [0]
(α )

b

⎩

⎭

eq.(2.39)

eq.(2.40)
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{P } [

]
[ ]

(β )

⎧ Pb ( β ) ⎫ ⎧[0]⎫
= ⎨ (β ) ⎬ = ⎨ ⎬
⎩ Pi ⎭ ⎩[0]⎭

eq.(2.41)

[P ] = [P ]

eq.(2.42)

(α )

i

i

Substituindo as equações eq.(2.39), eq.(2.40), eq.(2.41) e eq.(2.42) em eq.(2.38),
obtém-se:

⎡[K bb ]
⎢ [K ]
⎣ ib

[K bi ]⎤ ⎛⎜ ⎧ [0] ⎫ ⎞⎟ ⎧[Pb (α ) ]⎫
×
=
[K ii ]⎥⎦ ⎜⎝ ⎨⎩[U i (α ) ]⎬⎭ ⎟⎠ ⎨⎩ [Pi ] ⎬⎭

eq.(2.43)

Da eq.(2.43) obtém-se:

[U ] = [K

]−1 [Pi ]

eq.(2.44)

[P ] = [K ][U ]

eq.(2.45)

(α )

i

ii

(α )

(α )

b

bi

i

Substituindo eq.(2.44) na eq.(2.45), obtém-se:

[P ] = [K
(α )

b

2.4.1.3.

bi

][K ii ]−1 [Pi ]

eq.(2.46)

Análise da eq.(2.38) considerando a [U b ] ≠ [0] e [Pi ] = [0]

Adotando-se a hipótese de [U b ] ≠ [0] e [Pi ] = [0] , conclui-se:

{U } [
(α )

]
]

⎧ U b (α ) ⎫ ⎧[0]⎫
= ⎨ (α ) ⎬ = ⎨ ⎬
⎩ U i ⎭ ⎩[0]⎭

[

eq.(2.47)
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{P } [

]
[ ]

⎧ Pb (α ) ⎫ ⎧[0]⎫
= ⎨ (α ) ⎬ = ⎨ ⎬
⎩ Pi ⎭ ⎩[0]⎭

(α )

eq.(2.48)

{P } = ⎧⎨[P ]⎫⎬ = ⎧⎨[P ]⎫⎬
(β )

(β )

(β )

⎩ [P ]⎭
b

b

(β )

[0]

⎩

i

eq.(2.49)

⎭

Substituindo as equações eq.(2.47), eq.(2.48) e eq.(2.49) em eq.(2.38), obtém-se:

[K bi ]⎤ ⎧[U b ( β ) ]⎫ ⎧[Pb ( β ) ]⎫
×
=
[K ii ]⎥⎦ ⎨⎩ [U i ( β ) ]⎬⎭ ⎨⎩ [0] ⎬⎭

⎡[K bb ]
⎢ [K ]
⎣ ib

eq.(2.50)

Da eq.(2.50) obtém-se:

[K bb ][U b ( β ) ]+ [K bi ][U i ( β ) ] = [Pb ( β ) ]

[U ] = −[K
(β )

i

ii

]−1 [K ib ][U b ( β ) ]

eq.(2.51)

eq.(2.52)

Substituindo eq.(2.52) na eq.(2.45) obtém-se:

[P ] = (1[K44
] −4
[K42][4
K ] [K ])[U ]
444
3
(β )

b

(β )

−1

bb

bi

ii

ib

b

[K b ]

eq.(2.53)

Logo:

[U ] = [K ] [P ]
(β )

b

(β )

−1

b

b

eq.(2.54)

Nota-se que a matriz [K b ] é a matriz de rigidez do contorno e trata-se de uma matriz
reduzida sendo, também, denominada de matriz de rigidez condensada.
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Esse conceito de matriz de rigidez condensada foi igualmente introduzido por Moretti
(1998, p. 10-13) através de um exemplo didático de um sistema estrutural subdivido
em duas subestruturas - A e B – tendo-se aplicado, somente, carregamentos na
subestrutura A, buscando, igualmente, para essa região, os deslocamentos em seu
interior e contorno.

Dessa forma, considerando o objetivo descrito no parágrafo anterior, é de extrema
conveniência obter-se uma única matriz de rigidez a ser utilizada para o cálculo dos
deslocamentos nessa região (subestrutura A). Essa matriz é denominada matriz de
rigidez condensada.

Figura 2.20 – Sistema estrutural proposto por Moretti (1998, p. 10) para introdução dos
conceitos de matriz de rigidez condensada (Fonte: Moretti, 1998, p. 10).

Desenvolvendo raciocínio análogo ao de Przemienieck (1968, p. 231-241), Moretti
(1998, p. 11) apresenta a seguinte equação para o cálculo dos deslocamentos
nodais da subestrutura A do sistema estrutural da Figura 2.20:

[U A ] = [SC ]−1[F A ]

eq.(2.55)

[SC ] = [S AA ] − [S AB ][S BB ]−1[S BA ]

eq.(2.56)
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Onde:

•

[U A ] = Deslocamentos da subestrutura A;
[F A ] = Carregamentos nodais atuantes na subestrutura A;
[S C ] = Matriz de rigidez condensada;

•

[S AA ], [S AB ], [S BB ] e [S BA ] = Matriz

•
•

de rigidez da estrutura da Figura 2.20

subdividida entre as subestruturas A e B.

Nota-se que, de acordo com Moretti (1998, p. 12), a matriz de rigidez condensada

[SC ]

é responsável, isoladamente, pelo cálculo dos deslocamentos na subestrutura

A do sistema estrutural da Figura 2.20, considerando, somente, as cargas aplicadas
nos nós dessa subestrutura A. Assim, deve-se atentar ao fato de que a matriz de
rigidez condensada

[SC ]

contém, intrinsecamente, toda a atuação que a

subestrutura B exerce sobre as coordenadas da subestrutura A:

[ ] adotada neste trabalho] engloba toda a atuação

“A matriz Sc [notação S C

que a região B da estrutura exerce sobre as coordenadas em A. Sua
dimensão é consideravelmente menor que a da matriz de rigidez da estrutura
em sua forma completa.
O termo condensação refere-se, então, a uma contração no tamanho do
sistema de equações, eliminando certos graus de liberdade durante o
processo (região B), mas computando suas atuações na matriz Sc [notação

[S C ]

adotada neste trabalho]. Neste processo, nada é aproximado ou

perdido.” (MORETTI, 1998, p.12).

2.4.1.4.

Cálculo dos deslocamentos da n-ésima subestrutura pelo

método full release

Segundo Moretti (1998, p. 20, grifos nossos), o cálculo dos deslocamentos e
esforços da n-ésima subestrutura pode ser obtido através “de uma técnica de
relaxação, onde os nós fixados são relaxados simultaneamente [...] [e] implica a
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liberação total dos graus de liberdade internos da subestrutura”.

Przemienieck

(1968, p.232-246) aplica essa técnica de relaxação com base no desenvolvimento
teórico da formulação introduzida na seção 2.4.1.1.

Moretti (1998, p. 14-19) descreveu essa formulação didaticamente utilizando como
base o método dos deslocamentos, sendo esta apresentada na seqüência com a
notação e referência proposta por esse autor.

Considere-se o sistema estrutural da Figura 2.21 subdividido em duas subestruturas
A e B.

Figura 2.21 – Sistema estrutural proposto por Moretti (1998, p.14) para apresentação dos
conceitos envolvidos no método full release (Fonte: Moretti, 1998, p. 14).

•

1ª Etapa: Restrição completa dos nós de contorno comuns às
subestruturas e cálculo das respectivas reações de apoio (artificiais)15 -

{R }
n

Ef

Na primeira etapa, consideram-se os nós de contorno das subestruturas
completamente restringidos (“engastados”), sendo estes denominados “vínculos
artificiais”, e os carregamentos nodais são aplicados a cada subestrutura. Calcula-se
ao final as reações de apoio “artificiais” dos nós de contorno restringidos comuns a
essas subestruturas. A Figura 2.22 apresenta, em tracejado, as reações de apoio
“artificiais” dos nós comuns às subestruturas A e B da Figura 2.21.
15

Etapa correspondente à aplicação dos conceitos da seção 2.4.1.2
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Figura 2.22 – Reações de apoio artificiais, em tracejado, dos nós comuns às subestruturas A e
B destacadas na Figura 2.21 (Fonte: Moretti, 1998, p. 16).

Assim sendo, seja a equação de equilíbrio:

[S ]{U } = {F }+ {R }
n

n

n

n

eq.(2.57)

Onde:

•
•
•
•

[S ] = matriz de rigidez da n-ésima subestrutura;
{U } = matriz de deslocamentos nodais da n-ésima subestrutura;
{F } = Carregamentos nodais da n-ésima subestrutura;
{R } = Reações de apoio dos nós restringidos da n-ésima
n

n

n

n

subestrutura

(reações de apoio dos “vínculos artificiais”).

Adotando-se os índices I para os nós internos (“livres”), E para os nós comuns as
subestruturas (“restringidos”) e f indicando a etapa do processo onde os nós comuns
das subestruturas são fixados artificialmente, a eq.(2.57) pode ser expandida a:

[ ] [S ]⎤⎥ × ⎧⎪⎨ {U }⎫⎪⎬ = ⎧⎪⎨ {F }⎫⎪⎬ + ⎧⎪⎨ {R }⎫⎪⎬
[ ] [S ]⎦ ⎪⎩{U }⎪⎭ ⎪⎩{F }⎪⎭ ⎪⎩{R }⎪⎭

⎡ S II n
⎢ n
⎣ S EI

n

n

If

IE

n

n

EE

n

If

Ef

n

If

n

Ef

n

Ef

eq.(2.58)
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Nota-se que, pela própria definição das condições de contorno da Figura 2.21, sabese que

{F }=
n

If

{U } = {0}, {R } = {0}, {U } = deslocamentos
n

n

Ef

n

If

If

dos nós internos (livres),

{ }=

esforços nodais aplicados aos nós internos (livres) na etapa f, FEf

n

esforços nodais aplicados diretamente sobre os nós restringidos (contorno) e

{R } =
n

Ef

reações de apoio dos nós de contorno (restringidos). Assim, a eq.(2.58) na

forma particionada fica sendo:

[ ] [S ]⎤⎥ × ⎧⎨{U }⎫⎬ = ⎧⎪⎨ {F }⎫⎪⎬ + ⎧⎨ {0} ⎫⎬
[ ] [S ]⎦ ⎩ {0} ⎭ ⎪⎩{F }⎪⎭ ⎩{R }⎭

⎡ S II n
⎢
n
⎣ S EI

n

n

n

IE

If

If

n

n

n

Ef

EE

eq.(2.59)

Ef

Solucionando-se a eq.(2.59), obtém-se:

[S ]{U }= {F }
n

n

II

n

If

eq.(2.60)

If

[S ]{U }= {F }+ {R }
n

n

EI

n

If

n

Ef

eq.(2.61)

Ef

Da solução eq.(2.60), chega-se a:

{U } = [S ] {F }
n −1

n

If

n

II

eq.(2.62)

If

Logo, as reações de apoio “artificiais” (nós restringidos) é obtida substituindo-se a
eq.(2.62) na eq.(2.61), o que leva a:

{R }= [S ][S ] {F }− {F }
n

Ef

n −1

n

EI

II

n

If

n

Ef

eq.(2.63)
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•

2ª Etapa: “Aplicação” dos deslocamentos correspondentes aos nós de
contorno comuns às subestruturas e cálculo das respectivas reações

{ }-e

equivalentes ao equilíbrio em função dos deslocamentos16 - R Ed

n

{ }

obtenção da matriz de rigidez condensada - S n

Na segunda etapa, “aplicam-se”, isoladamente, os deslocamentos dos nós de
contorno comuns às subestruturas buscando-se as reações de apoio desses
respectivos nós que correspondem à configuração de equilíbrio.

Nessa etapa, cujo índice proposto por Moretti (1998, p. 17) é d, não são aplicados

{ }
{ }

⎧ F n ⎫ ⎧{0}⎫
quaisquer carregamentos “externos” às subestruturas, ou seja: {F n } = ⎪⎨ If n ⎪⎬ = ⎨ ⎬ .
⎪⎩ FEf ⎪⎭ ⎩{0}⎭

{ }=

{ }

Considera-se que F n = {0}, U Id

n

deslocamentos dos nós internos (“livres”) da

subestrutura n devido à aplicação dos deslocamentos reais dos nós de contorno,

{U }= deslocamentos reais dos nós de contorno comuns às subestruturas e
{R }= ações (reações) de equilíbrio dos nós de contorno comuns às subestruturas
ocorridas em virtude da aplicação de {U }. Assim, a equação eq.(2.58) na forma
17

n

Ed

n

Ed

n

Ed

particionada fica sendo:

[ ] [S ]⎤⎥ × ⎧⎨ {U }⎫⎬ = ⎧⎨ {0} ⎫⎬
[ ] [S ]⎦ ⎩{U }⎭ ⎩{R }⎭

⎡ S II n
⎢ n
⎣ S EI

n

n

Id

IE

n

n

n

Ed

Ed

EE

eq.(2.64)

Solucionando-se o sistema linear da eq.(2.64), tem-se:

[S ]{U }+ [S ]{U }= {0}
n

II

n

Id

n

IE

n

Ed

16

Etapa correspondente à aplicação dos conceitos da seção 2.4.1.3

17

Estes deslocamentos são determinados em outra etapa.

eq.(2.65)
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[S ]{U }+ [S ]{U }= {R }
n

n

EI

n

Id

EE

n

n

Ed

eq.(2.66)

Ed

{ } da eq.(2.65), chega-se a:

Isolando-se U Id

n

{U } = − [S ] [S ]{U
n −1

n

Id

n

II

IE

n
Ed

}

eq.(2.67)

Substituindo eq.(2.67) na eq.(2.66) e trabalhando algebricamente a expressão
resultante, tem-se que:

{R } = ([S ] − [S ][S ] [S ]){U }
n

Ed

n

n −1

n

EE

EI

[ ] [

II

n

n

IE

] [ ][ ] [S ] (eq.(2.69)) é a matriz

Moretti (1998, p. 18) definiu que S Sn = S EE − S EI S II
n

eq.(2.68)

Ed

n

n −1

n

IE

de rigidez condensada da estrutura n para o caso de imposição de deslocamentos
no contorno e aplicação de carregamentos nulo na subestrutura, cujos conceitos e
demonstração foram expostos na seção 2.4.1.3.

[ ]

É importante observar, também, que os elementos da matriz S Sn indicam o esforço
resultante da aplicação de um deslocamento unitário nos nós de união (comuns às
subestruturas), sendo o mesmo conceito introduzido por Przemienieck (1968, p. 235237):
n

[ ] adotada neste trabalho] S indica a ação necessária para
n

“ S S [notação S S

um deslocamento unitário nas coordenadas dos nós de união, levando em
consideração a interação que há com o resto da Subestrutura [estrutura]. É
uma matriz condensada. Devido ao seu significado, ela é adequadamente
denominada de Matriz de Rigidez da Subestrutura.” (MORETTI, 1998, p.18).
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•

3ª Etapa: Cálculo dos deslocamentos correspondentes aos nós de

{ }

contorno comuns as subestruturas U Ed

n

Definindo-se a matriz das reações dos nós de contorno, quando estes foram

({R }), e a matriz de rigidez
n

supostamente restringidos, calculados na 1ª Etapa

Ef

([S ]) , procede-se, nesta 3ª
n
S

condensada de cada subestrutura definida na 2ª Etapa

Etapa, através da superposição de efeitos, ao cálculo e dos deslocamentos nos nós

{ } através

de união comuns aos contornos da subestrutura U Ed

n

da equação de

equilíbrio global da estrutura – indicado pelo índice c definido por Moretti (1998, p.
18):

[Sc ]{U c } = {Fc }

eq.(2.70)

Onde:

•

{Fc } =

matriz de carregamentos nodais equivalentes dos nós de contorno

comuns às subestruturas. Obtida a partir da superposição das matrizes das
reações de apoio dos nós de contorno das subestruturas quando estes foram
supostos, completamente restringidos, aplicando-se os carregamentos nas
n

{ }

subestruturas de acordo com a 1ª Etapa: {Fc } = −∑ R Ef
i =1

•

[S c ] =

i

matriz de rigidez condensada da estrutura completa dos nós comuns às

subestruturas (contorno) referida no sistema global definido para o sistema
estrutural. Calculada pela superposição das matrizes de rigidez condensada
n

[ ]

das subestruturas, conforme 2ª Etapa: [S c ] = ∑ S Si
i =1

•

{U c } = matriz

dos

deslocamentos

dos

nós

de

contorno

comuns

às

subestruturas. Composta pela superposição das matrizes de deslocamentos
n

{ }

dos nós de contorno das subestruturas: {U c } = ∑ U Ed
i =1

i
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A Figura 2.23 apresenta os graus de liberdade dos nós de contorno (deslocamentos
nodais) das subestruturas A e B contemplados pela equação eq.(2.70) do sistema
estrutural da Figura 2.21.

Solucionando-se a eq.(2.70), calcula-se a matriz dos deslocamentos nodais dos
contornos comuns às subestruturas {U c } :

{U c } = [S c ]−1{Fc }

eq.(2.71)

A partir da matriz de deslocamentos dos nós de contorno das subestruturas {U c } ,
obtidos na eq.(2.71), é possível compor as matrizes de deslocamentos no contorno

{ }
n

de cada subestrutura “n” - U Ed :

{U c }

→

{U }
n

Ed

eq.(2.72)

Figura 2.23 – Graus de liberdade dos nós de contorno das subestruturas A e B da Figura 2.21
calculados pela eq.(2.68) (Fonte: Moretti, 1998, p. 19).
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•

4ª Etapa: Cálculo dos deslocamentos dos nós internos (livres) das

{ }

subestruturas U I

n

{ } para cada subestrutura “n”, calculadas na 3ª etapa, pode-se
obter os valores dos deslocamentos - {U } - através da superposição de efeitos
desses valores calculados nas etapas 1 - {U } - e 2 - {U }:
De posse dos U Ed

n

n

I

n

n

If

Id

{U }= {U }+ {U }
n

n

I

If

n

eq.(2.73)

Id

Substituindo-se as equações eq.(2.62) e eq.(2.67) na eq.(2.73), chega-se a:

{U } = [S ] ({F }− [S ]{U })
n −1

n

I

II

n

If

n

IE

n

eq.(2.74)

Ed

Przemienieck (1968, p. 241-246) apresenta um exemplo de análise de um sistema
estrutural de dois módulos de treliça, utilizando-se dos conceitos do método full
release ora apresentado.

2.4.2.

Método

da

decomposição

de

Choleski

aplicada

a

subestruturas (RUBINSTEIN, 1970)
De acordo com Rosen e Rubinstein (1968, p. 331), nas análises estruturais, tanto
pelo método dos deslocamentos quanto dos esforços, a resolução de sistemas de
equações lineares é freqüentemente observada, sendo a inversão da matriz de
rigidez (que contém os coeficientes desses sistemas) uma das etapas mais
trabalhosas do processo e, para resolução desses sistemas lineares, o método da
decomposição de Choleski está entre os mais eficientes e acurados obtendo-se as
matrizes de rigidez ou de flexibilidade em formas singulares.
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Rosen e Rubinstein (1968, p. 331) destacam que esse método consiste na
decomposição da matriz de rigidez ou de flexibilidade em um triplo produto de
matrizes composto pelas matrizes [S ] , [D ] e [S ] .
t

Ainda, segundo os autores, as matrizes [S ] e [D ] estão relacionadas tanto às
coordenadas da estrutura quanto às propriedades dos seus elementos constituintes.
A matriz [S ] é uma matriz de transformação de coordenadas e a [D ] representa uma
matriz de rigidez ou de flexibilidade diagonais.

Rubinstein (1970) apresentou um trabalho desenvolvendo a metodologia da
decomposição de Cholesky através da denominada decomposição parcial aplicada
às análises estruturais onde a matriz de rigidez de uma estrutura é subdividida entre
outras 4 submatrizes, reduzindo, consideravelmente, o número de cálculos
matemáticos envolvidos. Essa metodologia permitiu que Rosen e Rubinstein (1970)
aplicassem esses conceitos às análises estruturais envolvendo técnicas de
subestruturação.

2.4.2.1.

Definição da decomposição de matrizes pelo método da

decomposição de Choleski e resolução de sistemas lineares

Rosen e Rubinstein (1968, p. 332-334) apresentaram os principais conceitos
envolvidos na técnica de decomposição de Choleski aplicada à resolução de
sistemas lineares em geral. A seguir, apresentam-se esses conceitos de acordo com
a notação proposta pelos autores.

Seja o sistema linear:

[A]{X } = {Y }

eq.(2.75)
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Onde:

•

[A] = matriz dos coeficientes da equação linear. Hipóteses: matriz simétrica e
retangular (n x n) composta pelos elementos Aij ( [A] = {Aij })

•

{X } = matriz

das variáveis da equação linear (n x 1) composta pelos

elementos X i ( [X ] = {X i } )

•

{Y } =

matriz dos resultados das equações lineares (n x 1) composta pelos

elementos Yi ( [Y ] = {Yi } )

Conforme se descreveu, o método da decomposição de Choleski propõe a
decomposição da matriz [A] em um triplo produto de matrizes, dado por:

[A] = [S ]t [D ][S ]

eq.(2.76)

Onde:

•

[S ] = Matriz triangular superior com elementos unitários na diagonal principal
de n linhas por n colunas composta pelos elementos S ij ( [S ] = {S ij })

•

[D] =

Matriz diagonal de n linhas por n colunas, composta pelos elementos

Dij = Di ∀ i = j e Dij = 0 ∀ i ≠ j
•

[S ]t = Matriz transposta de [S ] de n linhas por n colunas

Desenvolvendo-se a eq.(2.76), obtém-se as seguintes equivalências de S ij e Dij :

•

D11 = A11

•

S ii = 1

•

S1 j =

•

Dii = Aii − ∑ (S pi ) D pp

∀

A1 j
D11

i = 1, 2, 3,......., n
∀
i −1

p =1

j≥2
2

∀

i≥2
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•

Sij =

i −1
⎞
1 ⎛
⎜ Aij − ∑ S pi S pj D pp ⎟
⎟
Dii ⎜⎝
p =1
⎠

∀

i ≥ 2 e j ≥ i +1

Assim, substituindo-se eq.(2.76) na eq.(2.75), tem-se:

[S ]t [D ][S ]{X } = {Y }

eq.(2.77)

Rosen e Rubinstein (1968, p. 333) destacam que a eq.(2.77) pode ser solucionada
através de dois passos descritos na seqüência:

•

1º Passo

Definindo-se:

[D ][S ]{X } = {Z }

eq.(2.78)

e substituindo-na eq.(2.77), tem-se:

[S ]t {Z } = {Y }

eq.(2.79)

Solucionando a eq.(2.79), calculam-se os valores de Yi da matriz {Y } :

i −1

Yi = Z i + ∑ S li Z l
l =1

Assim, isolando-se os elementos Z i da eq.(2.80), chega-se a:

eq.(2.80)
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i −1

Z i = Yi − ∑ S li Z l

eq.(2.81)

l =1

•

2º Passo

Substituindo-se os valores de Z i da eq.(2.81) na eq.(2.78), sabendo-se que o
produto das matrizes [D ][S ] é uma matriz triangular superior, os valores de X i da
matriz [X ] são obtidos por:

i −1
⎛
⎞
⎜ Yi − ∑ S li Z l ⎟
n
l =1
⎠−
Xi = ⎝
S i ,l X l
∑
Di
l = i +1

2.4.2.2.

eq.(2.82)

Decomposição PARCIAL de matrizes com base no método

da decomposição de Choleski

A decomposição parcial das matrizes de rigidez e flexibilidade das análises
estruturais, com base no conceito da metodologia da decomposição de Cholesky, foi
apresentada, conforme descrito anteriormente, por Rubinstein (1970) e na
subdivisão das matrizes de flexibilidade e rigidez das estruturas em 4 submatrizes.
De acordo com a eq.(2.76), a matriz [A] da eq.(2.75), pode ser decomposta em um
triplo produto matricial: [ A] = [S ] [D ][S ] .
t

Considere-se que a matriz [A] da eq.(2.75) seja dividida em outras 4 submatrizes:

r

[A] =

r ⎡[A]11
s ⎢⎣[A]21

s

[A]12 ⎤
[A]22 ⎥⎦

eq.(2.83)
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Onde:

•

[A] ij

= submatrizes da matriz

[A].

Note-se:

[[A]11 ]rxr , [[A]12 ]rxs , [[A]21 ]sxr

e

[[A]22 ]sxs
Baseando-se na equação eq.(2.76), a matriz [A] da eq.(2.83) pode ser particionada
da seguinte forma:

⎡[A]11
⎢[A]
⎣ 21

[A]12 ⎤ ⎡[S ]T [0]⎤ ⎡[D ] [0] ⎤ ⎡[S ] [R ]⎤
=
×
×
[A]22 ⎥⎦ ⎢⎣[R ]T [I ]⎥⎦ ⎢⎣ [0] [A]* ⎥⎦ ⎢⎣ [0] [I ]⎥⎦

eq.(2.84)

Onde:

•

[S ] = matriz

triangular superior com valor unitário na diagonal principal do

método de decomposição de Cholesky (eq.(2.76));

•

[R ] = submatriz gerada no processo de decomposição parcial;
[I ] = matriz identidade;
[D ] = matriz diagonal do método de decomposição de Cholesky (eq.(2.76));

•

[A]* =

•

[S ]T e [R ]T

•
•

submatriz gerada no processo de decomposição parcial;
são as matrizes transpostas de, respectivamente, [S ] e [R ] .

Solucionando a equação eq.(2.84), chega-se às seguintes expressões:

[A]11 = [S ]T [D ][S ]

eq.(2.85)

[A]12 = [S ]T [D ][R ]

eq.(2.86)
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[A]21 = [A]12T = [R ]T [D ][S ]

eq.(2.87)

[A]22 = [R ]T [D ][R ] + [A]*

eq.(2.88)

Trabalhando algebricamente as equações acima, obtêm-se as seguintes relações
entre as submatrizes:

2.4.2.3.

[A]11−1[A]12 = [S ]−1[R ]

eq.(2.89)

[A]21 [A]11 −1 [A]12 = [R ]T [D ][R ]

eq.(2.90)

[A]* = [A]22 − [A]21 [A]11 −1 [A]12

eq.(2.91)

Cálculo dos deslocamentos da n-ésima subestrutura pelo

método da decomposição de Choleski: subestruturação em
paralelo

Adotando-se como base os conceitos da decomposição parcial das matrizes de
rigidez proposto por Rubinstein (1970), e apresentado na seção 2.4.2.2, Rosen e
Rubinstein (1970) estenderam o conceito às análises estruturais com técnicas de
subestruturação.

Moretti (1998, p. 20-27) destacou que o método da decomposição de Choleski
“envolve a liberação parcial dos graus de liberdade dos nós internos, operado por
uma série de transformações que proporcionam um novo conjunto de equação
matricial”, resumindo e exemplificando a técnica em questão de forma direta e
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didática, razão pela qual, na seqüência, apresenta-se a descrição da metodologia
com a notação proposta pelo autor.

Seja a equação matricial de uma subestrutura “n” definida por:

[S ]{U } = {F }
n

n

n

eq.(2.92)

Onde:

•
•
•

[S ] = matriz de rigidez da n-ésima subestrutura;
{U } = matriz de deslocamentos nodais da n-ésima subestrutura;
{F } = Resultantes e esforços nodais da n-ésima subestrutura.
n

n

n

Assim, adotando-se os índices “I” para os nós internos (“livres”) e “E” para os nós
comuns às subestruturas (“restringidos”) a eq.(2.92) pode ser expandida a:

[ ] [S ]⎤⎥ × ⎧⎨{U }⎫⎬ = ⎧⎨{F }⎫⎬
[ ] [S ]⎦ ⎩{U }⎭ ⎩{F }⎭

⎡ S II n
⎢
n
⎣ S EI

n

n

n

I

I

IE

E

E

EE

eq.(2.93)

n

n

n

Considerando-se o conceito de decomposição parcial de Choleski apresentado nas

[ ] [S ]⎤⎥
[ ] [S ]⎦

⎡ S II n
seções 2.4.2.1 e 2.4.2.2, a matriz de rigidez ⎢ n
⎣ S EI

n

IE

n

pode ser expandida de

EE

acordo com as relações a seguir:

[ ] [S ]⎤⎥ = ⎡⎢ [L ]
[ ] [S ]⎦ ⎣[N ]

⎡ S II n
⎢
n
⎣ S EI

n

n

n

n

[0]⎤ × ⎡[D n ]
[I ]⎥⎦ ⎢⎣ [0]

IE

EE

[0]

[S ]
n

EE

[S ] = [L ][D ][L ]
n

II

n

n

n T

[ ] [N ] ⎤⎥

⎤ ⎡ Ln T
*⎥× ⎢
⎦ ⎣⎢ [0]

n T

[I ]

⎦⎥

eq.(2.94)

eq.(2.95)
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[S ] = [S ] = [N ][D ][L ]

eq.(2.96)

[S ] = [S ] + [N ][D ][L ]

eq.(2.97)

n T

n

EI

n *

n

EE

n

n T

n

n

n T

EE

[L ], [N ]
n

Observações: a matriz

n

IE

n

e

[S ]

n *

EE

tem, respectivamente, os mesmos

conceitos de [S ] , [R ] e [A] definidas na seção 2.4.2.2.
T

T

*

Substituindo-se a equação eq.(2.94) na eq.(2.93),obtém-se:

[ ] [0]⎤ × ⎡[D ] [0] ⎤ × ⎡⎢[L ] [N ] ⎤⎥ × ⎧{U }⎫ = ⎧{F }⎫
[ ] [I ]⎥⎦ ⎢⎣ [0] [S ] ⎥⎦ ⎢⎣ [0] [I ] ⎥⎦ ⎨⎩{U }⎬⎭ ⎨⎩{F }⎬⎭

⎡ Ln
⎢ n
⎣N

n T

n

n T

n

n

I

n *

I

n

EE

E

n

eq.(2.98)

E

Definindo-se as equações eq.(2.99) e eq.(2.100) e substituindo-as na eq.(2.98),
obtém-se a relação apresentada na eq.(2.101):

{ } ⎫⎪⎬ = ⎡⎢[L ] [N ] ⎤⎥ × ⎧⎨{U }⎫⎬
{ } ⎪⎭ ⎣⎢ [0] [I ] ⎦⎥ ⎩{U }⎭

⎧⎪ U n
⎨ In
⎪⎩ U E

*

n T

n

I

*

n

eq.(2.99)

E

{F } = ⎡⎢ [L ]
{F } ⎣[N ]
n *

n

I

n *

n

E

[ ] [0]

⎡ Dn
⎢
⎣ [0]

n T

EE

−1

{ }
{ }

⎧ FI n ⎫
×⎨ n ⎬
⎩ FE ⎭

{ } ⎫⎪⎬ = ⎧⎪⎨{F } ⎫⎪⎬
{ } ⎪⎭ ⎪⎩{F } ⎪⎭

⎤ ⎧⎪ U I n
*⎥×⎨
n
⎦ ⎪⎩ U E

[S ]
n

[0]⎤
[I ]⎥⎦

*

eq.(2.100)

n *

I

*

n *

eq.(2.101)

E

De posse das três equações acima, aplica-se o denominado processo de
condensação estática descrito por, entre outros, Rubinstein (1970), Bathe (1996,
717-726) e Moretti (1998, p. 22-23) e leva-se a parcial aplicação do método de
Gauss. Pode-se, segundo Moretti (1998, p. 22), subdividir o processo de
condensação estática em três etapas, descritas na seqüência.
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•

1ª ETAPA: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL ATÉ CONDENSAR A ÚLTIMA
EQUAÇÃO DE COORDENADAS EXTERNA

Substituindo-se a eq.(2.99) na eq.(2.101), tem-se:

[ ] [0]

⎡ Dn
⎢
⎣ [0]

[ ] [N ] ⎤⎥ × ⎧⎨{U }⎫⎬ = ⎧⎪⎨{F } ⎫⎪⎬

⎤ ⎡ Ln T
*⎥× ⎢
⎦ ⎣⎢ [0]

[S ]
n

EE

n T

n *

n

{ }
I

[I ]

{ }
I

eq.(2.102)

*

n

⎪⎩ FE n ⎪⎭

⎦⎥ ⎩ U E ⎭

Operando-se a eq.(2.102), chega-se a:

[ ][ ] [D ][N ] ⎤⎥ × ⎧⎨{U }⎫⎬ = ⎧⎪⎨{F } ⎫⎪⎬

⎡ D n Ln
⎢
⎢⎣ [0]

T

n T

n

[S ]

n *

EE

n *

n

{ }
I

{ }
I

eq.(2.103)

*

n

n
⎥⎦ ⎩ U E ⎭ ⎪⎩ FE ⎪⎭

Definindo-se as equações eq.(2.104) e eq.(2.105) e substituindo-as na eq.(2.103),
obtém-se o sistema de equações condensadas (equação eq.(2.106)):

[S ] = [D ][L ]

n T

eq.(2.104)

[S ] = [D ][N ]

eq.(2.105)

n *

n

II

n *

n T

n

IE

[ ] [S ] ⎤⎥ × ⎧⎨{U }⎫⎬ = ⎧⎪⎨{F } ⎫⎪⎬
[S ] ⎥⎦ ⎩{U }⎭ ⎪⎩{F } ⎪⎭

⎡S n *
⎢ II
⎢⎣ [0]

n *

n *

n

I

IE

n *

I

E

EE

eq.(2.106)

n *

n

E

RESUMO DA ETAPA 1 (ver Moretti (1998, p. 23))

[ ] [S ]⎤⎥ × ⎧⎨{U }⎫⎬ = ⎧⎨{F }⎫⎬ ⇒ ⎡⎢[S ] [S ] ⎤⎥ × ⎧⎨{U }⎫⎬ = ⎧⎪⎨{F } ⎫⎪⎬
[ ] [S ]⎦ ⎩{U }⎭ ⎩{F }⎭14243 ⎢⎣ [0] [S ] ⎥⎦ ⎩{U }⎭ ⎪⎩{F } ⎪⎭

⎡ S II n
⎢ n
⎣ S EI

n

IE

n

I

n

EE

n

E

n *

n

I

II

n *

n *

n

E

ETAPA

1

EE

n *

n

I

IE

I

n *

n

E

E

Quadro 1 – Etapa 1 do processo de condensação estática na aplicação do método da
decomposição de Cholesky para as análises de subestrutura: substituição parcial até
condensar a última equação de coordenas externas (Fonte: Moretti, 1998, p. 23).
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•

2ª

ETAPA:

CÁLCULO

DOS

DESLOCAMENTOS

EXTERNOS

DAS

SUBESTRUTURAS

Seja a equação de equilíbrio global das subestruturas referida aos nós de contorno:

[S c ]{U c } = {Fc }

eq.(2.107)

Onde:

•

{Fc } =

matriz de carregamentos nodais equivalentes dos nós de contorno

comuns às subestrutura, obtida a partir da superposição das matrizes de
carregamento dos nós de contorno (externos) do final da 1ª Etapa:

{Fc } = −∑ {FE n }
n

*

i =1

•

[S c ] =

matriz de rigidez condensada da estrutura completa dos nós comuns às

subestruturas

(contorno)

superposição

das

referida

matrizes

de

no

sistema

rigidez
n

global,

calculada

pela

condensadas

“externas”

das

[ ]

subestruturas do final da 1ª Etapa: [S c ] = ∑ S EE
i =1

•

{U c } = matriz

dos

deslocamentos

dos

n *

nós

de

contorno

comuns

às

subestruturas. Composta pela superposição das matrizes de deslocamentos
n

{ }

dos nós de contorno das subestruturas: {U c } = ∑ U E
i =1

n

Solucionando-se a eq.(2.107), calcula-se a matriz dos deslocamentos nodais dos
contornos comuns às subestruturas {U c } :

{U c } = [S c ]−1{Fc }

eq.(2.108)
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A partir da matriz de deslocamentos dos nós de contorno das subestruturas {U c } ,
obtidos na eq.(2.108), é possível compor as matrizes de deslocamentos no contorno

{ }
n

de cada subestrutura “n” - U E :

{U c }

{U }

→

n

eq.(2.109)

E

RESUMO DA ETAPA 2

{Fc } = −∑ {FE n } ⎫⎪
n

i =1

[S c ] = ∑ [S EE
n

i =1

*

⎪
⎪
n
⎬ → [S c ]{U c } = {Fc } → {U c } → U E
⎪
⎪
⎪
⎭

]

{ }

n *

{U c } = ∑ {U E n }
n

i =1

Quadro 2 – Etapa 2 do processo de condensação estática na aplicação do método da
decomposição de Cholesky para as análises de subestrutura: cálculo dos deslocamentos
externos

•

3ª ETAPA: RETROSUBSTITUIÇÃO PARCIAL A PARTIR DA ÚLTIMA
EQUAÇÃO

INTERNA

CONDENSADA

{ }

DESLOCAMENTOS INTERNOS U I
−1
n *

n

n *

EE

E

CÁLCULO

DOS

n

{ } = ([S ] ) {F }

Considerando-se que U E

E

e operando-se a equação eq.(2.106),

obtêm-se:

[ ] [S ] ⎤⎥ × ⎧⎨{U }⎫⎬ = ⎧⎪⎨{F } ⎫⎪⎬
[I ] ⎦⎥ ⎩{U }⎭ ⎪⎩{U }⎪⎭

⎡S n *
⎢ II
⎣⎢ [0]

n *

n *

n

I

IE

I

n

E

n

E

{ } podem ser calculados por:

Assim, os deslocamentos internos U I

n

eq.(2.110)
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{U }= ([S ] ) ({F } − [S ] {U })
−1
n *

n

I

II

n *

n *

I

eq.(2.111)

n

IE

E

RESUMO DA ETAPA 3 (ver Moretti (1998, p. 24))

[ ] [S ] ⎤⎥ × ⎧⎨{U }⎫⎬ = ⎧⎪⎨{F } ⎫⎪⎬ ⇒ {U }
424
3
[I ] ⎥⎦ ⎩{U }⎭ ⎪⎩{U }⎪⎭1

⎡S n *
⎢ II
⎢⎣ [0]

n *

IE

n *

n

I

n

I

n

E

I

n

E

ETAPA 3

Quadro 3 – Etapa 3 do processo de condensação estática na aplicação do método da
decomposição de Cholesky para as análises de subestrutura: retrosubstituição e resolução do
sistema e cálculo dos deslocamentos internos (Fonte: Moretti, 1998, p. 24)

Moretti (1998, p. 25-26) apresenta uma resolução com o método apresentado nessa
seção para um sistema estrutural formado por duas barras de treliça acopladas a um
pilar, submetidas a carregamentos concentrados na extremidade.

O mesmo autor desenvolveu uma aplicação computacional do método da
decomposição, facilitando a observação dos principais conceitos do método e sua
comparação com a análise completa da estrutura.

O programa computacional elaborado por Moretti (1998) condiciona a divisão de um
sistema estrutural a dois fatores: Tipos Estruturais (elementos estruturais com
comportamento diferenciado. Ex: Barras de Pórticos e Barras Treliçadas) e
dimensão do sistema estrutural (divisão em subestruturas, na hipótese do sistema
estrutural ser excessivamente grande) e baseando-se nos conceitos teóricos dessa
seção, o programa foi desenvolvido com a seguinte “rotina”18 de lançamento e
cálculo do sistema estrutural:

•

18

Lançamento do sistema estrutural (Operação Manual);

Não se apresenta no presente trabalho uma reprodução fiel da rotina computacional desenvolvida

por Moretti (1998) e, sim, uma interpretação da lógica dos lançamentos e cálculos apresentados em
seu trabalho.
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•

Formação (subdivisão do sistema) em subestruturas (Operação
Manual / Automatizada);

•

Identificação dos nós de união (Operação Automatizada);

•

Renumeração das coordenadas nodais (Operação Automatizada);

•

Montagem das matrizes de rigidez e das matrizes de forças nodais
das subestruturas (ver Moretti (1998, p. 14-27));

•

Aplicação da primeira etapa do processo de condensação estática para
obtenção das matrizes de rigidez, condensadas das subestruturas,
baseado no método de “Cholesky Decomposition” aplicado às
subestruturas (ver Rubinstein (1970));

•

Solução e cálculo dos deslocamentos externos de cada subestrutura
(nós de união) por meio da montagem das matrizes de rigidez e forças
aplicadas que envolvem estes nós de união, obtidas através das
matrizes condensadas de cada subestrutura (segunda etapa do
processo);

•

Cálculos dos deslocamentos internos das subestruturas através da
montagem, com as informações dos deslocamentos dos nós de união
da matriz de deslocamentos totais (terceira etapa do processo);

•

Cálculo das ações nas extremidades da barra e das reações de apoio
a partir dos deslocamentos externos (nós de união) e internos
calculados.

Moretti (1998, p. 72-99) apresenta três estudos de casos (exemplos) envolvendo
análises de sistemas estruturais formados por reticulados de barras, apresentando
os resultados de esforços obtidos em cada um dos sistemas estruturais, por meio do
emprego da metodologia de subestruturação, baseados no método de “Cholesky
Decomposition”, aplicados às subestruturas, com a utilização do programa
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desenvolvido em seu trabalho: “Gerador Gráfico de Subestruturas Constituídas De
Elementos Lineares”. No presente trabalho, apresenta-se referência apenas ao
primeiro dos três estudos de caso elaborados.
O primeiro estudo de caso refere-se a uma estrutura formada por três pilares e duas
treliças carregadas, constituindo o pórtico plano da Figura 2.24. Dividindo-o,
manualmente, em 5 subestruturas: 3 pilares idênticos e 2 treliças idênticas (Figura
2.25), obtém-se, ao final, os valores de esforços nas barras e deslocamentos nodais,
utilizando-se do “Gerador Gráfico de Subestruturas Constituídas De Elementos
Lineares”.

Figura 2.24 - Pórtico utilizado por Moretti (1998, p.73) para desenvolvimento de análises
apresentadas em seu trabalho (Fonte: MORETTI, 1998, p.73).

Figura 2.25 - Subdivisão em subestruturas adotada por Moretti (1998, p. 73): (a) pilares (barras
engastadas) - subestruturas 1, 2 e 3 e (b) treliças - subestruturas 4 e 5 (Fonte: MORETTI, 1998,
p.73).
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É importante destacar que, em conformidade ao apresentado por Moretti (1998,
p. 77), na hipótese de se utilizar um “software” de análise tridimensional, seria
necessária a resolução de deslocamentos para 162 graus de liberdade, sendo 6 por
nó, em um total de 27 nós, antes de se obterem os valores de esforços internos às
barras do sistema estrutural. Por outro lado, utilizando-se a subdivisão estrutural
proposta, constata-se que a sub-rotina desenvolvida por Moretti (1998, p.77), em
cada uma das subestruturas, trabalharia com 30 deslocamentos por pilar (6 graus de
liberdade por nó em um total de 5 nós) e 30 deslocamentos por treliça (3 graus de
liberdade por nó em um total de 10 nós), obviamente calculados os valores dos
deslocamentos para os nós de união que, conforme se verifica, são 36.

Dessa forma, observa-se: ao empregar a metodologia de subestruturação, no caso
do estudo de caso apresentado por Moretti (1998, p. 73-81), constata-se que foi
necessário empregar resoluções de sistemas de equações que exigiram,
primeiramente, a montagem e a inversão de matriz de uma ordem 36, para
determinação dos deslocamentos dos nós de união e, posteriormente, de outras 5
matrizes de ordem 30, para determinação dos deslocamentos internos de cada
subestrutura, no lugar da montagem e inversão de uma matriz de ordem 162, para
determinação única e imediata dos deslocamentos, caso se tivesse optado pela
utilização de análise matricial completa da estrutura tridimensional, sem se tirar
partido de qualquer técnica de subestruturação.

Essa metodologia de montagem e resolução de equações (sistemas) em paralelo
(método de subestruturação) é, em sistemas com número elevado de graus de
liberdade, bastante vantajosa, do ponto de vista do esforço computacional, se
comparada à metodologia da análise matricial completa da estrutura. Para fins
didáticos, apresentam-se, nas páginas seguintes, 2 fluxogramas apresentando os
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processos envolvidos, supondo as duas metodologias de análise propostas no
estudo de caso apresentado por Moretti (1998, p. 73-81):

•

Fluxograma 4: Apresenta-se um roteiro resumido dos procedimentos
de cálculo desenvolvidos nas análises elaboradas pelo “Gerador
Gráfico de Subestruturas Constituídas De Elementos Lineares”,
desenvolvido por Moretti (1998), da estrutura da Figura 2.24. Nota-se
que as etapas de cálculo basearam-se na metodologia de cálculo de
subestruturação denominada “Cholesky Decomposition” aplicada às
subestruturas;

•

Fluxograma 5: Apresenta-se um roteiro de cálculo envolvido, caso se
optasse pela resolução do estudo de caso apresentado por Moretti
(1998, p. 73-81), com a utilização da estrutura completa, sem a técnica
de subestruturação.

2.4.3.

Processamento paralelo de duas subestruturas (EL-SAYED;

HSIUNG, 1990)
De acordo com El-Sayed e Hsiung (1990, p. 261), apesar do contínuo
desenvolvimento

de

rotinas

computacionais

baseadas

nas

técnicas

de

subestruturação ou no desenvolvimento de “solvers” para resolução em paralelo de
equações, a total separação entre as subestruturas não foi desenvolvida. Nesse
sentido, esses autores destacaram que:
“Estas

abordagens

são

adequadas

para

máquinas

com

massivos

processamentos paralelos e a total separação entre as subestruturas é mais
adequada para máquinas com poucos processadores em paralelo.” (ELSAYED; HSIUNG; 1990, p.261, tradução nossa.)
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Assim sendo, os autores, na mesma referência, propuseram uma abordagem de
análise estrutural baseada na separação total das subestruturas, sendo que as
informações necessárias e comuns entre as subestruturas (deslocamentos no
contorno comum) são formuladas de modo a serem obtidas somente mediante a
uma única “comunicação” durante o processo. Nota-se que essa formulação permite
que cada subestrutura seja calculada independentemente em processadores
separados, sendo necessário, durante o processo, uma única comunicação entre os
mesmos.

Nesse sentido, baseando-se nos conceitos do método da decomposição Choleski
aplicadas às subestruturas (seção 2.4.2) e da eliminação de Gauss19, El-Sayed e
Hsiung (1990, p. 261-262) apresentam a formulação e a solução numérica da rotina
computacional descritas a seguir, com a notação definida pelos próprios autores.

2.4.3.1.

Formulação teórica de El-Sayed e Hsiung (1990, p. 261-262)

Seja a estrutura genérica – S - da Figura 2.26 subdividida em duas subestruturas –
S(1) e S(2) – e a equação de equilíbrio particionada da subestrutura “n” (eq.(2.112)):

Figura 2.26 – Sistema estrutural genérico – S – subdividido em duas subestruturas S(1) e S(2)
delineadas pelo contorno – B (Fonte: El-Sayed; Hsiung, 1990, p. 262).

[ ] [K ]⎤ ⎧{U }⎫ = ⎧{F }⎫
[ ] [K ]⎥⎦ ⎨⎩{U }⎬⎭ ⎨⎩{F }⎬⎭

⎡ K ssn
⎢ n
⎣ K bs

19

n
sb
n
bb

n
s
n
b

n
s
n
b

eq.(2.112)

Nota-se que o método da decomposição de Choleski aplicadas às subestruturas também se utiliza

do processo de eliminação de Gauss em forma parcial.
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Fluxograma 4 - Processo de cálculo utilizado no estudo de caso apresentado por Moretti (1998,
p.73-81) para as análises, com a utilização de teorias de subestrutura (“Cholesky
Decomposition”), da estrutura da Figura 2.24.
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Fluxograma 5 – Hipótese de processo de cálculo para resolução do estudo de caso
apresentado Moretti (1998, p.73-81): montagem e resolução completa dos sistemas de
equações.

Onde:

•

n= 1, 2

•

[K ], [K ] = [K ] e [K ] = submatrizes
n
ss

n
sb

n T
bs

n
bb

da

matriz

de

rigidez

[K ]
n

da

subestrutura “n” descrita na forma particionada na subestrutura n;

•

{U } e {F }= matriz de deslocamentos e esforços nodais em todo domínio da
n
s

n
s

subestrutura S n , excetuando o contorno “B” na subestrutura n;

•

{U } e {F }= matriz de deslocamentos e esforços nodais no contorno “B” na
n
b

n
b

subestrutura n.

{ }

Analogamente ao desenvolvido na seção 2.4.1.1, a matriz dos esforços nodais Fbn
pode ser desmembrada como a soma de outras duas matrizes:

{F } = {F }+ {F }
n
b

n
be

n
bi

eq.(2.113)
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Onde:

•
•

{F } = matriz dos esforços internos do contorno b na subestrutura n;
{F } = matriz dos esforços externos (aplicados) do contorno b na subestrutura
n
bi

n
be

n.

Assim, solucionando-se a equação eq.(2.112) e substituindo-se a eq.(2.113), tem-se:

[K ]{U }+ [K ]{U } = {F }
n
ss

n
s

n
sb

n
b

n
s

eq.(2.114)

[K ]{U }+ [K ]{U } = {F }+ {F }
n
bs

n
s

n
bb

n
b

n
be

n
bi

eq.(2.115)

{ }

Da eq.(2.114), obtém-se o valor de U sn :

{U } = [K ] ({F }− [K ]{U })
n −1
ss

n
s

n
s

n
sb

n
b

eq.(2.116)

Sabe-se que a solução que compatibiliza os esforços e os deslocamentos obtidos
nas duas subestruturas, para obtenção do equilíbrio da estrutura global, é definida
por:

{U }= {U }= {U }

eq.(2.117)

{F }+ {F } = {0}

eq.(2.118)

1
b

1
bi

2
b

2
bi

b

Aplicando-se os índices n=1 e n=2 para a equação eq.(2.115) e eq.(2.116), chega-se
a:
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[K ]{U }+ [K ]{U } = {F }+ {F }

eq.(2.119)

[K ]{U }+ [K ]{U } = {F }+ {F }

eq.(2.120)

{U } = [K ] ({F }− [K ]{U })

eq.(2.121)

{U } = [K ] ({F }− [K ]{U })

eq.(2.122)

1
bs

1
s

2
bs

1
bb

2
s

2
bb

1 −1
ss

1
s

2 −1
ss

2
s

1
b

1
be

2
b

1
bi

2
be

1
s

1
sb

2
s

2
sb

2
bi

1
b

2
b

Somando-se as equações eq.(2.119) e eq.(2.120) e aplicando-se as equações
eq.(2.117) e eq.(2.118), obtém-se:

{F }+ {F } = [K ]{U }+ [K ]{U }+ ([K ] + [K ]){U }
1
be

2
be

1
bs

1
s

2
bs

2
s

1
bb

2
bb

b

eq.(2.123)

Substituindo-se a eq.(2.117) nas equações eq.(2.121) e eq.(2.122) tem-se:

{U } = [K ] ({F }− [K ]{U })

eq.(2.124)

{U } = [K ] ({F }− [K ]{U })

eq.(2.125)

1
s

2
s

1 −1
ss

2 −1
ss

1
s

2
s

1
sb

2
sb

b

b

Da substituição das equações eq.(2.124) e eq.(2.125) na equação eq.(2.123),
chega-se a:
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{F }+ {F } = [K ][K ] {F }− [K ][K ] [K ]{U }+ [K ][K ] {F }KK
KKKKKK − [K ][K ] [K ]{U }+ ([K ] + [K ]){U }
1
be

2
be

1 −1
ss

1
bs

1
s

2 −1
ss

2
bs

1 −1
ss

1
bs

2
sb

1
sb

1
bb

b

2 −1
ss

2
bs

b

2
bb

2
s

eq.(2.126)

b

Considerando a equação eq.(2.125), a eq.(2.126) pode, propositalmente, ser
apresentada da seguinte forma:
Us }
⎧
6444
4{7
4444
8
⎪
2
2 −1
2
2
K bs K ss
Fs − K sb U b
⎪
⎪
Fs1 = ⎨
+
⎪ K 2 + K 1 − K 1 K 1 −1 K 1 U
bb
bs
ss
sb
b
⎪ bb
⎪⎩
2

[ ][ ] ({ } [ ]{ })

{F }+ {F }− [K ][K ] { }
2
be

1
be

1
bs

1 −1
ss

([ ] [ ] [ ][ ] [ ]){

}

{F }+ {F }− [K ][K ] {F }= [K ]{U }+ ([K ]+ [K ]− [K ][K ] [K ]){U }
2
be

1
be

1
bs

1 −1
ss

1
s

2
bs

2
s

2
bb

1
bb

1 −1
ss

1
bs

1
sb

b

eq.(2.127)

Assim, a eq.(2.127) pode ser reescrita como:

{F }= [K
2
b

2
bs

]{U }+ [K ]{U }
2
bb

2
s

eq.(2.128)

b

Onde:

•

•

{F }= {F }+ {F~ }, com {F~ }= {F }− [K ][K ] {F }
[K ]= [K ]+ [K~ ], com [K~ ] = [K ]− [K ][K ] [K
2
b

2
bb

2
be

2
bb

1
bi

1
bi

1
bb

1
be

1
bb

1 −1
ss

1
bs

1
bb

1 −1
ss

1
bs

1
s

1
sb

]

Por raciocínio análogo, a eq.(2.128) pode ser exprimida como:

{F }= [K
1
b

1
bs

]{U }+ [K ]{U }
1
s

1
bb

b

eq.(2.129)
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Onde:

{F }= {F }+ {F~ }, com {F~ }= {F }− [K ][K ] {F }
[K ]= [K ]+ [K~ ], com [K~ ] = [K ]− [K ][K ] [K ]
1
b

•

1
be

1
bb

•

2
bi

1
bb

2
bi

2
bb

2
be

2
bb

2 −1
ss

2
bs

2
bb

2
s

2 −1
ss

2
bs

2
sb

Dessa forma, generalizando as equações eq.(2.128) e eq.(2.129), e lembrando-se

{ } { } { }

que U b1 = U b2 = U b (eq.(2.117)), tem-se:

[K ]{U }+ [K ]{U } = {F
n
bs

n
bb

n
s

n
b

n
b

}

eq.(2.130)

Onde:

•

{F }= {F }+ {F~ }

•

{F }= {F }+ {F~ }

•

[K ]= [K

1
bb

]+ [K~ ]

eq.(2.133)

•

[K ] = [K

2
bb

] + [K~ ]

eq.(2.134)

•

n=2
{F~ } = {F }− [K ][K ] {F }, com ⎧⎨kk == 12 ⇔
⇔ n =1

eq.(2.135)

•

[K~ ] = [K ]− [K ][K ] [K ], com ⎧⎨kk == 12 ⇔⇔ nn == 21

eq.(2.136)

1
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2
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1
bb

2
bb

k
bi

k
bb

k
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k
bb

2
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eq.(2.131)

1
bi

eq.(2.132)

2
bb

1
bb

k
bs

k
bs

k −1
ss

k −1
ss

k
s

k
sb

⎩

⎩

Montando-se um sistema linear com as equações eq.(2.130) e eq.(2.114), obtém-se:
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[ ] [K ]⎤ ⎧{U }⎫ = ⎧{F }⎫
[ ] [K ]⎥⎦ ⎨⎩{U }⎬⎭ ⎨⎩{F }⎬⎭

⎡ K ssn
⎢ n
⎣ K bs

n
sb
n
bb

n
s
n
b

n
s
n
b

eq.(2.137)

Finalizado o desenvolvimento da formulação, El-Sayed e Hsiung (1990, p. 262)
concluíram que:

•

Comparando-se as equações eq.(2.112) e eq.(2.137), constata-se que o
efeito da subestrutura S(2) sobre a estrutura S(1) é obtida pelas adições de
~
~
~1
1
K bb2 a K bb
e Fbi2 a Fbe1 e o efeito de S(1) sobre S(2) pelas adições de K bb

[ ] [ ] { } { }
~
a [K ] e {F } a {F };
2
bb

•

[ ]

2
be

1
bi

Solucionando-se a equação eq.(2.137), obtendo-se os deslocamentos

{U }e {U }, pode-se proceder ao cálculo das tensões de cada subestrutura
n
s

n
b

independentemente.

El-Sayed e Hsiung (1990, p. 262) destacam que, a fim de processar o modelo
estrutural, valendo-se do processamento em paralelo de microcomputadores com
dois processadores, deverá haver uma comunicação entre os processadores para
~
~
obter-se K bbk e Fbik , sendo necessário para tanto a inversão das matrizes K ssn .

[ ] { }

[ ]

Nesse sentido, a fim de evitar essa inversão, desenvolveram uma solução numérica,
baseada na eliminação de Gauss, para solucionar o sistema linear resumidamente
apresentado em 2.4.3.2.

2.4.3.2.

Solução numérica e algoritmo desenvolvido por El-Sayed e

Hsiung (1990, p. 262-263)

A fim de se solucionar as subestruturas da Figura 2.26 (ou quaisquer outras duas de
um modelo estrutural genérico) por processadores paralelamente dispostos, ElSayed e Hsiung (1990, p. 261-262) propuseram o desenvolvimento de algoritmo
numérico de nove passos para obtenção dos resultados finais das subestruturas,
baseados no processo da eliminação de Gauss. Esses passos podem ser
detalhadamente estudados na bibliografia, sendo resumidos pelo Fluxograma 6.
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. Processador 1

. Processador 2
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Fluxograma 6 – Solução numérica para cálculo em paralelo das subestruturas S(1) e S(2) da
Figura 2.26 (descrição detalhada na bibliografia). (Fonte: El-Sayed; Hsiung, 1990, p. 263,
tradução nossa.)

2.5.

Metodologia de modelagem hierárquica, com utilização de técnica

de subestruturação, para análise de fissuras em estruturas aeronáuticas

Esta seção objetiva a apresentação da estratégia de modelagem hierárquica
desenvolvida pelo NASA Langley Research Center para análise de fuselagens
compostas por cascas enrijecidas contendo fissuras localizadas (“cracks”), que foi
apresentada por Starnes e Britt, às páginas 203-204 (artigo N92-30115) da
publicação 3160 da NASA que remete aos artigos apresentados na “Conferência
Internacional sobre Envelhecimento das Aeronaves e Navegabilidade Aérea
Estrutural”, realizada em Washington D.C., entre 19 e 21 de novembro de 1991.

141

2.5.1. Definição e descrição do método

A contextualização e a importância do método já foram apresentadas na seção 1.1,
de modo que, para se evitar redundâncias, dispensam-se maiores considerações.
Entretanto, é importante reforçar que, segundo Starnes e Britt (1991, p. 204,
tradução), a estratégia em questão visa: “[...] determinar adequadamente, com a
fidelidade requerida, todos os aspectos importantes de uma casca enrijecida sem
gerar grandes modelos, sem necessidade de custosa demanda computacional [...]”.

No que se refere a definição da estratégia de modelagem hierárquica em estudo,
pode ser descrita da seguinte maneira:

“A estratégia de modelagem hierárquica para análise das cascas enrijecidas
é uma estratégia de modelagem global-local, que fornece detalhes de
modelagem suficiente para estimar corretamente a resposta global não-linear
da casca, as tensões locais e os gradientes de deslocamento que ocorrem na
casca enrijecida, submetida à “cracks” [...] [representando, portanto,] os
aspectos globais e locais importantes da estrutura de casca.” (STARNES;
BRITT, 1991, p. 203-204, tradução nossa.)

A estratégia de modelagem hierárquica proposta pelos citados autores, na mesma
referência, consiste na subdivisão seqüencial de cinco modelos para análise da
fuselagem submetida às fissuras, que variam de um modelo global, relativamente
grosseiro, que objetiva, tanto a determinação da distribuição interna dos esforços
quanto a resposta global da casca a um modelo local, altamente refinado e
detalhado, com o objetivo de proceder às análises de distribuições de tensão e
determinar as características de crescimento das fissuras, de acordo com os
princípios da mecânica das fraturas. A ordem seqüencial, as nomenclaturas
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adotadas e as figuras, com as descrições visuais de cada modelo proposto,
encontram-se apresentadas na abaixo.

Analisando-se as tabelas abaixo, conclui-se que, após a modelagem e obtenção de
resultados do Modelo Global (Tabela 2.5), todos os modelos subseqüentes,
referentes às subestruturas 1, 2, 3 e 4 foram construídas através de trechos (partes
físicas) constituintes do modelo anterior. Nas figuras constata-se, claramente, a
delimitação da região a ser modelada e analisada na próxima etapa, ainda no
modelo da fase anterior, constituindo, portanto, uma técnica de subestruturação para
análise completa.

De acordo com Starnes e Britt (1991), as condições de contorno para cada
sucessivo modelo local (subestrutura) são restrições cinemáticas, baseadas nos
resultados das análises do modelo global, ou subestrutura, analisada previamente.

Tabela 2.5 (Parte 01/03) – Seqüência de análise (ordem), nomenclatura do modelo inicial e das
subestruturas subseqüentes e figuras representativas dos modelos da estratégia de
modelagem hierárquica proposta por Starnes e Britt (1991).

Ordem Nomenclatura

1

Figura

Global-Shell
(Modelo Global)

Figura 2.27 – Modelo Global inicial da análise (GlobalShell) (Fonte: STARNES; BRITT, 1991, p.211)
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Tabela 2.5 (Parte 02/03) – Seqüência de análise (ordem), nomenclatura do modelo inicial e das
subestruturas subseqüentes e figuras representativas dos modelos da estratégia de
modelagem hierárquica proposta por Starnes e Britt (1991).

Ordem Nomenclatura

2

Figura

Stiffened panel
(Subestrutura 1)

Figura 2.28 – Modelo da Subestrutura 1 (Stiffened
panel) (Fonte: STARNES; BRITT, 1991, p.211)

3

Local panel detailed
(Subestrutura 2)

Figura 2.29 – Modelo da Subestrutura 2 (Local panel
details) (Fonte: STARNES; BRITT, 1991, p.211)
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Tabela 2.5 (Parte 03/03) – Seqüência de análise (ordem), nomenclatura do modelo inicial e das
subestruturas subseqüentes e figuras representativas dos modelos da estratégia de
modelagem hierárquica proposta por Starnes e Britt (1991).

Ordem Nomenclatura

4

Figura

Global-local panel model
(Subestrutura 3)

Figura 2.30 – Modelo da Subestrutura 3 (Global-local
panel model) (Fonte: STARNES; BRITT, 1991, p.211)

5

Local detailed stresses
(Subestrutura 4)

Figura 2.31 – Modelo da Subestrutura 4 (Local
detailed stresses) (Fonte: STARNES; BRITT, 1991,
p.211)
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As tabelas abaixo apresentam os principais objetivos envolvidos na análise de cada
um dos modelos, bem como suas hipóteses, carregamentos e condições de
contorno. Apresentam-se, também, Figura 2.32, Figura 2.33 e Tabela 2.6, contendo
a nomenclatura dos elementos da estrutura de uma fuselagem aeronáutica típica.
Tabela 2.6 – Constituintes de uma fuselagem aeronáutica (Fonte: FURUKAWA, 2006, p.95)

Nomenclatura
Elemento
1
2

Observação
Nacional

Internacional

Revestimento

Skin

-

Stringers

Reforçadores na direção circunferencial

Reforçadores
Longitudinais

3

Cavernas

Frames

4

Tear Strap

Tear Strap

5

Shear Clip

Shear Clip

Dispostos sob as cavernas e reforçadores
longitudinais
Utilizado

para

fixar

cavernas

aos

reforçadores longitudinais

Figura 2.32 – Elementos constituintes de uma

Figura

fuselagem: (a) painel de casca (b) detalhe da

estruturais

região fissurada do painel (Fonte: PARK ET

FURUKAWA, 2006, p.95).

AL, 1995, p.363).

as

2.33

–
de

Principais
uma

componentes

fuselagem

(Fonte:
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Tabela 2.7 – Objetivos, hipóteses e resultados apresentados por Starnes e Britt (1991) para
análise do Modelo Global (Global-Shell) 20

Modelo
Objetivos

Global-Shell (Modelo Global)
Determinar o comportamento global da casca submetida a uma ou mais
fissuras

Hipótese

Análise considerando Não-linearidade Geométrica21

C.C.22

Restrições na linha de fronteira aberta da fuselagem cilíndrica23
M - Momento Fletor

Ear.

24

V – Força cortante (transversal)
T – Momento Torsor

Carregamentos
Internos

p – pressão interna
Distribuição interna de esforços na casca.
Identificação da(s) região(ões) local(is) que contêm todos os gradientes

Resultados

associados com a(s) fissura(s).
Campos de tensões, esforços e deslocamentos no contorno da(s)
região(ões) local(is) que contêm todos os gradientes associados com
a(s) fissura(s).
O contorno da(s) região(ões) local(is) que contêm todos os gradientes

Observações

associados com a(s) fissura(s) é(são) utilizados para definir o contorno
da subestrutura 1 (stiffened panel), modelado mais detalhadamente que
o modelo de casca global (global-shell).

20

Para a visualização da nomenclatura apresentada para os esforços, pede-se reportar-se à Figura

2.27
21

Embora Starnes e Britt tenham destacado que análise do modelo global deve considerar efeitos de

não-linearidades, não foi especificado o tipo de não-linearidade a ser considerado: física ou
geométrica, tampouco, se estas devem ser tratadas simultaneamente. Entretanto, da leitura do artigo,
deduz-se que, provavelmente, os autores referem-se, somente, à não-linearidade geométrica.
22

C.C. = Condições de contorno da estrutura (ou subestrutura) referentes aos deslocamentos

(compatibilidade de deslocamentos)
23

As restrições variam, em função dos objetivos da análise e são determinadas pelo engenheiro que

coordena o processo.
24

Ear.= Esforços aplicados, ou resultantes, na linha de contorno livre da estrutura (ou subestrutura).

No Modelo Global, referem-se aos carregamentos mecânicos aplicados (M, V e T) e, nos demais
modelos, aos esforços N x , N θ , N xθ , PF e PS obtidos a partir da integração das tensões
decorrentes da análise, com a imposição dos deslocamentos no contorno.
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Tabela 2.8 - Objetivos, hipóteses e resultados apresentados por Starnes e Britt (1991) para
análise do Modelo da Subestrutura 1 (Stiffened panel)25

Modelo
Objetivos
Hipótese
C.C.

Stiffened panel (Subestrutura 1)
Determinar com maior precisão a interação entre o revestimento (skin),
reforçadores longitudinais (stringers) e as cavernas (frames)26.
Não informada objetivamente.27
Deslocamentos e rotações: obtidos a partir da análise do modelo global
(global-shell).
Tensões no contorno do revestimento e esforços nos enrijecedores
(frames e stringers), compatíveis com aqueles obtidos no modelo
global-shell, cujas resultantes destacadas na Figura 2.28 são:
•

N x - Esforço da resultante da integração das tensões
normais na direção x;

•

N θ - Esforço da resultante da integração das tensões
normais na direção θ ;

Ear.
•

N xθ - Esforço da resultante da integração das tensões
de cisalhamento entre as direções X e θ ;

•

PF - Esforço resultante da soma dos esforços normais
obtidos nas cavernas (frames);

•

PS - Esforço resultante da soma dos esforços normais
obtidos nos reforçadores longitudinais (stringers).

Carregamentos
Internos
Resultados

p – pressão interna.
Distribuição interna de esforços utilizados para definir a região
delimitada pelo modelo da subestrutura 2 (Local panel detailed).
Os esforços e deslocamentos obtidos no contorno entre a subestrutura.

Observações

2 (Local panel detailed) e a subestrutura 1 (stiffened panel), são dados
iniciais para as análises a serem realizadas na subestrutura 2.

25

Para visualização da nomenclatura apresentada para os esforços, reportar-se à Figura 2.28.

26

As cavernas (stringers) e reforçadores longitudinais (frames) também são denominados Stiffeners.

27

Por se tratar apenas de um artigo informativo acerca das pesquisas desenvolvidas pelo NASA

Langley Research Center, Starnes e Britt (1991), não foram informadas as hipóteses adotadas para
análise do modelo da Subestrutura 1 (Stiffened panel), entretanto, em primeira avaliação,
subentende-se que essa hipótese é a de não-linearidade geométrica.
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Tabela 2.9 - Objetivos, hipóteses e resultados apresentados por Starnes e Britt (1991) para
análise do Modelo da Subestrutura 2 (Local panel detailed)28

Modelo
Objetivos
Hipótese
C.C.

Local panel detailed (Subestrutura 2)
Determinar a interação entre uma fissura e um detalhe estrutural, como
exemplo, região entre duas cavernas e dois reforçadores longitudinais.
Não informada objetivamente (vide nota 27).
Deslocamentos e rotações: obtidos a partir da análise do modelo da
subestrutura 1 (Siffened Panel).
Tensões no contorno do revestimento e esforços nos reforçadores
longitudinais (frames) e as cavernas (stringers), compatíveis com
aqueles obtidos no modelo Siffened Panel, cujas resultantes destacadas
na Figura 2.28 são:
•

N x - Esforço da resultante da integração das tensões
normais na direção x;

•
Ear.

N θ - Esforço da resultante da integração das tensões
normais na direção θ ;

•

N xθ - Esforço da resultante da integração das tensões de
cisalhamento entre as direções X e θ ;

•

PF - Esforço resultante da soma dos esforços normais
obtidos nas cavernas (stringers);

•

PS - Esforço resultante da soma dos esforços normais
obtidos nos reforçadores longitudinais (frames).

Carregamentos
Internos
Resultados

p – pressão interna.
Distribuição interna de esforços utilizados para definir a região
delimitada pelo modelo da subestrutura 3 (Global-local panel model).
Os esforços e deslocamentos obtidos no contorno entre a subestrutura 3

Observações

(Global-local panel model) e a subestrutura 2 (Local panel detailed), são
dados iniciais para as análises a serem realizadas na subestrutura 3.

28

Para visualização da nomenclatura apresentada para os esforços, pede-se reportar-se à Figura

2.29.
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Tabela 2.10 - Objetivos, hipóteses e resultados apresentados por Starnes e Britt (1991) para
análise do Modelo da Subestrutura 3 (Global-local panel model)29

Modelo
Objetivos
Hipótese
C.C.

Global-local panel model (Subestrutura 3)
Determinar detalhadamente os gradientes de deformações e tensões
próximos à(s) fissura(s).
Não informada objetivamente (vide nota 27).
Deslocamentos e rotações: obtidos a partir da análise do modelo da
subestrutura 2 (Local panel detailed).
Tensões no contorno do revestimento, compatíveis com aqueles obtidos
no modelo Local panel detailed, cujas resultantes destacadas na Figura
2.30 são:

Ear.

•

N x - Esforço da resultante da integração das tensões
normais na direção x;

•

N θ - Esforço da resultante da integração das tensões
normais na direção θ .

Carregamentos
Internos

p – pressão interna.
Distribuição interna e gradientes de esforços e deslocamentos utilizados

Resultados

para definir a região delimitada pelo modelo da subestrutura 4 (Local
detailed stresses).
Os gradientes de esforços e deslocamentos obtidos no contorno entre a

Observações

subestrutura 4 (Local detailed stresses) e a subestrutura 3 (Global-local
panel model), são dados iniciais para as análises a serem realizadas na
subestrutura 4.

29

Para visualização da nomenclatura apresentada para os esforços, pede-se reportar-se à Figura

2.30.
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Tabela 2.11 - Objetivos, hipóteses e resultados apresentados por Starnes e Britt (1991) para
análise do Modelo da Subestrutura 4 (Local detailed stresses)30

Modelo

Local detailed stresses (Subestrutura 4)

Objetivos

Determinar o comportamento de crescimento da(s) fissura(s).

Hipótese

Não informada objetivamente (vide nota 27).

C.C.

Deslocamentos e rotações: obtidos a partir da análise do modelo da
subestrutura 3 (Global-local panel model).
Tensões no contorno do revestimento, compatíveis com aqueles obtidos
no modelo Global-local panel model, cujas resultantes destacadas na
Figura 2.31 são:

Ear.

•

N x - Esforço da resultante da integração das tensões
normais na direção x;

•

N θ - Esforço da resultante da integração das tensões
normais na direção θ ;

Carregamentos
Internos
Resultados

p – pressão interna.
Crescimento e dimensões finais da(s) fissura(s) (crack).
Depois de obtidas as dimensões finais da(s) fissura(s) na análise da
subestrutura 4, redefinem-se a(s) dimensão(ões) da(s) fissura(s) no
modelo global e reinicia-se todo o procedimento descrito, o qual deve
ser interativamente repetido, até determinar-se todo o histórico de
crescimento da(s) fissura(s), bem como o residual de tensões e
deformações no contorno da(s) mesma(s).

Observações

A atenuação de todos os gradientes deve ser examinada após cada
análise, para certificar-se de que os contornos dos modelos estão
distantes o suficiente da(s) fissura(s), de modo a evitar qualquer efeito
interativo entre o comportamento de crescimento da fissura e o
contorno. Caso a fissura cresça o suficiente para causar essa
indesejável interação, um modelo local apropriado (“aumentado”) deve
ser adotado, para se evitar essa ocorrência.

30

Para visualização da nomenclatura apresentada para os esforços, pede-se reportar-se à Figura

2.31.
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2.5.2. Discussão da metodologia
A metodologia descrita em 2.5.1 possibilita uma série de análises, apresentadas por
Starnes e Britt (1991), de relevância à engenharia aeronáutica, sem gerar grandes
esforços computacionais, dentre as quais se destacam:

•

Determinar detalhadamente a resposta não-linear de um grande
modelo de casca enrijecido, com fissuras combinadas à pressão
interna e aos carregamentos mecânicos;

•

Obter respostas globais e locais de fenômenos como instabilidades
locais, interação modal e distorção do enrijecimento;

•

Analisar os efeitos da propagação da fissura sobre a resposta nãolinear da casca que também podem ser determinados;

•

Avaliar as variações de rijeza e distribuição interna de esforços na
casca, à medida que a fissura aumenta;

•

Determinar a modificação nos modelos de parâmetros sobre a resposta
não-linear, crescimento das fissuras, tensões e deformações residuais;

•

Analisar os efeitos da variação dos parâmetros geométricos da
fuselagem, como raio, espessura, espaçamento dos enrijecedores;

•

Estudar os efeitos na estrutura da fuselagem submetida a diferentes
combinações de pressão interna e carregamentos mecânicos;

•

Pode-se estudar a localização da fissura no revestimento, o
comprimento, a orientação e a direção de propagação, bem como o
rompimento dos enrijecedores;
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•

Determinar a interação entre o revestimento e os enrijecedores, à
medida que a fissura se propaga.

Apesar da estratégia de modelagem descrita possibilitar uma série de análises, esta
foi apresentada por Starnes e Britt (1991), sem grande riqueza de detalhes, restando
lacunas nos procedimentos a serem seguidos nas diversas etapas das modelagens,
de subestrutura para subestrutura. Essas lacunas concentram-se nas hipóteses e
condições de contorno a serem adotadas e aplicadas nas análises dos modelos
subseqüentes.

Quanto às condições de contorno, embora os autores tenham deixado bastante
claro que os gradientes de deslocamentos e rotações de um modelo “mais global”
(Por exemplo: Subestrutura 1), devem ser utilizados na modelagem do modelo “mais
local” subseqüente (Por exemplo: Subestrutura 2), não se encontra na bibliografia
citada qualquer alusão à técnica ou metodologia para se proceder à aplicação
desses gradientes.

Dessa forma, não fica claro como se deve proceder nas interpolações ou aplicações
desses deslocamentos e rotações entre duas subestruturas subseqüentes. É válido
atentar que as subestruturas subseqüentes, em geral, apresentam um refinamento
maior da malha que a subestrutura anterior, de modo a apresentar maior quantidade
de nós no contorno entre as mesmas (Por exemplo: Na subestrutura 2, existem mais
nós no contorno do que existiam na região física delimitada pela subestrutura 2
disposta na subestrutura 1), exigindo, dessa maneira, alguma técnica para aplicação
de rotações e deslocamentos em nós intermediários, não observados na
subestrutura anterior31.

Outras questões relevantes referem-se às hipóteses adotadas nos modelos
propostos por Starnes e Britt (1991). Embora possa ser compreendido que os
autores propõem a consideração da não-linearidade geométrica, não fica claro na
bibliografia referida, como se deve conciliar a imposição dos deslocamentos e
31

Na seção 3, serão apresentadas algumas figuras contendo a problemática descrita, possibilitando,

dessa maneira, uma melhor compreensão do que está sendo exposto.
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rotações nos nós de extremidade do modelo, com a adoção de análise de nãolinearidade geométrica.

Sabe-se que análises não-lineares, com a utilização do método dos elementos
finitos, são elaboradas por meio de “passos” (steps), através dos quais, para cada
um deles, os deslocamentos nodais e esforços nos elementos são calculados,
considerando-se os valores obtidos no passo anterior, prosseguindo-se com a
análise até ser obtida a configuração final de equilíbrio.

Assim, tendo-se em vista o parágrafo anterior, aplicando-se os deslocamentos nos
nós de contorno da subestrutura a ser analisada, estará se definindo o
deslocamento final de cada um destes nós, de modo que a análise dos efeitos da
não-linearidade nos nós e elementos de contorno fica, de alguma forma, afetada ou
comprometida. Nota-se: não apresentaram os autores quaisquer considerações
acerca dessa matéria.

Assim, considerando a ausência de especificações acerca das hipóteses e
metodologias de compatibilidade de contorno, no artigo apresentado por Starnes e
Britt (1991), os trabalhos apresentados na seção 2.5.3, os quais foram baseados na
metodologia ora apresentada, utilizaram-se de diferentes técnicas ou métodos, para
imposição das condições de contorno.

Por fim, é importante deixar claro que, muito embora haja lacunas a serem
discutidas no trabalho proposto pelos autores citados, de acordo com a nota 27, o
artigo publicado possuía caráter meramente informativo acerca das pesquisas até
então desenvolvidas pelo NASA Langley Research Center e, portanto, não tinha o
objetivo de detalhar as técnicas ou metodologias propostas para análises de
fuselagens, prestando-se, brilhantemente, ao propósito conferido.

2.5.3.

Exemplos

Apresentam-se nesta seção dois exemplos (estudos de caso), desenvolvidos por
autores, baseados na estratégia de análise hierárquica com técnicas de
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subestruturação baseadas nos conceitos de Starnes e Britt (1991), citando-se outros
estudos de caso que também se basearam na referida metodologia.

2.5.3.1.

Exemplo 2: Estudo de caso apresentado por Potyondy

(1993)

Em tese de doutorado, Potyondy (1993, p.150-159) apresenta um estudo de caso da
análise da propagação da fissura da estrutura de uma fuselagem aeronáutica,
utilizando como base a estratégia de modelagem hierárquica proposta por Starnes e
Britt (1991), descrita na seção 2.5.1.

A estrutura analisada pelo referido autor consistiu na fuselagem de um Boeing 737,
cujas características geométricas e de materiais dos elementos constituintes se
encontram, respectivamente, destacadas na Tabela 2.12 e na Tabela 2.13.
Apresentam-se a Figura 2.34 e Figura 2.35 contendo, respectivamente, a
visualização da geometria dos reforçadores longitudinais e das cavernas que
compõem a estrutura da fuselagem estudada por Potyondy (1993).

Tabela 2.12 – Características geométricas dos componentes da fuselagem do Boeing 737
estudada por Potyondy (1993) (Fonte: FURUKAWA, 2006, p.112-113).

Elemento

Unidade

Valor

Observações

Raio de curvatura

in

74

-

Revestimento

in

0,036

Espessura (Figura 2.35)

Cavernas

in

Reforçadores
Longitudinais

in

Seção “Z”
(Figura 2.35)
Seção “cartola”
(Figura 2.34)

Dispostas a cada 20 in

Dispostos a cada 9,25 in

Tear Straps

in

0,036

Espessura (Figura 2.35)

Shear Clips

in

0,032

Espessura (Figura 2.35)
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Tabela 2.13 – Características dos materiais dos componentes da fuselagem do Boeing 737
estudada por Potyondy (1993) (Fonte: FURUKAWA, 2006, p.115).

Componente

Material

E (psi)

ν

Revestimento

Al 2024-T3

10,5 × 106

0,33

Cavernas

Al 7075-T6

10,7 × 106

0,33

Al 7075-T6

10,7 × 106

0,33

Tear Straps

Al 2024-T3

10,5 × 106

0,33

Shear Clips

Al 7075-T6

10,7 × 106

0,33

Reforçadores
Longitudinais

Figura 2.34 - Características geométricas dos reforçadores longitudinais da fuselagem do
Boeing 737 estudada por Potyondy (1993) (Fonte: FURUKAWA, 2006, p.114).
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Figura 2.35 - Características geométricas das cavernas da fuselagem do Boeing 737 estudada
por Potyondy (1993) (Fonte: FURUKAWA, 2006, p.114).

Desenvolvida por Potyondy (1993), descrita por Furukawa (2006, p. 118-119) e
Mazella (2007, p. 121-122), a análise da fuselagem descrita consistiu na construção
de modelos em três níveis hierárquicos, quais sejam:

•

Modelo Global (Global Shell Model);

•

Subestrutura 1: Modelo com 6 cavernas e 6 reforçadores (6x6 Bay
Stiffened Panel) ;

•

Subestrutura 2: Modelo com 2 cavernas e 2 reforçadores (2x2 Bay
Stiffened Panel).
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Apresentam-se as tabelas abaixo, contendo os principais objetivos, hipóteses e
resultados dos três modelos hierárquicos propostos por Potyondy (1993). A Figura
2.36 contém as características físicas e geométricas dos modelos propostos.
Tabela 2.14 - Objetivos, hipóteses e resultados apresentados por Potyondy (1993) para análise
do Modelo Global (Global Shell Model).

Modelo
Objetivos

Global Shell Model (Modelo Global)
Determinar a distribuição dos gradientes das tensões e deslocamentos,
devido aos esforços e à pressão interna aplicada.

Hipótese

Não-linearidade geométrica.32

C.C.33

Restrições na linha de fronteira aberta da fuselagem cilíndrica.34
M - Momento Fletor

Ear.35

V – Força cortante (transversal)
T – Momento Torsor

Carregamentos
Internos
Resultados

p – pressão interna.
Campo de deslocamentos e rotações, ao longo do contorno do modelo
6x6 Bay Stiffened Panel (Modelo com 6 cavernas e 6 reforçadores).
Os campos de deslocamentos e rotações ao longo do contorno do

Observações

modelo GLOBAL são as condições de contorno cinemáticas a serem
impostas no modelo 6x6 Bay Stiffened Panel.

32

Nas análises propostas por Potyondy (1993, p. 151) é assumido que a região não-linear da

extremidade de cada fissura é sempre pequena frente à dimensão planificada da fissura. Dessa
forma, o comportamento não-linear dos materiais é ignorado.
33

C.C. = Condições de contorno da estrutura (ou subestrutura) referentes a deslocamentos

(compatibilidade de deslocamentos).
34

As restrições variam em função dos objetivos da análise e são determinadas pelo engenheiro que

coordena o processo.
35

Ear.= Esforços aplicados, ou resultantes, na linha de contorno livre da estrutura (ou subestrutura).

No Modelo Global proposto por Potyondy (1993) referem-se aos carregamentos mecânicos aplicados
(M, V e T) às tensões obtidas pela análise com a imposição dos deslocamentos no contorno.
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Tabela 2.15 - Objetivos, hipóteses e resultados apresentados por Potyondy (1993), para análise
da Subestrutura 1: Modelo com 6 cavernas e 6 reforçadores (6x6 Bay Stiffened Panel).

Modelo

6x6 Bay Stiffened Panel (Modelo com 6 cavernas e 6 reforçadores)
Determinar com maior precisão a interação entre o revestimento e os

Objetivos

enrijecedores, bem como a distribuição dos gradientes das tensões e
deslocamentos.

Hipótese
C.C.
Ear.
Carregamentos
Internos
Resultados

Não-linearidade geométrica.
Deslocamentos e rotações: obtidos a partir da análise do modelo global
(Global Shell Model) – condições de contorno cinemáticas.
Tensões e deslocamentos nas linhas de contorno.
p – pressão interna.
Campo de deslocamentos e rotações, ao longo do contorno do modelo
2x2 Bay Stiffened Panel (Modelo com 2 cavernas e 2 reforçadores).
Os campos de deslocamentos e rotações, ao longo do contorno do

Observações

modelo 6x6 Bay Stiffened Panel (Modelo com 6 cavernas e 6
reforçadores), são as condições de contorno cinemáticas a serem
impostas no modelo 2x2 Bay Stiffened Panel.

Tabela 2.16 - Objetivos, hipóteses e resultados apresentados por Potyondy (1993), para análise
da Subestrutura 2: Modelo com 2 cavernas e 2 reforçadores (2x2 Bay Stiffened Panel).

Modelo
Objetivos
Hipótese
C.C.
Ear.
Carregamentos
Internos
Resultados

2x2 Bay Stiffened Panel (Modelo com 2 cavernas e 2 reforçadores)
Determinar os campos de tensões (esforços) e deformações, próximos
das extremidades da fissura.
Não-linearidade geométrica.
Deslocamentos e rotações: obtidos a partir da análise da subestrutura 1
(6x6 Bay Stiffened Panel) – condições de contorno cinemáticas.
Tensões e deslocamentos nas linhas de contorno.
p – pressão interna.
Campos

de

tensões

(esforços)

e

deformações,

próximos

das

extremidades da fissura.
Os campos de tensões (esforços) e deformações, próximos das

Observações

extremidades da fissura, são usados para calcular os parâmetros da
mecânica das fraturas que controlam o crescimento das fissuras.
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Figura 2.36 – Modelos hierárquicos para análise do comportamento da fuselagem do Boeing
737 submetido à fissuração (Fonte: FURUKAWA, 2006, p.118).

É importante observar que, de acordo com a estratégia adotada por Potyondy
(1993), o crescimento das dimensões e a modificação do formato da fissura somente
são realizados isoladamente, na análise do modelo da subestrutura 2 (2x2 Bay
Stiffened Panel)36, embora a fissura inicial esteja presente nas análises elaboradas
para os outros dois modelos desenvolvidos: Global Shell Model e 6x6 Bay Stiffened
Panel.

36

A análise do modelo da subestrutura 2 (2x2 Bay Stiffened Panel) foi realizada por Potyondy (1993)

através da modelagem somente desse modelo, no programa FRANC3D. Os demais modelos foram
desenvolvidos e analisados utilizando o programa STAGS.
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A consideração do crescimento e modificação do formato da fissura, somente na
análise do modelo da subestrutura 2, constitui uma aproximação de modelagem
adotada por Potyondy (1993), pois, à medida que a fissura começa a se modificar,
as condições de contorno cinemáticas aplicadas ao modelos tornam-se incorretas.
Explica-se: uma aproximação rigorosa requer que, após cada modificação do
comprimento e formato da fissura, um equivalente incremento de comprimento e
formato seja aplicado aos dois modelos anteriores (Global Shell Model e 6x6 Bay
Stiffened Panel) os quais, após reprocessados, fornecessem novas condições de
contorno cinemáticas “corrigidas” ao modelo 2x2 Bay Stiffened Panel, entrando-se,
assim, em um processo interativo que deve ser interrompido quando for constatada
a estabilização da fissura.

Existem pelo menos outras duas questões a serem discutidas na metodologia de
análise empregada por Potyondy (1993). Analogamente a Starnes e Britt (1991),
conforme discutido na seção 2.5.2, o autor não especificou como se deve proceder
na análise, paralelamente à imposição dos deslocamentos e rotações nos nós de
extremidade do modelo, considerando-se a hipótese de não-linearidade geométrica,
e, tampouco, como aplicar deslocamentos e rotações em nós intermediários dos
modelos subseqüentes, não observados na subestrutura anterior.

Por fim, existem centenas de exemplos de estudos de casos na literatura que
analisam estruturas complexas com os conceitos de modelagem hierárquica com
uso de subestruturas proposta por Starnes e Britt (1991), destacando-se, entretanto,
aqueles apresentados por Park et al. (1995), Nemeth et al. (1996) e Zhang, Park e
Atluri (1997).

2.5.3.2.

Exemplo 3: Estudo de caso apresentado por Maess e Gaul

(2006)

Um estudo que merece destaque foi elaborado por Maess e Gaul (2006). Segundo
os autores, sistemas tubulares são geralmente construídos em componentes
padrões (Ex. seguimentos e flanges) e, uma vez interligados, formam uma
combinação complexa de sistemas de tubulações. Uma avaliação apropriada do
comportamento acústico e dinâmico, bem como da própria estrutura da tubulação
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mediante a essas excitações, são obtidas pela análise tridimensional do sistema
completo, entretanto, esta é seguida por um enorme número de graus de liberdade,
o que, por sua vez, motiva a utilização de subestruturas.

Assim, apresentando toda teoria estrutural para análise dinâmica de tubulação
submetida à escoamento de fluido interno (p. 47-57 ), os autores propuseram e
analisaram (p. 57-61) um exemplo de tubulação modelada através elementos finitos
sólidos e fluidos (vide Figura 2.37), modelada através de modelo global (completo) e
por subdivisões em até três subestruturas (Figura 2.39), esquematicamente
representado pela Figura 2.38. Nesta seção apresentam-se, sucintamente, os
resultados obtidos pelos pesquisadores.

As características reológicas e geométricas do modelo em questão encontram-se
apresentadas nas tabelas abaixo.

Figura 2.37 – Seção transversal da tubulação modelada em elementos finitos submetida ao
escoamento de fluido interno: pressão interna e efeitos dinâmicos (Fonte: MAESS; GAUL,
2006, p. 48).

Figura 2.38 – Modelo de elementos finitos de tubulação sujeita a escoamento de água: 3
subestruturas (Fonte: MAESS; GAUL, 2006, p. 47).
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Figura 2.39 – Modelo de elementos finitos de tubulação sujeita a escoamento de água
subdivida em três subestruturas: modelo de análise (Fonte: MAESS; GAUL, 2006, p. 47).

Tabela 2.17 – Características reológicas dos materiais utilizados no estudo de caso da Figura
2.39 (Fonte: MAESS; GAUL, 2006, p. 58).

Coeficiente de

Módulo de Rigidez

Densidade

Parâmetro

N ⎞
⎛
⎜ E → [E ] = 2 ⎟
m ⎠
⎝

kg ⎞
⎛
⎜ ρ → [ρ ] = 3 ⎟
m ⎠
⎝

Corpo da tubulação

1,35 × 1011

8900

0,33

0,71× 1011

2700

0,34

(CuNiFe)
Ligações (Al)

Poisson (υ )

Tabela 2.18 – Características geométricas da tubulação do estudo de caso da Figura 2.39
(Fonte: MAESS; GAUL, 2006, p. 58).

Comprimento

Raio interno

Raio externo

Espessura

(m)

(m)

(m)

(m)

1

3,4 × 10 −2

3,8 × 10 −2

0,4 ×10 −2

Ligações

-

-

3,8 × 10 −2

0,3 ×10 −2

Fluido

1

-

3,4 ×10 −2

-

Componente
Corpo
tubulação

da

Tabela 2.19 – Características do fluido em escoamento no estudo de caso da Figura 2.39
(Fonte: MAESS; GAUL, 2006, p. 58).

Velocidade de propagação do som
Fluido
Água

(E → [E ] = N
1481

m2

)

Densidade

(ρ → [ρ ] = kg
1000

m3 )
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É importante destacar o refinamento das malhas (espaçamento) e os graus de
liberdade gerados nos modelos da Figura 2.39, destacados nas tabelas abaixo.

Tabela 2.20 – Características do refinamento do modelo global (completo) - Figura 2.39 (a)
(Fonte: MAESS; GAUL, 2006, p. 58).

Refinamento da malha
Graus de

(espaçamento)

liberdade

Componente
Longitudinal

Circunferência

Radial

(quantidade)

(el → [el ] = cm) (ec → [ec] = cm) (er → [er ] = cm)
Tubulação

2,5

0,99

0,200

10452

Fluido

2,5

0,99

0,057

4961

Tabela 2.21 – Características do refinamento do modelo de duas subestruturas (S1 e S2)37 Figura 2.39 (b) (Fonte: MAESS; GAUL, 2006, p. 58).
Refinamento da malha
(espaçamento)

Compr.

(c → [c] = m)
Comp.

Graus de liberdade
Longitudinal

(el → [el] = cm)

Circunferência

Radial

(ec → [ec] = cm)

(er → [er ] = cm )

S1

S2

S1

S2

Tubulação

0,3

0,7

2,0

2,8

0,99

Fluido

0,3

0,7

2,0

2,8

0,99

37

S1

S2

0,200

4252

6414

0,057

1936

3146

No modelo de duas subestruturas existem 216 e 121 equações de restrições compatibilizando,

respectivamente, os elementos sólidos e fluidos nas superfícies da interface.
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Tabela 2.22 – Características do refinamento do modelo de três subestruturas (S1, S2 e S3)38 Figura 2.39 (c) (Fonte: MAESS; GAUL, 2006, p. 59).
Refinamento da malha
Compr.

(espaçamento)
Graus de liberdade

(c → [c] = m)
Comp.

Radial
Longitudinal

Circunferência

(el → [el] = cm)

(ec → [ec] = cm)

S1

S2

S3

Tubulação

0,3

0,4

0,3

2,0

0,99

Fluido

0,3

0,4

0,3

2,0

0,99

⎛ er → L ⎞
⎜⎜ [er ] = cm ⎟⎟
⎠
⎝

S1

S2

S3

0,200

4252

4536

4252

0,057

1936

2541

1936

Fixando-se no objetivo de se obter a análise modal da estrutura dos sistemas
estruturais da Figura 2.39, Maess e Gaul (2006) suspenderam os modelos das
tubulações por quatro modelos de pequena rigidez de modo que estes pouco, ou
nada, influenciem nos resultados obtidos da análise modal.

Dessa forma, as freqüências naturais dos modos de vibração da tubulação foram
obtidas considerando-se tanto os modos de vibração circunferencial das ondas
estacionárias (n) quanto os modelos longitudinais (m).

Os resultados das freqüências naturais ( f ), em relação aos modos de vibração dos
modelos (a), (b) e (c) da Figura 2.39, foram obtidos pelos pesquisadores, tendo sido
compilados no Gráfico 1, e seus erros relativos39 ( Δf rel ) ao modelo completo
encontram-se no Gráfico 2:
38

No modelo de três subestruturas, as equações de restrição que compatibilizam as subestruturas

nas duas interfaces somam 674.

39

Δf rel

Δf rel = erro relativo a f a
( f (b ou c ) − f a )
f a = frequencia natural do modelo completo
, onde :
=
f b = frequencia natural do modelo de duas subestruturas
fa
f c = frequencia natural do modelo de três subestruturas
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Gráfico 1 – Comparação das freqüências naturais em função dos modos de vibração obtidas
nos modelos (a), (b) e (c) da Figura 2.39 (Fonte: MAESS; GAUL, 2006, p. 60).

Gráfico 2 - Comparação das freqüências naturais em função dos modos de vibração obtidas
nos modelos (a), (b) e (c) da Figura 2.39 (Fonte: MAESS; GAUL, 2006, p. 60).

Analisando-se os gráficos anteriores, é possível concluir que há confiabilidade da
aplicação da técnica de subestruturação definidas nos modelos (b) e (c) - Figura
2.39 -, pois:

166

•

As diferenças entre as freqüências naturais obtidas no modelo de duas
subestruturas (Figura 2.39 – (b)) e o modelo completo é relativamente
pequeno até o modo de vibração 60, que corresponde à freqüências naturais
inferiores à 4000 Hz;

•

A deferência entre as freqüências naturais obtidas no modelo de três
subestruturas (Figura 2.39 – (c)) e o modelo completo é praticamente nula até
o modo vibração 80, que corresponde à freqüências naturais inferiores à
80000 Hz, desde de que sejam atendidas as condições de redução de base
estabelecidas logo no passo inicial40.

Dessa feita, além de observar a confiabilidade da modelagem utilizando-se técnica
de subestruturação, os pesquisadores, ainda, destacaram a eficácia desse
procedimento, comparando-se os tempos totais de processamento entre os modelos
da Figura 2.39. Os autores constataram que os tempos totais de processamento dos
modelos de subestruturas utilizam, no mínimo, metade daquele empregado para
análise do modelo completo, conforme se apresenta na Tabela 2.23:

Tabela 2.23 – Tempos de processamento entre os modelos da Figura 2.39 (Fonte: MAESS;
GAUL, 2006, p. 60-61).

Tempo de processamento: 80 modos de
Modelo

vibração (s )

Completo (Figura 2.39 – (a))

548,8

Duas subestruturas (Figura 2.39 – (b))

72,8

Três subestruturas (Figura 2.39 – (c))

214,9

40

Ver Maess e Gaul (2006, p. 59).
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3. PROPOSIÇÃO
HIERÁRQUICA

DE

METODOLOGIA

DE

COM

A

DE

UTILIZAÇÃO

MODELAGEM
TÉCNICA

DE

SUBESTRUTURAÇÃO PARA ANÁLISE DE ESTRUTURAS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Nesta seção, propõe-se uma metodologia hierárquica para análise de estruturas
típicas da construção civil, utilizando técnicas de subestruturação inspiradas
naquelas apresentadas por Starnes e Britt (1991) e Potyondy (1993).

3.1.

Descrição da metodologia hierárquica

A metodologia encontra-se dividida em quatro etapas, subdivididas em partes que
facilitam a aplicação nas análises envolvidas, as quais serão descritas e explicadas
na seqüência, de acordo com o Fluxograma 7.

3.1.1. Etapa 1 – Validação do modelo estrutural (global) com as
“hipóteses iniciais41”
A Etapa 1 da metodologia consiste, basicamente, na definição do modelo inicial, na
qual se deve proceder à validação das hipóteses, modelo matemático e topologia do
modelo primeiramente adotado para análise da estrutura, cujos esforços solicitantes
e deslocamentos são almejados.

Esse procedimento não será discutido profundamente neste trabalho. Entretanto, é
importante observar que a escolha dessas variáveis (hipóteses e topologia), em
geral, é determinada em função das ferramentas que possuem os escritórios de
projeto, para proceder aos cálculos que envolvem a análise estrutural, buscando-se
desenvolver o modelo estrutural mais adequado, com base nas ferramentas
computacionais ali disponíveis.

41

Neste trabalho, entende-se como HIPÓTESES INICIAIS o conjunto de características físicas e

geométricas atribuídas ao MODELO INICIAL. Exemplos: (1) hipótese de linearidade física; (2)
hipótese de linearidade geométrica; (3) modelo estrutural de barras (modelo matemático).
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Fluxograma 7 – Seqüência e descrição das etapas da metodologia de análise hierárquica
proposta com utilização de subestruturação.
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Entretanto, é possível seguir os conceitos de hierarquia de modelagem,
apresentados na seção 2.3, para avaliação e validação do modelo escolhido. Na
seção 3.2.1, apresenta-se uma metodologia simplificada, inspirada na Etapa 2,
através do Fluxograma 9 que, em cinco etapas, propõe a avaliação e validação do
modelo inicial adotado.

Com o intuito de apresentar graficamente e facilitar a compreensão das etapas e
partes da metodologia proposta no Fluxograma 7, apresentam-se a Figura 3.1 e a
Tabela 3.1, contendo a topologia e as principais características de um modelo inicial
(global) bidimensional, adotado para análise de uma estrutura genérica, utilizando o
método dos elementos finitos.
Tabela 3.1 – Características adotadas para análise do modelo bidimensional em elementos
finitos de uma estrutura genérica.

Característica do modelo
Modelo inicial (global)
Hipóteses iniciais
Refinamento inicial da Malha

Forças de volume

Nomenclatura
EI
HI
RI
r
fS
r
fB

Contorno restringido
Contorno livre

Lu
Lf

Forças de superfície

Figura 3.1 - Modelo inicial (global) bidimensional em elementos finitos, adotado para análise
de uma estrutura genérica: hipóteses iniciais e refinamento inicial
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3.1.2. Etapa 2 – Análise de sensibilidade às hipóteses adotadas para a
modelagem das subestruturas
A Etapa 2 consiste na avaliação do possível efeito da modificação das hipóteses
iniciais, adotadas nos estudos realizados com o modelo inicial (global) para as
análises a serem elaboradas, com a utilização das subestruturas escolhidas.

Dividida em quatro partes, denominadas de “PARTE A”, “PARTE B”, “PARTE C” e
“PARTE D”, à exceção da primeira e da terceira (“PARTE A” e “PARTE C”), as
demais podem ser dispensadas a critério do engenheiro que estiver seguindo a
metodologia proposta, sendo que, para isso, deve ser compreendida a idéia
fundamental envolvida na construção dessa Etapa 2 do método.

A principal finalidade da elaboração completa de todas as partes dessa Etapa está
fundamentada na necessidade de avaliar as subestruturas, mediante a modificação
das hipóteses adotadas no modelo inicial (global) de modo que, caso se suponham
as mesmas hipóteses para análise das subestruturas que impostas ao modelo
inicial, podem-se dispensar 50% das atividades da Etapa 2. Para compreensão,
considere-se o exemplo:

Imagina-se que tenha sido elaborado um projeto e dimensionamento em
determinada estrutura, supondo-se os efeitos de linearidade física e geométrica
(HIPÓTESES INICIAIS) e se deseja, para determinada região dessa estrutura,
delineada por uma subestrutura mais refinada e melhor modelada, estudar o
comportamento,

considerando

ambas

as

não-linearidades

(HIPÓTESES

42

MODIFICADAS ). Para que isso seja possível, preliminarmente, devem-se estimar
as diferenças que serão obtidas nessa região, em virtude dos efeitos isolados das
modificações das hipóteses, ou seja, obter-se o grau de influência dessa
modificação, resultado final a ser analisado, possibilitando a distinção das diferenças

42

Neste trabalho, entende-se como HIPÓTESES MODIFICADAS o conjunto de características físicas

e geométricas atribuídas aos modelos das subestruturas que diferem das HIPÓTESES INICIAIS
adotadas no modelo inicial. Exemplos: (1) hipótese de NÃO-linearidade física; (2) hipótese de NÃOlinearidade geométrica; (3) modelo estrutural de casca (modelo matemático).
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obtidas, em virtude das citadas modificações das hipóteses daquelas que são
decorrentes do detalhamento e refinamento do modelo da subestrutura. Para isso,
propõe-se a análise do modelo inicial (global), contendo detalhamento e refinamento
sensivelmente inferior àqueles a serem empreendidos na subestrutura final, porém,
contendo as hipóteses a serem adotadas, possibilitando a comparação dos
resultados obtidos, através do levantamento dos valores das variáveis de interesse,
na região delimitada pela subestrutura final, alcançando-se, assim, um valor
qualitativo e quantitativo das diferenças obtidas. Do exposto, é importante que sejam
observados dois aspectos:

•

na hipótese das diferenças entre as análises se mostrarem
inaceitáveis, deve-se modificar as hipóteses e demais considerações
do modelo inicial, pois este não representa os objetivos fundamentais
para a análise proposta;

•

na hipótese de se objetivar uma análise de linearidade geométrica e
física das subestruturas definidas, dispensam-se automaticamente as
Partes B e D da Etapa 2, pois as denominadas hipóteses modificadas
para análise das subestruturas são as mesmas iniciais, utilizadas na
análise do modelo inicial (global).

Outro exemplo é a modelagem de uma parede de concreto. Inicialmente, pode-se
modelar essa estrutura por um conjunto de barras constituindo uma grelha, ou seja:
o modelo matemático inicialmente adotado é descrito por elementos de barra
(hipótese inicial). Supondo-se que se deseja analisar em detalhe uma subestrutura
da parede (trecho do modelo inicial) através da discretização em elementos de
casca/placa (hipótese modificada), constata-se uma sensível alteração entre o
modelo matemático inicial (elementos de barra – hipótese inicial) e o final (elementos
de casca – hipótese modificada), devendo-se, portanto, estimar a influência dessa
alteração de hipótese no resultado final.

Dessa forma, pode-se concluir que as Partes B e D da Etapa 2 podem ser
dispensadas, desde que as HIPÓTESES MODIFICADAS sejam idênticas às
INICIAIS e se tenha convicção da validade dessas hipóteses, bem como da
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topologia do MODELO INICIAL adotado, sendo que, para qualquer outra situação,
devem ser elaboradas todas as partes constituintes da Etapa 2.

Na seqüência, apresentam-se tabelas (Tabela 3.2, Tabela 3.3, Tabela 3.4 e Tabela
3.5) e figuras (Figura 3.2, Figura 3.3 e Figura 3.4), as quais descrevem e
exemplificam as atividades das partes que envolvem a Etapa 2 da metodologia
proposta.

Nota-se que o exemplo genérico, utilizado na metodologia proposta, apresentado
nas figuras abaixo, está correlacionado ao modelo inicial, cujas características se
encontram na Figura 3.1 e na Tabela 3.1 da seção 3.1.1.

Tabela 3.2 (Parte 01/02) – Definição das atividades envolvidas na Etapa 2 – Parte A.

Característica e variáveis de análise do modelo

Definição

Definição das “N” subestruturas

K

Definição

de

eventual

adoção

de

hipóteses
HM

diferenciadas para análise das subestruturas
Definição

dos

refinamentos

das

malhas

das
Rk

subestruturas
Forças de superfície atuantes nas subestruturas

r
f Sk

Forças de volume atuantes nas subestruturas

r
f Bk

Definição dos contornos restringidos nas subestruturas

Luk

Definição dos contornos livres nas subestruturas

Lfk

Definição das variáveis de interesse a serem extraídos
RSk
como resultados das análises das “N” subestruturas
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Tabela 3.2 (Parte 02/02) – – Definição das atividades envolvidas na Etapa 2 – Parte A.

Figura 3.2 – Etapa 2 – Parte A: Definições das subestruturas a serem analisadas

Observação: Todas as atividades da “parte A” desta etapa são ”decisões de
engenharia”, a serem definidas por critérios que visem a obtenção dos resultados
finais almejados.
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Tabela 3.3 – Definição e visualização das atividades envolvidas na Etapa 2 – Parte B.

Atividades
Análise do modelo inicial (global) (EI), submetidos às hipóteses iniciais (HI),
modelado em elementos finitos, com refinamento inicial da malha (RI).
Obtenção dos resultados das variáveis de interesse na região do modelo
completo, delimitado pelo contorno da subestrutura k=1 (RS1), considerando as
hipóteses iniciais (HI).

Figura 3.3 – Etapa 2 – Parte B: Análise do modelo inicial submetido às hipóteses iniciais (HI)
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Tabela 3.4 – Definição e visualização das atividades envolvidas na Etapa 2 – Parte C

Atividades
Análise do modelo inicial (global) (EI), submetido às hipóteses modificadas (HM),
modelado em elementos finitos, com refinamento inicial da malha (RI).
Obtenção dos resultados das variáveis de interesse na região do modelo completo,
delimitado pelo contorno da subestrutura k=1 (RS2), considerando as hipóteses
modificadas (HM).

Figura 3.4 – Etapa 2 – Parte C: Análise do modelo inicial submetido às hipóteses
modificadas (HM)

Tabela 3.5 – Definição das atividades envolvidas na Etapa 2 – Parte D

Atividades
Análise e comparação dos resultados RS1 e RS2 obtidos, respectivamente, nas partes B
e C desta etapa da metodologia.
Objetivos: avaliação da sensibilidade do modelo inicial às modificações das hipóteses
(HM) a serem adotadas nas análises dos modelos das subestruturas (ACURÁCIA).
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3.1.3. Etapa 3 – Análise de sensibilidade ao refinamento progressivo
das malhas das subestruturas
A Etapa 3 objetiva a avaliação da sensibilidade dos resultados obtidos na análise do
modelo inicial, frente ao refinamento progressivo da malha de elementos finitos, nas
subestruturas modeladas.

Essa etapa encontra-se dividida em cinco partes: PARTE A, PARTE B, PARTE C,
PARTE D e PARTE E, sendo que esta última caracteriza-se pela análise da
sensibilidade do modelo inicial ao refinamento progressivo da malha.

É importante destacar que, dependendo da avaliação dos resultados obtidos na
Parte E, pelo engenheiro que estiver operando o procedimento, pode-se chegar a
uma redefinição das variáveis envolvidas na Etapa 1 e, principalmente, naquelas da
Etapa 2 – Parte A.

Por outro lado, a exemplo do apresentado na Etapa 2, também a critério do
engenheiro, pode-se suspender a elaboração da Parte E da Etapa 2, caso se
possua: (1) convicção do refinamento de malha adotada para análise do modelo
inicial e (2) nenhum interesse no conhecimento da influência dos resultados das
variáveis de interesse finais, devido ao refinamento da malha. Todavia,
considerando

alteração

das

hipóteses

iniciais,

adotando-se,

portanto,

as

denominadas hipóteses modificadas (HM), aconselha-se a elaboração dessa Parte
E, pois é relevante para análise final do processo estimar-se a parcela da
divergência entre os valores das variáveis de interesse a serem determinadas na
subestrutura N (RSN+1), devido ao refinamento da malha, bem como à modificação
das hipóteses (vide 3.1.2).

A exemplo da Etapa 2, apresentam-se figuras e tabelas abaixo, descrevendo e
exemplificando as atividades das partes que envolvem a Etapa 3 da metodologia
proposta.
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Tabela 3.6 – Definição e visualização das atividades envolvidas na Etapa 3 – Parte A.

Atividades
Levantamento dos deslocamentos e rotações nos nós de contorno da subestrutura K=1
(obtidos na ETAPA 2 – PARTE C) a partir da análise do modelo inicial.

Figura 3.5 – Etapa 3 – Parte A: Levantamento dos deslocamentos e rotações dos nós
numerados de 1 a 9 pertencentes ao contorno da subestrutura k=1 obtidos na análise do
modelo inicial (global)43

43

Definida na Etapa 2 – Parte A, a subestrutura k=1 delimita uma região do modelo inicial definida

pelos nós 1 a 4 e 6 a 9, os quais pertencem tanto ao contorno da k=1 quanto à malha do modelo
inicial (global) elaborado.
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Tabela 3.7 – Definição e visualização das atividades envolvidas na Etapa 3 – Parte B.

Atividades
Cálculo dos deslocamentos e rotações dos nós intermediários existentes no contorno da
subestrutura k=2 e não observados no contorno da subestrutura k=1, em virtude do
refinamento da malha. Propõe-se que sejam interpolados os deslocamentos e rotações
do contorno da subestrutura k=1, para se obterem os valores nestes nós intermediários.

Figura 3.6 – Etapa 3 – Parte B: Cálculo dos deslocamentos e rotações dos nós numerados
de 10 a 17, existentes no contorno da subestrutura k=2 e não no contorno da subestrutura
k=1. Propõe-se que os valores de deslocamentos e rotações nestes nós sejam obtidos, a
partir daqueles obtidos na Etapa 3 – Parte A para os nós 1 a 9 comuns às subestrutura k=1,
k=2 e ao modelo inicial (global)44

44

Conforme Fluxograma 7, a subestrutura k=2 é delimitada pelo mesmo contorno da subestrutura

k=1, porém com maior com refinamento da malha de análise.
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Tabela 3.8 – Definição das atividades envolvidas na Etapa 3 – Parte C.

Atividades
Construção do modelo da subestrutura 2 (k=2).

Tabela 3.9 – Características do modelo da subestrutura 2 (k=2)

Característica e variáveis de análise do
modelo

Definição

Consideração de hipóteses modificadas

HM

Refinamento da malha

R2

Forças de superfície
Forças de volume
Contorno restringido

r
fS2
r
f B2
Imposição de deslocamentos e rotações nos
nós de contorno (Lu2)

Contorno livre

Lf2

Variáveis de interesse

RS2

Figura 3.7 – Etapa 3 – Parte C: Construção do modelo da subestrutura 2 (k=2)
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Tabela 3.10 – Definição e visualização das atividades envolvidas na Etapa 3 – Parte D.

Atividades
Análise do modelo da subestrutura k=2, submetido às hipóteses modificadas (HM)
modelado em elementos finitos com refinamento da malha R2.
Obtenção dos resultados das variáveis na subestrutura k=2 (RS3).

Figura 3.8 – Etapa 3 – Parte D: Análise da subestrutura 2 (k=2)

Tabela 3.11 – Definição e visualização das atividades envolvidas na Etapa 3 – Parte E.

Atividades.
Análise e comparação dos resultados RS2 e RS3 obtidos, respectivamente, nas partes
“C” das etapas 2 e 3 da metodologia.
Objetivos: avaliação da sensibilidade dos modelos das subestruturas ao refinamento
progressivo das malhas a serem adotadas nas análises dos modelos das mesmas.
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3.1.4. Etapa 4 – Modelagem seqüencial para obtenção dos resultados
das variáveis de interesse na subestrutura final

A Etapa 4 consiste na seqüência de procedimentos (Partes) a serem empregados
para a obtenção dos resultados das variáveis de interesse na análise da
subestrutura k=N (RSN+1), definidos na Etapa 1 – Parte A do método.

Em linhas gerais, essa etapa prevê a interpolação e a aplicação de deslocamentos e
rotações, obtidos na análise da subestrutura k=i-1 na linha de contorno da
subestrutura k=i, dando continuidade ao procedimento, até a modelagem e análise
da subestrutura k=N, através da qual obtêm-se os valores das variáveis de interesse
(RSN+1) definidas na Etapa 1 – Parte A.

Assim,

as

subdivisões

internas,

em

partes,

dessa

etapa

acompanharão,

proporcionalmente, a definição das quantidades de subestruturas a serem
construídas e analisadas, ou seja, a Etapa 4 possuirá 3N+145 partes.

A titulo de exemplo, apresentam-se tabelas (Tabela 3.12, Tabela 3.13, Tabela 3.14,
Tabela 3.15) e figuras (Figura 3.9, Figura 3.10 e Figura 3.11) contendo a descrição e
a visualização das três primeiras partes constituintes da etapa (Parte A (k=3), Parte
B (k=3) e Parte C(k=3)), as quais devem ser repetidas continuamente para análise e
levantamento de resultados de cada uma das subestruturas, até se obterem, ao
final, os resultados das variáveis de interesse da subestrutura k=N (RSN+1) (vide
Tabela 3.16).

45

N é igual ao número de subestruturas definidas.
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Tabela 3.12 – Definição e visualização das atividades envolvidas na Etapa 4 – Parte A (k=3).

Atividades
Levantamento dos deslocamentos e rotações nos nós de contorno da subestrutura k=3
(obtidos na ETAPA 3 – PARTE D), a partir da análise do modelo da subestrutura k=2.

Figura 3.9 – Etapa 4 – Parte A (k=3): Levantamento dos deslocamentos e rotações dos nós
2, 3, 5, 6, 14, 16, 18 e 19 pertencentes ao contorno da subestrutura k=3 obtidos na análise
da subestrutura 2 (k=2)46.

46

Definida na Etapa 2 – Parte A, a subestrutura k=3 delimita uma região do modelo da subestrutura

k= 2 compreendida entre os nós 2, 3, 5, 6, 14, 16, 18 e 19.

183

Tabela 3.13 – Definição e visualização das atividades envolvidas na Etapa 4 – Parte B (k=3).

Atividades
Cálculo dos deslocamentos e rotações dos nós intermediários existentes no contorno da
subestrutura k=3 e não observados no contorno da subestrutura k=2, em virtude do
refinamento da malha. Propõe-se que sejam interpolados os deslocamentos e rotações
do contorno da subestrutura k=2, para se obterem os valores nestes nós intermediários.

Figura 3.10 – Etapa 4 – Parte B (k=3): Cálculo dos deslocamentos e rotações dos nós
numerados de 21 a 28 existentes no contorno da subestrutura k=3, e não no contorno da
subestrutura k=2. Propõe-se que os valores de deslocamentos e rotações nestes nós sejam
obtidos a partir daqueles obtidos na Etapa 4 – Parte A(k=3), para os nós 21 a 28 comuns às
subestrutura k=2 e k=3.

Tabela 3.14 – Definição das atividades envolvidas na Etapa 4 – Parte C (k=3).

Atividades
Construção do modelo da subestrutura 3 (k=3).
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Tabela 3.15 – Características do modelo da subestrutura 3 (k=3).

Característica e variáveis de análise do modelo

Definição

Consideração de hipóteses modificadas

HM

Refinamento da malha

R3

Forças de superfície
Forças de volume
Contorno restringido

r
f S3
r
f B3
Imposição

de

deslocamentos

e

rotações nos nós de contorno (Lu3)

Contorno livre

Lf3

Variáveis de interesse

RS3

Figura 3.11 – Etapa 4 – Parte C: Construção do modelo da subestrutura 3 (k=3).

Tabela 3.16 – Definição das atividades envolvidas na Etapa 4 – Finalização.

Atividades
Repetição das partes A, B e C desta Etapa 4, desenvolvidas para análise da subestrutura
3 (k=3), em cada uma das “N” subestruturas definidas na Etapa 1 – Parte A, até se
obterem os resultados das variáveis de interesse na subestrutura N (RSN+1).
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3.2.

Instrumentos e precauções necessários para proceder nas
análises da metodologia

Esta seção tem o objetivo de apresentar instrumentos necessários e precauções a
serem adotados no desenvolvimento das Etapas da metodologia do Fluxograma 7.

3.2.1. Proposição de instrumentos
Nesta seção, apresentam-se três instrumentos de essencial importância para o
desenvolvimento da metodologia proposta.

3.2.1.1.

Instrumento 1: obtenção de resultados de esforços nodais

resultantes em modelos de elementos finitos constituídos de
elementos planos

Apresenta-se a metodologia de cálculo de esforços nodais equivalentes em modelos
de elementos finitos constituídos de elementos planos que, basicamente, consiste
em metodologia de interpolação linear de resultados nó a nó. Assim, a finalidade
principal da metodologia proposta é simples: calcular momentos fletores e forças
normais equivalentes em nós da malha de modelos de elementos finitos planos de
modo a possibilitar, facilmente, a comparação destes resultados com aqueles
obtidos em modelos de barras equivalentes.

A metodologia clássica, comumente utilizada com objetivos descritos no parágrafo
acima, prevê a integração das tensões normais em uma determinada região, de
modo a obter-se os resultados nodais exatos das variáveis de interesse (momentos
fletores e forças normais). Entretanto, essa metodologia pode ser dispendiosa em
termos de tempo e passível de erros, pois observam-se dificuldades ligadas à
identificação exata do campo de tensões e aquelas inerentes do processo de
integração das mesmas.

186

Nesse contexto, essa metodologia não tem a pretensão de substituir a metodologia
clássica, perfeitamente difundida e fundamentada, mas de apresentar uma
alternativa de fácil aplicação.

Subdividida em 4 partes, apresenta-se a Figura 3.12, o Fluxograma 8 e as
explicações a seguir, contendo a descrição da seqüência de aplicação.

Rieq

E6

ai/2

E10

Rai

E7

bi/2

.

Ri,i+1

Barra Equivalente
(Modelo Barras)

Nó i+1

ai/2

.

Rbi

E4

Nó i

.

E9

Ri+1
E3

Nó i-1

E5

Ri,i+1

Ri

Ri
E2

Ri-1,i

Ri-1 Ri-1,i
E1

E8

bi/2

.

E11

E12

Figura 3.12 – Malha com 12 elementos planos (E1 a E12). Objetivo: cálculo, por meio de
interpolação linear, dos resultados nodais equivalentes para o nó “i”.

PARTE A

Cálculo dos esforços nodais médios Ri-1 (Nó “i-1”),
Ri (Nó “i”) e Ri+1 (Nó “i+1”)
PARTE B

Cálculo dos esforços intermediários Ri-1,i e Ri,i+1 aos nós “i-1”, “i” e “i+1”
PARTE C

Cálculo dos esforços resultantes Rai e Rbi
PARTE D

Fluxograma 8 – Metodologia de interpolação de esforços nodais para obtenção de resultados
das variáveis de interesse em nós específicos.
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•

Parte A: cálculo dos esforços nodais médios aos nós “i-1”, “i” e “i+1”

Esta “Parte A”, procede-se ao cálculo dos esforços nodais médios Ri −1 (nó “i-1”), Ri
(nó “i”) e Ri +1 (nó “i+1”), obtidos pela média aritmética dos esforços nodais dos
elementos planos que concorrem em cada nó. Por exemplo: o esforço nodal médio

Ri −1 da Figura 3.12 é obtido pela média aritmética dos valores dos esforços Ri −1 que
atuam no nó “i-1” dos elementos E1, E2, E5 e E6.

•

Parte B: cálculo dos esforços intermediários Ri −1 , i e Ri , i +1 aos nós “i-1”,
“i” e “i+1”

Nesta “Parte B”, calculam-se os esforços intermediários Ri −1 , i e Ri , i +1 a partir dos
resultados das médias aritméticas nodais Ri −1 (nó “i-1”), Ri (nó “i”) e Ri +1 (nó “i+1”)
obtidos na “Parte A” da metodologia, conforme formulação a seguir:

•

Ri −1 , i =

Ri −1 + Ri
2

eq.(3.1)

Ri , i +1 =

Ri + Ri +1
2

eq.(3.2)

Parte C: cálculo dos esforços resultantes Rai e Rbi

A “Parte C” envolve o cálculo dos esforços resultantes ( Rai e Rbi ) correspondentes a
cada semilargura de contribuição ( ai e bi ) da barra equivalente do modelo de
grelha, a partir dos esforços intermediários ( Ri −1 , i e Ri , i +1 ) e das médias aritméticas
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( Ri −1 , Ri e Ri +1 ) obtidas nas partes “A” e “B”, conforme formulação47 (vide Figura
3.12):

Ra i =

Rb i =

•

ai × (Ri + Ri −1 , i )
4

bi × (Ri + Ri , i +1 )
4

eq.(3.3)

eq.(3.4)

Parte D: cálculo do esforço resultante da interpolação ( Rieq )no nó “i”

Finalmente, a “Parte D” envolve o cálculo do esforço resultante ( Rieq ) do nó “i” a
partir das resultantes ( Rai e Rbi ) e das semilarguras de contribuição ( ai e bi ),
conforme formulação:

R ieq =

3.2.1.2.

(Rai + Rbi )
⎛ ai bi ⎞
⎜ + ⎟
⎝2 2⎠

eq.(3.5)

Instrumento 2: interpolação de deslocamentos em posições

intermediárias das linhas de contorno da extremidade de
elementos planos

Propõe-se a metodologia de interpolação de deslocamentos em posições
intermediárias ao contorno de dois nós consecutivos cujos deslocamentos são
conhecidos, sendo essa ferramenta necessária para imposição dos deslocamentos
nos modelos das subestruturas, quando da utilização da metodologia do Fluxograma
7, tendo sido aplicada no desenvolvimento dos estudos de caso (seções 4.1 e 4.2).

47

Em modelos de elementos planos, os esforços internos são obtidos e distribuídos por unidade de

comprimento, razão pela qual o cálculo da resultante nodal não é imediato. P. Ex.: Forças normais

[ ]

(N) no SI = N =

Nm Newton − metro
N Newton
=
e momentos fletores (M) no SI = [M ] =
.
=
m
metro
m
metro
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Baseada na aplicação do modelo clássico de interpolação de deslocamentos de
elementos retangulares planos do método dos elementos finitos (MEF), descrito por
Bath (1996) e Mazzilli et al. (2002), o cálculo dos deslocamentos u ( x, y ) e v( x, y ) em
qualquer ponto no interior do elemento plano são obtidos através da definição de
quatro funções de interpolação lineares ( h1 ( x), h2 ( x), h3 ( x) e h4 ( x) ), apresentadas na
Tabela 3.17, e dos deslocamentos nodais do elemento ( u1 , u 2 , u3 e u 4 ) - Figura 3.13.

Assim, o cálculo dos deslocamentos de um ponto “P” genérico de coordenadas

P = ( x, y ) é dado pelas expressões abaixo:

4

u ( x, y ) = ∑ hi ( x, y )u i = h1 ( x, y )u1 + h2 ( x, y )u 2 + h3 ( x, y )u 3 + h4 ( x, y )u 4

eq.(3.6)

i =1

4

v( x, y ) = ∑ hi ( x, y )v i = h1 ( x, y )v1 + h2 ( x, y )v 2 + h3 ( x, y )v 3 + h4 ( x, y )v 4

eq.(3.7)

i =1

Tabela 3.17 – Características do elemento plano retangular e funções de interpolação.

Elemento Plano Retangular

Funções de interpolação

v1

v2
2 u
2

b
2

b
2

1

u1

1 ⎛ 2 x ⎞⎛ 2 y ⎞
⎜1 +
⎟⎜1 +
⎟
4⎝
a ⎠⎝
b ⎠
1 ⎛ 2 x ⎞⎛ 2 y ⎞
h2 ( x, y ) = ⎜1 − ⎟⎜1 +
⎟
4⎝
a ⎠⎝
b ⎠
h1 ( x, y ) =

v

v4

3

4

3 u3
a
2

1 ⎛ 2 x ⎞⎛ 2 y ⎞
⎜1 − ⎟⎜1 −
⎟
4⎝
a ⎠⎝
b ⎠

h4 ( x, y ) =

1 ⎛ 2 x ⎞⎛ 2 y ⎞
⎜1 +
⎟⎜1 −
⎟
a ⎠⎝
b ⎠
4⎝

u4

a
2

Figura 3.13 – Elemento plano retangular: deslocamentos
nodais e sistemas de eixos locais.

h3 ( x, y ) =
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Assim, a título de exemplo, para a linha de contorno entre os nós 1 e 2, que possui a
ordenada “y” constante igual a y =

−

b
e a abscissa “x” variando no intervalo
2

a
a
(Figura 3.14), os valores das funções de interpolação são fornecidas
≤x≤
2
2

pelas equações:

1 ⎛ 2x ⎞
b
h1 ( x, ) = ⎜1 + ⎟
2
2⎝
a ⎠

eq.(3.8)

b
1 ⎛ 2x ⎞
h2 ( x, ) = ⎜1 − ⎟
a ⎠
2
2⎝

eq.(3.9)

b
h3 ( x, ) = 0
2

eq.(3.10)

b
h4 ( x, ) = 0
2

eq.(3.11)

Dessa forma, as expressões de u ( x, y ) e v( x, y ) para a linha de contorno entre os nós

⎡ a a⎤
1 e 2 ficam sendo, para todo, x = ⎢− , ⎥ :
⎣ 2 2⎦

b
b
b
1 ⎛ 2x ⎞
1 ⎛ 2x ⎞
u ( x, ) = h1 ( x, )u1 + h2 ( x, )u 2 = ⎜1 + ⎟u1 + ⎜1 − ⎟u 2
a ⎠
a ⎠
2
2
2
2⎝
2⎝

eq.(3.12)

1 ⎛ 2x ⎞
1 ⎛ 2x ⎞
b
b
b
v( x, ) = h1 ( x, )v1 + h2 ( x, )v 2 = ⎜1 + ⎟v1 + ⎜1 − ⎟v 2
2
2
2
2⎝
2⎝
a ⎠
a ⎠

eq.(3.13)

⎛a b⎞
Dessa feita, para o ponto A de coordenadas A = ⎜ , ⎟ - Figura 3.14, conclui-se que
⎝ 4 2⎠
os deslocamentos u ( A) e v( A) , substituindo as coordenadas de A nas equações
eq.(3.12) e eq.(3.13), resultam em:
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3
1
a b
u ( A) = u ( , ) = u1 + u 2
4 2
4
4

eq.(3.14)

3
1
a b
v( A) = v( , ) = v1 + v2
4 2
4
4

eq.(3.15)

L in h a e n tre o s n ó s 1 e 2

P o n to A

⎛ b⎞
C o o rd e n a d a s = ⎜ x , ⎟
⎝ 2⎠

⎛ a b ⎞
;
A = ⎜
⎟
⎝ 4 2 ⎠

v1

v2
2 u
2

b
2

b
2

1
y, v

v

u1

a
4

v4

3

4

3 u3
a
2

u4

a
2

Figura 3.14 – Elemento retangular plano: destaque ao ponto A e a linha de contorno entre os
nós 1 e 2.

3.2.1.3.

Instrumento

3:

metodologia

simplificada

de

análise

hierárquica

Propõe-se a metodologia simplificada para análises hierárquicas de estruturas como
item necessário para a aplicação da Etapa 1 da metodologia do Fluxograma 7.

Baseando-se nos conceitos de modelagem hierárquica de estruturas (seção 2.3),
propõe-se metodologia simplificada, subdividida em 4 partes, apresentada no
Fluxograma 9, descrita na seqüência. Observe-se que esta metodologia pode,
perfeitamente, ser aplicada na íntegra na Etapa 1 da metodologia do Fluxograma 7.
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PARTE A

Definição dos objetivos da modelagem hierárquica
PARTE B

Definição do número de modelos (k=1, 2, ..............., N)
Definição, para cada modelo “k”, de:
• Hipóteses e caracteristicas (Hk)
• Refinamento das malhas (Rk)
• Forças de superfície (fsk)
• Forças de volume (fbk)
• Contornos restringidos (Luk) e livres (Lfk)
• Variáveis de interesse
PARTE C
Resultados das
variáveis
de interesse do
modelo k=1
(RS1)

Resultados das
variáveis
de interesse do
modelo k=2
(Rs2)

••••••••••••

Resultados das
variáveis
de interesse do
modelo k=n
(Rsn)

PARTE D

Fluxograma 9 – Metodologia simplificada de análise hierárquica

•

Parte A: Definição dos objetivos

Na Parte A da metodologia em questão, devem ser definidos os objetivos de análise,
requisitos e questionamentos a serem esclarecidos através da análise hierárquica a
ser desenvolvida. Essas decisões são típicas de engenharia e devem ser
estabelecidas pelo usuário da metodologia em questão em função das necessidades
intrínsecas da análise.

•

Parte B: Definição dos modelos, refinamentos, variáveis de interesse e
hipóteses de modelagem
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A Parte B compreende a definição do número de modelos (N), hipóteses e
características de modelagem (Hk), refinamento das malhas (Rk), forças de
r
r
superfície ( f Sk ), forças de volume ( f Bk ), contornos restringidos (Luk), contornos
livres (Lfk) e variáveis de interesse (RSk) de cada modelo estabelecido, conforme
Tabela 4.26.
Tabela 3.18 – Definições do número de modelos, características e variáveis de análise dos
modelos definidos para análise hierárquica.

Característica e variáveis de análise dos modelos

Definição

Definição dos “N” modelos

k

Definição das hipóteses e características de modelagem de cada modelo

Hk

Definição dos refinamentos das malhas dos modelos

Rk

Definição das forças de volume atuantes nos modelos

r
f Sk
r
f Bk

Definição dos contornos restringidos nas subestruturas

Luk

Definição dos contornos livres nas subestruturas

Lfk

Definição das forças de superfície atuantes nos modelos

Definição das variáveis de interesse a serem extraídos como resultados
das análises dos “N” modelos

•

RSk

Parte C: Resultados das variáveis de interesse (RSk)

Esta etapa prevê a obtenção dos resultados das variáveis de interesse de cada
modelo “k” definido na Parte B (RSk).

•

Parte D: Comparação e avaliação dos resultados

A Parte D prevê a comparação mútua dos resultados das variáveis de interesse
obtidas na Parte C da metodologia. Analogamente à Parte A, essas comparações e
sua respectiva avaliação são típicas de “engenharia” e, portanto, seus resultados
devem ser aprovados ou rejeitados pelo engenheiro, em função de características e
objetivos específicos de cada análise.
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3.2.2. Precauções para análise
Nesta seção, apresentam-se duas precauções a serem observadas para o
desenvolvimento da metodologia do Fluxograma 7.

3.2.2.1.

Precaução 1: equivalência estrutural e condições de

compatibilidade em análises de subestruturas com aplicação de
deslocamentos nos contornos

Quando se utiliza da imposição de deslocamentos em contornos restringidos de
subestruturas, deve-se ter cautela, não somente na imposição dos deslocamentos
no contorno restringido (seção 3.2.2.2), mas, também, na imposição de
carregamentos nos contornos livres e internos no modelo da subestrutura, bem
como com a análise dos resultados, pois, em muitos casos, a superposição de
efeitos de estruturas isostáticas (condições de compatibilidade e equivalência
estrutural) não é imediata. Explica-se na seqüência.

•

esforços internos, no contorno e deslocamentos impostos das
subestruturas

Os carregamentos externos ao contorno da subestrutura selecionada não alteram os
valores obtidos nas análises da subestrutura em questão, pois esses carregamentos
são indiretamente englobados nos valores de deslocamentos a serem impostos em
seus contornos restringidos. Contudo, os carregamentos externos e internos à
subestrutura que pertencem, respectivamente, ao contorno livre e à malha interna da
mesma devem ser obrigatoriamente considerados, pois, caso contrário, ocasionará
sensível alteração nos valores das variáveis de interesse selecionadas.

Para exemplificar o exposto, considere-se a barra (número 1576) da Figura 3.15,
extraída de modelo completo de grelha da Parede 2, construído no SAP2000, pelo
LMC-EPUSP, para as análises de verificação da Cidade da Música. Deseja-se, para
essa barra, que se elaborarem as análises isoladamente do modelo completo
(análise de subestruturas).
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Considerando o diagrama de forças normais da barra 1576 extraído do modelo do
SAP2000 (Figura 3.16), em vista dos conceitos da metodologia do Fluxograma 7,
conclui-se que, para a análise isolada dessa barra, deve-se apresentar os mesmos
resultados de esforços normais do modelo completo e deve-se considerar, além da
imposição dos deslocamentos axiais obtidos no modelo completo nas extremidades
da barra, o carregamento de peso próprio interno ( γ = 23,075

kN
), conforme sugere
m

a Figura 3.15.

A

3,15

A
A = 0,923 m2

23,075

kN
m

E = 39600000

kN
m2

6,60

B

B

Figura 3.15 – Barra 1576 isolada do modelo de

Figura 3.16 – Diagrama de forças normais

grelha da Parede 2 (SAP2000): peso próprio.

da barra 1576: modelo completo (SAP2000).

Uma vez considerada somente a imposição dos deslocamentos axiais das
extremidades A e B, chega-se a um esforço axial, constante em toda a barra, igual a

4,87 tf , ao passo que, somente para extremidade B, no modelo completo de grelha
do SAP2000, obteve-se um valor de 6,60 tf (Figura 3.16). Adotando-se somente o
carregamento interno de peso próprio na barra isolada, obtém-se, para a
extremidade B, o valor de 1,73 tf , que é exatamente o complemento necessário ao
valor de 4,87 tf para obter-se 6,60 tf do modelo completo de grelha do SAP2000,
conforme demonstra a Figura 3.17.

Assim, conclui-se que a análise individualizada da barra 1576 (análise de
subestrutura) requer a consideração tanto da imposição de deslocamentos na
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extremidade da barra quanto do carregamento interno (peso próprio), de modo a
conferir à análise de subestrutura as mesmas características daquela da estrutura
completa (equivalência estrutural).

Na seção 4.5, apresenta-se um exemplo de aplicação de viga submetida à recalque
de apoio, destacando-se os conceitos até então apresentados nesta seção.
W A = 0,031827 m

NPP =17,31 kN(1,731 tf )

W A = 0,031827 m

N Δl = 48,73 kN
( 4 ,873 tf )

A

A

A

B

B

A

A = 0,923 m2

kN
23,075
m

E = 39600000

kN
m2

23,075

kN
m

B

6,60
B

N Δl = 48,73 kN
W B = 0,031827 m

NPP =17,31 kN(1,731 tf )

( 4 ,873 tf )

Diagrama Força
Normal (tf)

W B = 0 ,031827 m

Figura 3.17 – Análise isolada da barra 1576: análise de subestrutura.

•

superposição de efeitos

A imposição de deslocamentos no contorno de subestruturas pode induzir a
equívocos referentes à consideração da superposição de efeitos dos resultados de
esforços e deslocamentos da subestruturas.

Ao imporem-se deslocamentos no contorno restringido das subestruturas, diversos
nós são vinculados em variados graus de liberdade, de modo que cada vinculação

197

modifica o modelo estrutural e, conseqüentemente, o comportamento e a resposta
do modelo o que pode induzir a equívocos de raciocínio.

Por exemplo, imagine-se a viga engastada ( ABC ) submetida, em regime elásticolinear, à carga distribuída ( q ).

Considere-se que, além do carregamento q , seja intruduzido recalque de apoio W C
conduzindo o sistema estrutural representado na Figura 3.18 a um modelo de viga
engastada-apoiada indicado na Figura 3.19.

Poder-se-ia, equivocadamente, por intuição imediata e facilidade de cálculo,
considerar-se esta viga como a superposição (soma) de duas outras vigas
isostáticas: a primeira (Figura 3.20) uma viga simplesmente engastada submetida à
carga ( q ) e, a segunda (Figura 3.21), como uma viga engastada apoiada submetida
a um recalque na extremidade ( W C ). Nessa linha de raciocínio, erroneamente, o
deslocamento vertical do ponto B ( WB ) seria obtido pela soma (superposição) dos
I

II

deslocamentos das vigas da Figura 3.20 ( WB ) e Figura 3.21 ( WB ), logo:

WB = WB + WB .
I

A

II

B

C

A

B

C
WC

Figura 3.18 – Modelo de viga engastada

Figura 3.19 – Modelo de viga engastada-

submetida ao carregamento ( q )

apoiada submetida ao carregamento ( q ) e
recalque na extremidade ( W C ).

Entretanto, ao se considerar a imposição do recalque ( WC ) na extremidade da viga,
com a introdução deste grau de liberdade e a modificação do modelo estrutural
inicial (Figura 3.18 para Figura 3.19), a superposição de efeitos para o cálculo do
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deslocamento ( WB ) deve ser obtido através da soma dos deslocamentos do ponto B
A

da estrutura A ( WB ), viga engastada e apoiada nas extremidades submetida ao
carregamento ( q ) - Figura 3.22, com o deslocamento vertical do ponto B da Figura
3.21 ( WB ), logo: WB = WB + WB .
II

A

B

A

II

WB

B

A

C

C
WB

I
3.21

-

Viga

II

WC

Figura 3.20 – Viga engastada submetida ao

Figura

engastada-apoiada

carregamento ( q ). Deslocamento calculado

submetida ao recalque na extremidade ( WC ).

I

no ponto B ( WB ).

II

Deslocamento calculado no ponto B ( WB ).

A

B

C
WB

A

Figura 3.22 - Modelo A: viga engastada- apoiada nas submetida ao carregamento ( q ).

3.2.2.2.

Precaução

2: imprecisão numérica na imposição de

deslocamentos em valores truncados

Em qualquer análise envolvendo imposição de deslocamentos nos limites de
contorno restringidos, seja em modelos de elementos finitos ou de análise matricial,
deve-se atentar ao fato, invariável, da existência de efeitos de imprecisão numérica
causada pela propagação de erros gerada através da multiplicação de números de
baixa precisão (poucos algarismos significativos) por números com muitos
algarismos significativos.
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Essa situação é muito comum em análises que envolvem aplicação de
deslocamentos nas estruturas, como é o caso de recalques de apoio nas
extremidades, análises envolvendo subestruturação ou, ainda, retroanálises.

No caso das retroanálises, Costa (2006) desenvolveu um trabalho no qual obteve a
configuração deformada da face de concreto da barragem Machadinho (barragem
de enrocamento coberta com laje de concreto armado), através da imposição de
rotações obtidas pela instrumentação (eletroníveis instalados na laje de concreto da
barragem), em modelo de barra (viga) sobre apoio elástico, obtendo, portanto, a
configuração deformada e, conseqüentemente, os esforços solicitantes na laje.
Assim, a interpretação das leituras dos eletroníveis foi realizada mediante ao método
dos polinômios (ajuste de curva polinomial contínua em função das distâncias entre
os aparelhos), sendo que a equação da linha elástica foi determinada pela
integração dessa curva de rotações. Os esforços solicitantes, por sua vez, foram
obtidos pelas expressões da teoria de barra de Bernoulli-Euller.

Durante a elaboração do trabalho, a autora, quando da imposição das rotações
interpretadas, observou, para o modelo de barras, baixa aderência nos resultados de
esforços obtidos em relação aos esperados, resultado de imprecisões numéricas
intrínsecas à imposição das rotações. Assim, diversas ferramentas, como a
utilização de polinômios de quarto grau, interpolados a partir de trechos contíguos,
foram necessárias com o objetivo de fornecer melhores resultados.

Outro exemplo de caso onde se constatou a presença de imprecisão numérica foi
nos estudos que envolveram a verificação estrutural da Cidade da Música,
apresentados sinteticamente na seção 4.3. Constataram-se alguns efeitos de
imprecisão numérica para se compatibilizar as estruturas modeladas no SAP2000 e
no ADINA 8.4 com aquela modelada do TQS, onde se utilizou da imposição de
deslocamentos nos contornos restringidos advindos do TQS que, por sua vez, eram
obtidos com precisão de 5 algarismos significativos. Desse modo, foi possível
concluir que, individualmente, desprezando-se os efeitos cruzados de propagação
de erros e considerando somente os efeitos dos deslocamentos normais (eixo da
barra), os resultados de esforços normais de cada barra do modelo de grelha do
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SAP2000

seriam

obtidos

com

variação

(precisão)

de,

aproximadamente,

δN Δl = 2,5 tf .
A conclusão apresentada no parágrafo anterior foi obtida mediante aos cálculos
elaborados para a barra 1576 do modelo de barras do SAP2000, apresentados a
seguir.

•

Características geométricas, reológicas e deslocamentos aplicados na
extremidade (advindos do modelo do TQS) da barra 1576

Tabela 3.19 – Descrição das características geométricas, reológicas e carregamentos
aplicados na barra 1576 do SAP2000.

Característica

Valor

Comprimento

l = 1,5 m

Área

A = 0,923 m 2

da

seção

transversal

Módulo
elasticidade

de

E = 39600000

Referência

kN
m2

Extremidade
Deslocamentos

W A = 0,031827 m

impostos

Extremidade

WB = 0,031825 m

A:

B:
Figura 3.23 – Características geométricas,
reológicas e carregamentos da barra 1576

•

Cálculo da variação (precisão) obtida nos resultados de forças normais
para a barra 1576 do SAP2000, em função dos deslocamentos advindos
do TQS
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Seja a variação de comprimento sofrido pela barra ( Δl ), calculada da seguinte
forma: Δl = WB − W A = 0,031825 m − 0,031827 m = −0,000002 m . Logo, conclui-se que a
precisão da variação do comprimento sofrida pela barra ( δΔl ) é de: δΔl = 0,000001 m .

Assim, a variação (precisão) obtida para o cálculo para a força normal é de:

δN Δl =

EAδΔl 39600000 × 0,923 × 0,000001
≈ 24,37 kN (2,44 tf ) .
=
1,5
l

Com relação à análise de subestruturas, os efeitos de imprecisão numérica
ocasionados por imposição de deslocamentos nos contornos restringidos podem
levar à completa descaracterização dos resultados das variáveis de análise
selecionadas, pois a propagação desses efeitos indesejáveis ocorrerá etapa após
etapa de análise uma vez que, com base na metodologia do Fluxograma 7, a
imposição de deslocamentos é realizada seqüencialmente. Apresenta-se, na seção
4.2, um estudo de caso contendo análise de sensibilidade desses efeitos de
imprecisão numérica.

4. ESTUDOS DE CASOS
Apresentam-se, a seguir, 5 estudos de casos para análise de estruturas ou
elementos estruturais, utilizando a metodologia de modelagem hierárquica, por meio
de técnicas de subestrutura, instrumentos de análise e precauções descritas na
seção 3.

4.1.

Estudo de caso 1: análise de viga de transição de edifício de

múltiplos pavimentos
Imagina-se a viga de transição - VT (50/250) - de edifício de múltiplos pavimentos
sustentada pelos pilares P1 (100/50) e P3 (100/50) e solicitada pela carga do pilar
P2 (100/50), além do peso próprio da estrutura. As características físicas e
geométricas da viga de transição encontram-se demonstradas na Figura 4.1 e na
Tabela 4.1.
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Para a análise do modelo estrutural da Figura 4.2, empregou-se a metodologia
proposta no Fluxograma 7 da seção 3, porém consideraram-se as hipóteses de
análise da Tabela 4.2, pois, de acordo com a seção 3.1.2, as hipóteses adotadas
para subestruturas (hipóteses modificadas) são as mesmas do modelo inicial:
linearidades física e geométrica. Podendo-se, portanto, dispensar a elaboração das
Partes B e D da Etapa 2.

350

100

350

250

P2 (100/25)

VT (50/250)

P1 (100/40)

100

800

P3 (100/40)

100
MEDIDAS EM CM
CARGA DO PILAR = 650 tf

ESTRUTURA ANALISADA: VIGA DE TRANSIÇÃO

Figura 4.1 – Estrutura do estudo de caso 1: análise de viga de transição.

Tabela 4.1 – Características físicas e geométricas do estudo de caso 1: viga de transição.

Característica

Especificação

Carga solicitante do pilar P2

N k = 650 tf
fck = 3000

Estrutura de concreto

tf
m2

Ec = 3067500

ν = 0,2
Vão interno

8m

Altura da viga

2,5 m

tf
m2
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Assim, o modelo estrutural e as hipóteses de análise da estrutura da Figura 4.1
encontram-se, respectivamente, apresentados na Figura 4.2 e Tabela 4.2.

350

50

50

350

1300 tf/m²
A

E

250

A'

a'

D

C

B' C'=b' D'

E'

Y
50

50

a

Z

b

25

100

250

B

G

XF
800
MODELO ESTRUTURAL: BIDIMENSIONAL

Figura 4.2 – Modelo estrutural de análise da estrutura do estudo de caso 1: viga de transição.

Tabela 4.2 – Considerações e hipóteses do estudo de caso 1: viga de transição.

Considerações e hipóteses de análise
Linearidade Física
Linearidade Geométrica
Estado Plano de Tensão (EPT)
Modelagem pelo Método dos Elementos Finitos (MEF)

Supondo-se ainda que não se possua interesse na avaliação da sensibilidade dos
resultados obtidos, mediante o refinamento progressivo da malha de elementos
finitos, pode-se dispensar a Parte E da Etapa 3 do procedimento (seção 3.1.3).

Dessa maneira, objetivando maior clareza nas etapas de análise desse estudo de
caso, em vista das hipóteses descritas nos parágrafos anteriores, pode-se simplificar
as etapas e procedimentos do Fluxograma 7, transformando-o no Fluxograma 10,.

Considerando a necessidade de validação da metodologia proposta, a estrutura da
Figura 4.1 foi analisada por outros dois modelos diferentes, além daqueles
seqüencialmente desenvolvidos para análise da estrutura, com a utilização da
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metodologia proposta no Fluxograma 10 (“modelo de subestruturação hierárquico”),
quais sejam:

•

Modelo de viga Bi-Engastada (“modelo de barra bi-engastada”);

•

Modelo em elementos finitos completo da estrutura da Figura 4.1,
considerando todas as hipóteses da Tabela 4.2, porém com
refinamento idêntico ao modelo da última etapa da análise
desenvolvida

no

“modelo

de

subestruturação

hierárquico”

(subestrutura k=3) – “modelo completo”.

Ao final, apresenta-se uma tabela comparativa com as tensões normais e
deslocamentos verticais (w) dos pontos “a” e “b” ( σ yy - vide Figura 4.2), obtidas
através

dos

resultados

do

“modelo

de

barra

bi-engastada”,

“modelo de

subestruturação hierárquico” e “modelo completo”.

4.1.1. Modelo de barra bi-engastada
Considerando a estrutura da Figura 4.1 e o modelo estrutural da Figura 4.2,
considerando as cargas de peso-próprio e a solicitação do pilar P2, o modelo
estrutural de barra bi-engastada é apresentado na Figura 4.3.

6,53125 tf/cm

Z

A'
X

0,03125 tf/cm
Y

0,03125 tf/cm

a'
350

B' C'=b' D'
100

E'
350

800
MEDIDAS EM CM
Figura 4.3 – Modelo de barra bi-engastada para análise da estrutura da Figura 4.1

Analisando-se o modelo da Figura 4.3, obtêm-se os seguintes diagramas de
momentos fletores (Figura 4.4) e os deslocamentos verticais da linha elástica (Figura
4.5):
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66328

66328

Z

A’ Y

B’

a’

A

C’= b’

D’

E’

X

17066
49883

49883
58047

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLETORES

(UNIDADE: tf x cm)

Figura 4.4 – Modelo de barra bi-engastada: diagrama de momentos fletores.

Z

A’

Y

a’

A

B’

C’= b’

D’

E’

X

0,05887

0,08553

DESLOCAMENTOS VERTICAIS (W)

(UNIDADE: cm)

Figura 4.5 – Modelo de barra bi-engastada: deslocamentos verticais da linha elástica.

Assim, analisando-se o diagrama de momentos fletores da Figura 4.4 e
considerando que os pontos “a” e “b” da Figura 4.2 estão representados,
respectivamente, por suas projeções “a´” e “b´” no modelo estrutural da Figura 4.3,
podem-se calcular as tensões normais ( σ yy - vide Figura 4.2) atuantes nos pontos
“a” e “b”, obtidos a partir da análise do modelo de barra. Os cálculos das tensões
normais encontram-se demonstrados no Quadro 4 e no Quadro 5.

Considerando-se a hipótese de barra de Bernoulli-Euller, sabe-se que os
deslocamentos verticais dos pontos “a” e “b” correspondem, respectivamente,
àqueles obtidos na análise do modelo da Figura 4.3, os quais se encontram
apresentados graficamente na Figura 4.5. Assim, apresentam-se na Tabela 4.3
tensões normais e deslocamentos verticais dos pontos “a” e “b”, obtidos a partir da
análise do modelo de barra bi-engastada.
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Fluxograma 10 – Seqüência e descrição das etapas da metodologia de análise hierárquica,
com utilização de subestruturação para análise do estudo de caso 1 (simplificação do
Fluxograma 7).
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Quadro 4 – Modelo de barra bi-engastada: Cálculo da tensão normal atuante no ponto “a” (vide
Figura 4.2).

Quadro 5 – Modelo de barra bi-engastada: Cálculo da tensão normal atuante no ponto “b” (vide
Figura 4.2).
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Tabela 4.3 – Tensões normais e deslocamentos verticais obtidos no modelo de barra biengastada nos pontos “a” e “b”.

tf
Ponto Tensão Normal ( σ yy ; [σ yy ] =

cm 2

Deslocamento Vertical ( w; [w] = cm )

)

a

0,01966

-0,05887

b

0,08916

-0,08553

4.1.2.

Modelo de subestruturação hierárquico

Considerando-se a seqüência de modelagem do Fluxograma 10, elaborado
especificamente para modelagem da estrutura da Figura 4.1, descrevem-se as
partes e as etapas constituintes do processo de modelagem hierárquica por meio de
subestruturas, através das tabelas e figuras abaixo.

4.1.2.1.

Etapa 1: Definição do modelo inicial (global)

A Figura 4.6 e a Tabela 4.4 apresentam as atividades desenvolvidas na etapa 1 do
procedimento do Fluxograma 10. Essas atividades envolvem as definições de
contorno, hipóteses, carregamentos e refinamento da malha de elementos finitos do
modelo global (inicial), adotados para modelagem da estrutura da Figura 4.1.
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100
4
10
Z 49 50 51 52 53 a54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
17
23
29
35
41
47
53
59 b 65
71
77
83
89
95
101
5
11
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
6
18
24
30
36
42
48
54
60
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78
84
90
96
102
12
X
Y
Lf 1
800 (16x50)

250 (5x50)

1300 tf/m²

Lu1

CONTORNO DA SUBESTRUTURA k=1
ETAPA 1 = MODELO INICIAL (GLOBAL)

Figura 4.6 – Definição do modelo inicial (global) para análise da estrutura da Figura 4.1:
hipóteses, refinamento da malha de elementos finitos, carregamentos e condições de
contorno.
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Tabela 4.4 – Características do modelo em elementos finitos (modelo inicial) - Figura 4.1.

Característica

do

modelo

Nomenclatura

Modelo inicial (global) (EI)

Modelo de chapa refinado

Hipóteses Iniciais (HI)

Linearidades física e geométrica. Estado Plano de Tensão.

Refinamento

inicial

da

Malha (RI)

⎡ H V ⎤ ⎧ H = Número de divisões na direção de Y
RI = ⎢
⎥; ⎨
⎣16 5 ⎦ ⎩V = Número de divisões na direção de Z

Forças de superfície

⎧− 0,25 ≤ X (m) ≤ 0,25
r
r tf
⎪
f S = 1300 k ( 2 ); Domínio = ⎨3,5 ≤ Y (m) ≤ 4,0
m
⎪Z (m) = 2,5
⎩

Forças de volume

⎧− 0,25 ≤ X (m) ≤ 0,25
r
r tf
⎪
f B = 2,5k ( 3 ); Domínio = ⎨0,00 ≤ Y (m) ≤ 8,00
m
⎪0,00 ≤ Z (m) ≤ 2,50
⎩

Contorno restringido

⎧Y (m) = 0,00
⎧Y (m) = 8,00
Lu1 = ⎨
; Lu 2 = ⎨
⎩0,00 ≤ Z (m) ≤ 2,50
⎩0,00 ≤ Z (m) ≤ 2,50

Condições de contorno
de Lu1

Condições de contorno
de Lu 2

⎡ Nó
⎢1
⎢
⎢2
⎢
⎢3
⎢4
⎢
⎢5
⎢6
⎣

u
−
−
−
−
−
−

v w⎤
• • ⎥⎥
Descrição
• • ⎥ Simbolo
⎥
−
Grau de liberdade livre
• •⎥ ;
•
Grau de liberdade fixado
• •⎥
⎥
• •⎥
• • ⎥⎦

⎡ Nó
⎢7
⎢
⎢8
⎢
⎢9
⎢ 10
⎢
⎢ 11
⎢ 12
⎣

u
−
−
−
−
−
−

v w⎤
• • ⎥⎥
Descrição
• • ⎥ Simbolo
⎥
−
Grau de liberdade livre
• •⎥ ;
•
Grau de liberdade fixado
• •⎥
⎥
• •⎥
• • ⎥⎦

Contorno livre

⎧− 0,25 ≤ X (m) ≤ 0,25
⎧− 0,25 ≤ X (m) ≤ 0,25
⎪
⎪
Lf1 = ⎨0,00 < Y (m) < 8,00 ; Lu 2 = ⎨0,00 < Y (m) < 8,0
⎪Z ( m) = 0,00
⎪Z (m) = 2,50
⎩
⎩

Variáveis de interesse

Deslocamentos no contorno da subestrutura k=1
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A modelagem numérica do problema foi realizada através do método dos elementos
finitos, tendo-se utilizado o programa ADINA – Automatic Dynamic Nonlinear
Analysis,

em

elementos

sua

finitos

versão
para

8.4.

análise

O

ADINA

estática,

é

um

dinâmica,

programa

geral

linear

não-linear,

e

de

correspondendo ao estado da arte dos procedimentos de elementos finitos. Assim,
construiu-se o modelo global (inicial) para análise da estrutura da Figura 4.1, de
acordo com os parâmetros e hipóteses destacados na Tabela 4.4 (vide Figura 4.7).

Figura 4.7 - Modelo inicial (global) para análise, da estrutura da Figura 4.1 construído no
ADINA, de acordo com as considerações e hipóteses da Tabela 4.4.

4.1.2.2.

Etapa 2: Definição das subestruturas e obtenção dos deslocamentos

no contorno da subestrutura k=1

As figuras e tabelas abaixo apresentam as atividades desenvolvidas nas
denominadas Parte A e Parte C da Etapa 2 da metodologia do Fluxograma 10, as
quais envolvem as atividades de definição, incluindo hipóteses e variáveis de
interesse, das subestruturas escolhidas e obtenção dos deslocamentos no contorno
da subestrutura k=1, a partir da análise do modelo inicial.

•

Parte A: Definição das subestruturas

•

Subestrutura k=1
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Tabela 4.5 – Definição da subestrutura k=1

Característica

e

variáveis de análise do Definição
modelo

Subestrutura 1 (K=1)

⎧− 0,25 ≤ X (m) ≤ 0,25
⎪
Domínio = ⎨0,00 ≤ Y (m) ≤ 8,00
⎪0,00 ≤ Z (m) ≤ 1,00
⎩

Hipóteses da k=1

HI

Refinamento da k=1

⎡ H V ⎤ ⎧ H = Número de divisões na direção de Y
RI = ⎢
⎥; ⎨
⎣16 2 ⎦ ⎩V = Número de divisões na direção de Z

Forças de superfície

-

Forças de volume

⎧− 0,25 ≤ X (m) ≤ 0,25
r
r tf
⎪
f B = 2,5k ( 3 ); Domínio = ⎨0,00 ≤ Y (m) ≤ 8,00
m
⎪0,00 ≤ Z (m) ≤ 1,00
⎩

Contorno restringido

⎧Y (m) = 0,00
⎧Y (m) = 8,00
Lu1( K =1) = ⎨
; Lu 2( k =1) = ⎨
⎩0,00 ≤ Z (m) ≤ 1,00
⎩0,00 ≤ Z (m) ≤ 1,00

Condições de contorno de

Lu1( K =1)

Condições de contorno de

Lu 2 ( k =1)

Contorno livre

⎡ Nó
⎢4
⎢
⎢5
⎢
⎣6

u
−
−
−

v w⎤
Simbolo
Descrição
• • ⎥⎥
;
Grau de liberdade livre
−
• •⎥
Grau de liberdade fixado
•
⎥
• •⎦

⎡ Nó
⎢ 10
⎢
⎢ 11
⎢
⎣ 12

u
−
−
−

v w⎤
Simbolo
Descrição
• • ⎥⎥
;
Grau de liberdade livre
−
• •⎥
Grau de liberdade fixado
•
⎥
• •⎦

Lf ( k =1)

⎧− 0,25 ≤ X (m) ≤ 0,25
⎪
= ⎨0,00 < Y (m) < 8,00
⎪Z (m) = 0,00
⎩
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Tabela 4.5 - Continuação

Característica

e

variáveis de análise do Definição
modelo
Deslocamentos obtidos a partir do modelo inicial (global), na
linha de contorno entre a k=1 e estrutura inicial (global)

⎧0,00 < Y (m) < 8,00
, a qual contém os
Lu 3( k =1) ; Domínio = ⎨
⎩Z ( m) = 2,50
seguintes nós:

Lu3(k=1)

Lu1(k=1)

22
28
34
40
46
52
58
64
70
76
82
88
94
16
100
4
10
Z 49 50 51 52 53 a54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
17
23
29
35
41
47
53
59 b 65
71
77
83
89
95
101
5
11
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
6
12
X
Y
Lf (k=1)
800 (16x50)

ETAPA 2 - PARTE A: DELINEAÇÃO DO C ONTORNO DA SUBESTRUTURA k=1

Figura 4.8 – Definição da subestrutura k=1

Lu2(k=1)
100 (2x50)

Variáveis de interesse

⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢ 4
v4
w4 ⎥⎥
⎢
⎢ 16
v16
w16 ⎥
⎢
⎥
v 22
w22 ⎥
⎢ 22
⎢ 28
v 28
w28 ⎥
⎢
⎥
v 34
w34 ⎥
⎢ 34
⎢ 40
v 40
w40 ⎥
⎢
⎥
v 46
w46 ⎥
⎢ 46
⎢ 52
v 52
w52 ⎥
⎢
⎥
⎢ 58
v 58
w58 ⎥
⎢
⎥
v 64
w64 ⎥
⎢ 64
⎢ 70
v 70
w70 ⎥
⎢
⎥
v 76
w76 ⎥
⎢ 76
⎢ 82
v 82
w82 ⎥
⎢
⎥
v 88
w88 ⎥
⎢ 88
⎢ 94
v 94
w94 ⎥
⎢
⎥
w100 ⎥
⎢100 v100
⎢
⎥
v10
w10 ⎦
⎣ 10
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•

Subestrutura k=2

Tabela 4.6 – Definição da subestrutura k=2 (Parte 01/03)

Característica e variáveis
de análise do modelo

Definição

Subestrutura 2 (K=2)

⎧− 0,25 ≤ X (m) ≤ 0,25
⎪
Domínio = ⎨0,00 ≤ Y (m) ≤ 8,00
⎪0,00 ≤ Z (m) ≤ 1,00
⎩

Hipóteses da k=2

HI

Refinamento da k=2

⎡ H V ⎤ ⎧ H = Número de divisões na direção de Y
R2 = ⎢
⎥; ⎨
⎣32 4 ⎦ ⎩V = Número de divisões na direção de Z

Forças de superfície

-

Forças de volume

⎧− 0,25 ≤ X (m) ≤ 0,25
r
r tf
⎪
f B = 2,5k ( 3 ); Domínio = ⎨0,00 ≤ Y (m) ≤ 8,00
m
⎪0,00 ≤ Z (m) ≤ 1,00
⎩

Contorno restringido

⎧Y (m) = 0,00
⎧Y (m) = 8,00
Lu1( k =2 ) = ⎨
; Lu 2 ( k =2 ) = ⎨
⎩0,00 ≤ Z (m) ≤ 1,00
⎩0,00 ≤ Z (m) ≤ 1,00
⎧0,00 < Y (m) < 8,00
Lu3( k =2 ) = ⎨
⎩Z (m) = 1,00

Condições de contorno de

Lu1( k =2)

Condições de contorno de

Lu 2( k =2)

⎡ Nó
⎢ 4
⎢
⎢ 5
⎢
⎢ 6
⎢103
⎢
⎣⎢104

u
−
−
−
−
−

v w⎤
• • ⎥⎥
Simbolo
Descrição
• •⎥
−
Grau de liberdade livre
⎥;
• •⎥
•
Grau de liberdade fixado
• •⎥
⎥
• • ⎦⎥

⎡ Nó
⎢ 10
⎢
⎢ 11
⎢
⎢ 12
⎢105
⎢
⎢⎣106

u
−
−
−
−
−

v w⎤
• • ⎥⎥
Simbolo
Descrição
• •⎥
−
Grau de liberdade livre
⎥;
• •⎥
•
Grau de liberdade fixado
• •⎥
⎥
• • ⎥⎦
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Tabela 4.6 – Continuação (Parte 02/03)

Característica e variáveis
de análise do modelo

Definição
Deslocamentos

impostos,

interpolados

ou

extraídos

diretamente da análise do modelo inicial (global) - variáveis
de interesse de k=1 (vide Tabela 4.5)

Condições de contorno de

Lu3( k =2 )

Contorno livre

Deslocamentos

Deslocamentos

extraídos diretamente

interpolados

⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢ 4
v4
w4 ⎥⎥
⎢
⎢ 16
v16
w16 ⎥
⎥
⎢
v 22
w22 ⎥
⎢ 22
⎢ 28
v 28
w28 ⎥
⎥
⎢
v34
w34 ⎥
⎢ 34
⎢ 40
v 40
w40 ⎥
⎥
⎢
v 46
w46 ⎥
⎢ 46
⎢ 52
v52
w52 ⎥
⎥
⎢
⎢ 58
v58
w58 ⎥
⎥
⎢
v64
w64 ⎥
⎢ 64
⎢ 70
v70
w70 ⎥
⎥
⎢
v76
w76 ⎥
⎢ 76
⎢ 82
v82
w82 ⎥
⎥
⎢
v88
w88 ⎥
⎢ 88
⎢ 94
v94
w94 ⎥
⎥
⎢
w100 ⎥
⎢100 v100
⎥
⎢
v10
w10 ⎦
⎣ 10

⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢107 v
w107 ⎥⎥
107
⎢
⎢114 v114
w114 ⎥
⎥
⎢
w121 ⎥
⎢121 v121
⎢128 v128
w128 ⎥
⎥
⎢
w135 ⎥
⎢135 v135
⎢142 v
w142 ⎥
142
⎥
⎢
w149 ⎥
⎢149 v149
⎢156 v
w156 ⎥
156
⎥
⎢
⎢163 v163
w163 ⎥
⎥
⎢
w170 ⎥
⎢170 v170
⎢177 v177
w177 ⎥
⎥
⎢
w184 ⎥
⎢184 v184
⎢191 v
w191 ⎥
191
⎥
⎢
w198 ⎥
⎢198 v198
⎢ 205 v
w205 ⎥
205
⎥
⎢
w212 ⎥
⎢212 v 212
⎥
⎢
v10
w10 ⎦
⎣ 10

Lf ( k = 2 )

⎧− 0,25 ≤ X ( m) ≤ 0,25
⎪
= ⎨0,00 < Y ( m) < 8,00
⎪Z (m) = 0,00
⎩

215

Tabela 4.6 – Continuação (Parte 03/03)

Característica e variáveis
de análise do modelo

Definição
Deslocamentos em Lu1( k =3) (contorno entre de k=2 e k=3)

Variáveis de interesse 1

⎧Y (m) = 1,50
Lu1( k =3) ; Domínio = ⎨
⎩0,00 < Z (m) < 0,75
⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢126 v
w126 ⎥⎥
126
⎢
⎢ 29
v29
w29 ⎥
⎥
⎢
w127 ⎥
⎢127 v127
⎢⎣ 30
v30
w30 ⎥⎦
Deslocamentos em Lu 2 ( k =3) (contorno entre de k=2 e k=3)

Variáveis de interesse 2

⎧Y (m) = 6,50
Lu 2 ( k =3) ; Domínio = ⎨
⎩0,00 < Z ( m) < 0,75
⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢196 v
w196 ⎥⎥
196
⎢
⎢ 89
v 89
w89 ⎥
⎥
⎢
w197 ⎥
⎢197 v197
⎢⎣ 90
v 90
w90 ⎥⎦
Deslocamentos em Lu3( k = 3) (contorno entre de k=2 e k=3)

⎧1,50 ≤ Y (m) ≤ 6,50
Lu3( k =3) ; Domínio = ⎨
⎩Z (m) = 0,75

Variáveis de interesse 3

⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢129 v
w129 ⎥⎥
129
⎢
⎢133 v133
w133 ⎥
⎢
⎥
w136 ⎥
⎢136 v136
⎢140 v140
w140 ⎥
⎢
⎥
w143 ⎥
⎢143 v143
⎢147 v
w147 ⎥
147
⎢
⎥
w150 ⎥
⎢150 v150
⎢154 v
w154 ⎥
154
⎢
⎥
⎢157 v157
w157 ⎥
⎢
⎥
w161 ⎦
⎣161 v161

⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢164 v
w164 ⎥⎥
164
⎢
⎢168 v168
w168 ⎥
⎥
⎢
w171 ⎥
⎢171 v171
⎢175 v175
w175 ⎥
⎥
⎢
w178 ⎥
⎢178 v178
⎢182 v
w182 ⎥
182
⎥
⎢
w185 ⎥
⎢185 v185
⎢189 v
w189 ⎥
189
⎥
⎢
w192 ⎦⎥
⎣⎢192 v192
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4
103

107

1
108

33

16

2

114

3

112

34

115

35

22

28

121

4

5
122

119

36

37

Lu3(k=3)

Lu3(k=2)
6
126

38

128

7

34

8

129

39

9

133

40

40

135

10

136

41

140

42

142

11
143

a43

46

52

149

12

13

147

14

150

44

45

154

46

58

156

15

16

157

17

161

47

48

64

163

18

164

168

49

50

170

19
171

51

70

20

21

175

52

76

177

22

178

53

182

54

184

23
185

55

Lu2(k=3)
82

24
189

56

88

191

25

26

192

196

57

58

198

27
199

59

94

28

205

29

203

60

206

61

Lu2(k=2)
100

30
210

62

212

31
213

63

32

10

105

64

17
23
29
35
41
47
53
59
65
71
77
83
89
95
101
116
123
130
137
144
151
158
165
172
179
186
193
200
207
214
5 109
11
Z 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 b81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
104

110

97
6

X

111

113

98
Y

117

124

120

127

131

134

138

141

145

148

152

155

162

159

169

166

173

176

180

183

187

190

197

194

201

204

208

211

215

100(4x25)

Lu1(k=3)

Lu1(k=2)

106

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

18

118

24

30

125

132

36

42

139

146

48

54

153

60

160

66

167

174

72

181

78

188

84

90

195

202

96

209

102

216

12

Lf (k=2)

800(32x25)
CONTORNO DA SUBESTRUTURA k=3

ETAPA 2 - PARTE A: DEFINIÇÃO DA SUBESTRUTURA k=2 (REFINAMENTO DA SUBESTRUTURA k=1 = SUBESTRUTURA k=2)

Figura 4.9 – Definição da subestrutura k=2.

Lu3(k=3)
126

129

39
29

130

71

Z
127

133

40

131

35

72
134

136

41
137

73
138

140

42
41

74
141

143

a43
144

75
145

147

44
47

76
148

150

45
151

77
152

154

46
53

78
155

157

47
158

79
159

161

48
59

80
162

164

49
165

b81
166

168

50
65

82
169

Lu2(k=2)
171

51
172

83
173

175

52
71

84
176

178

53
179

85
180

182

54
77

86
183

185

55
186

87
187

189

56
83

88
190

192

57
193

89
194

196

58
89

90
197

75 (3x25)

Lu1(k=3)

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
30

X

132

Y

36

139

42

146

48

153

54

160

60

167

66

174

72

181

78

188

84

195

90

500(20x25)
ETAPA 2 - PARTE A: DELINEAÇÃO DO CONTORNO DA SUBESTRUTURA k=3
Figura 4.10 – Delineação do contorno da subestrutura k=3: nós cujos deslocamentos são obtidos para aplicação no contorno da subestrutura k=3
(refinamento de k=2).
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•

Subestrutura k=3

Tabela 4.7 – Definição da subestrutura k=3 (Parte 01/03)

Característica e variáveis
de análise do modelo

Definição

Subestrutura 3 (K=3)

⎧− 0,25 ≤ X (m) ≤ 0,25
⎪
Domínio = ⎨1,50 ≤ Y (m) ≤ 6,50
⎪0,00 ≤ Z (m) ≤ 0,75
⎩

Hipóteses da k=3

HI

Refinamento da k=3

⎡ H V ⎤ ⎧ H = Número de divisões na direção de Y
R3 = ⎢
⎥; ⎨
⎣40 6 ⎦ ⎩V = Número de divisões na direção de Z

Forças de superfície

-

Forças de volume

Contorno restringido

⎧− 0,25 ≤ X (m) ≤ 0,25
r
r tf
⎪
f B = 2,5k ( 3 ); Domínio = ⎨1,50 ≤ Y (m) ≤ 6,50
m
⎪0,00 ≤ Z (m) ≤ 0,75
⎩
⎧Y (m) = 6,50
⎧Y (m) = 1,50
; Lu 2( k =3) = ⎨
Lu1( k =3) = ⎨
⎩0,00 < Z (m) < 0,75
⎩0,00 < Z ( m) < 0,75
⎧1,50 ≤ Y (m) ≤ 6,50
Lu 3( k =3) = ⎨
⎩Z (m) = 0,75
Deslocamentos

impostos

interpolados

ou

extraídos

diretamente da análise da subestrutura k=2 - variáveis de
interesse de k=2 (vide Tabela 4.6)

Condições de contorno de

Lu1( k =3)

Deslocamentos

Deslocamentos

extraídos diretamente

interpolados

⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢ 30
v30
w30 ⎥⎥
⎢
⎢127 v127
w127 ⎥
⎥
⎢
v 29
w29 ⎥
⎢ 29
⎢⎣126 v126
w126 ⎥⎦

⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢217 v
w217 ⎥⎥
217
⎢
⎢ 218 v 218
w218 ⎥
⎥
⎢
w219 ⎦
⎣ 219 v 219

218

Tabela 4.7 – Continuação (Parte 02/03)

Característica e variáveis
de análise do modelo

Definição
Deslocamentos

impostos

interpolados

ou

extraídos

diretamente da análise da subestrutura k=2 - variáveis de
interesse de k=2 (vide Tabela 4.6)

Condições de contorno de

Lu 2( k =3)

Contorno livre

Variáveis de interesse 1

Deslocamentos

Deslocamentos

extraídos diretamente

interpolados

⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢ 90
v90
w90 ⎥⎥
⎢
⎢197 v197
w197 ⎥
⎢
⎥
v89
w89 ⎥
⎢ 89
⎢⎣196 v196
w196 ⎥⎦

⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢222 v
w222 ⎥⎥
222
⎢
⎢ 221 v 221
w221 ⎥
⎥
⎢
w220 ⎦
⎣220 v 220

Lf ( k =3)

⎧− 0,25 ≤ X (m) ≤ 0,25
⎪
= ⎨1,50 < Y (m) < 6,50
⎪Z (m) = 0,00
⎩

Deslocamento vertical (w) e tensão normal σ yy no ponto “a’
de coordenadas (x(m);y(m);z(m))=(0,00;2,50;0,50)

Variáveis de interesse 2

Deslocamento vertical (w) e tensão normal σ yy no ponto “b’
de coordenadas (x(m);y(m);z(m))=(0,00;4,00;0,0,25)
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Tabela 4.7 – Continuação (Parte 03/03)

Característica e variáveis
de análise do modelo

Definição
Deslocamentos

impostos

interpolados

ou

extraídos

diretamente da análise da subestrutura k=2 - variáveis de
interesse de k=2 (vide Tabela 4.6)

Condições de contorno de

Lu3( k =3)

Deslocamentos

Deslocamentos

extraídos diretamente

interpolados

⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢129 v
w129 ⎥⎥
129
⎢
⎢133 v133
w133 ⎥
⎢
⎥
w136 ⎥
⎢136 v136
⎢140 v140
w140 ⎥
⎢
⎥
w143 ⎥
⎢143 v143
⎢147 v
w147 ⎥
147
⎢
⎥
w150 ⎥
⎢150 v150
⎢154 v
w154 ⎥
154
⎢
⎥
⎢157 v157
w157 ⎥
⎢
⎥
w161 ⎥
⎢161 v161
⎢164 v164
w164 ⎥
⎢
⎥
w168 ⎥
⎢168 v168
⎢171 v
w171 ⎥
171
⎢
⎥
w175 ⎥
⎢175 v175
⎢178 v
w178 ⎥
178
⎢
⎥
w182 ⎥
⎢182 v182
⎢
⎥
w185 ⎥
⎢185 v185
⎢189 v189
w189 ⎥
⎢
⎥
w192 ⎦
⎣192 v192

⎡ Nó v(cm) w(cm)⎤
⎢223 v
w223 ⎥⎥
223
⎢
⎢233 v223
w223 ⎥
⎥
⎢
w223 ⎥
⎢243 v223
⎢253 v223
w223 ⎥
⎥
⎢
w223 ⎥
⎢263 v223
⎢273 v
w223 ⎥
223
⎥
⎢
w223 ⎥
⎢283 v223
⎢293 v
w223 ⎥
223
⎥
⎢
⎢303 v223
w223 ⎥
⎥
⎢
w223 ⎥
⎢313 v223
⎢323 v223
w223 ⎥
⎥
⎢
w223 ⎥
⎢333 v223
⎢343 v
w223 ⎥
223
⎥
⎢
w223 ⎥
⎢353 v223
⎢363 v
w223 ⎥
223
⎥
⎢
w223 ⎥
⎢373 v223
⎥
⎢
w223 ⎥
⎢383 v223
⎢393 v223
w223 ⎥
⎥
⎢
w223 ⎥
⎢403 v223
⎢⎣413 v223
w223 ⎥⎦

•

Parte B: Dispensada (vide Fluxograma 10)

•

Parte C: Resultados dos deslocamentos nos nós de contorno da
subestrutura k=1, obtidos na análise do modelo da estrutura
inicial
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Conhecendo-se a numeração dos nós de contorno da subestrutura k=1, comuns ao
modelo inicial (global) e a subestrutura k=1, descritos na Tabela 4.15 e apresentados
na Figura 4.8, efetuando-se as análises, através do modelo inicial construído no
ADINA (Figura 4.7), obtêm-se para estes os campos de deslocamentos, na direção
do eixo “Y” e do eixo “Z”, destacados nas figuras abaixo. Na Tabela 4.8,
apresentam-se os valores de deslocamentos nesses nós de contorno.

•

Parte D: Dispensada (vide Fluxograma 10)

Figura 4.11 – Deformada da estrutura inicial (global).

Figura 4.12 – Banda de deslocamentos na direção do eixo Y, obtida a partir da análise do
modelo inicial (global).
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Figura 4.13 – Estudo de caso 1: Definição da subestrutura k=3.
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Figura 4.14 – Banda de deslocamentos na direção do eixo Z, obtida a partir da análise do
modelo inicial (global).

Tabela 4.8 – Deslocamentos nos nós de contorno da subestrutura k=1 comuns ao modelo
inicial (global), obtidos a partir da análise do modelo da Figura 4.7.

Nó

v(cm)

w(cm)

16

-0,00260952

-0,01418750

22

-0,00493326

-0,03523690

28

-0,00680149

-0,06073680

34

-0,00784759

-0,08810740

40

-0,00795614

-0,11502600

46

-0,00677898

-0,13866400

52

-0,00400373

-0,15536200

58

0,00000000

-0,16146500

64

0,00400373

-0,15536200

70

0,00677898

-0,13866400

76

0,00795614

-0,11502600

82

0,00784759

-0,08810740

88

0,00680149

-0,06073680

94

0,00493326

-0,03523690

100

0,00260952

-0,01418750
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4.1.2.3.

Etapa 3: obtenção dos deslocamentos no contorno da subestrutura

k=2

As figuras e tabelas abaixo descrevem as atividades desenvolvidas nas
denominadas Parte A, Parte B, Parte C e Parte D da Etapa 3 da metodologia do
Fluxograma 10, as quais envolvem o levantamento dos deslocamentos nos nós de
contorno, comuns às subestruturas k=2 e k=3.

•

Parte A: levantamento dos deslocamentos dos nós de contorno de
k=2, comuns à subestrutura k=1 e, conseqüentemente, ao modelo
inicial (global) – deslocamentos de Lu3( k =2) (vide Figura 4.9)

Considerando-se que as variáveis de interesse listadas para análise do modelo
inicial (global), na região delimitada pela subestrutura k=1, foram os deslocamentos
dos nós de contorno da subestrutura k=1, comuns ao modelo inicial, esta Parte A da
Etapa 3 já foi, portanto, executada na Parte C da Etapa 2. Dessa forma, pede-se que
se reporte às informações de deslocamentos nodais contidos na Tabela 4.8.

•

Parte B: interpolação dos deslocamentos dos nós intermediários
do contorno da subestrutura k=2 e não existentes na subestrutura
k=1

Baseando-se na metodologia de interpolação de deslocamentos e rotações clássica
de elementos finitos proposta na seção 3.2.1.2, obtiveram-se os valores de
deslocamentos v e w para os nós do contorno da subestrutura k=2 não existentes na
subestrutura k=1, destacados na Tabela 4.6, da linha Lu3( k =2 ) da subestrutura k=2
(vide Figura 4.9)

Dessa forma, os deslocamentos v e w a serem aplicados no contorno Lu3( k =2 ) da
subestrutura k=2 estão apresentados na Tabela 4.9.
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Tabela 4.9 – Deslocamentos v e w interpolados (em vermelho) ou obtidos diretamente da
análise do modelo inicial (em preto), a serem aplicados nos nós do contorno Lu 3( k =2 ) da
subestrutura k=2.

Nó

v(cm)

w(cm)

4

0,00000000

0,00000000

107

-0,00130476

-0,00709375

16

-0,00260952

-0,01418750

114

-0,00377139

-0,02471220

22

-0,00493326

-0,03523690

121

-0,00586738

-0,04798685

28

-0,00680149

-0,06073680

128

-0,00732454

-0,07442210

34

-0,00784759

-0,08810740

135

-0,00790187

-0,10156670

40

-0,00795614

-0,11502600

142

-0,00736756

-0,12684500

46

-0,00677898

-0,13866400

149

-0,00539136

-0,14701300

52

-0,00400373

-0,15536200

156

-0,00200187

-0,15841350

58

0,00000000

-0,16146500

163

0,00200187

-0,15841350

64

0,00400373

-0,15536200

170

0,00539136

-0,14701300

70

0,00677898

-0,13866400

177

0,00736756

-0,12684500

76

0,00795614

-0,11502600

184

0,00790187

-0,10156670

82

0,00784759

-0,08810740

191

0,00732454

-0,07442210

88

0,00680149

-0,06073680

198

0,00586738

-0,04798685

94

0,00493326

-0,03523690

205

0,00377139

-0,02471220

100

0,00260952

-0,01418750

212

0,00130476

-0,00709375

10

0,00000000

0,00000000
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•

Parte C: construção do modelo da subestrutura k=2

A construção do modelo da subestrutura k=2 seguiu as características e hipóteses
apresentadas na Tabela 4.6, tendo-se considerado os deslocamentos de contorno,
no contorno Lu3( k =2 ) , destacados na Tabela 4.9. Seguindo-se a mesma linha do
modelo inicial (global), a subestrutura k=2 foi modelada com a utilização do ADINA
(vide Figura 4.15).

Figura 4.15 – Modelo da subestrutura k=2, construído no ADINA de acordo com as
considerações e hipóteses da Tabela 4.6.

•

Parte D: resultados dos deslocamentos nos nós de contorno,
comuns às subestrutura k=2 e k=3 apresentados na Tabela 4.6 –
deslocamentos de Lu1( k =3) , Lu 2( k =3) e Lu3( k =3) (vide Figura 4.9)

Conhecendo-se a numeração dos nós de contorno da subestrutura k=3, comuns aos
modelos da subestrutura k=2 e k=3 (contornos Lu1( k =3) , Lu 2 ( k =3) e Lu 3( k =3) ), descritos
na Tabela 4.6 (Figura 4.10), efetuando-se as análises, através do modelo da k=2
construído no ADINA (Figura 4.15), obtém-se os campos de deslocamentos na
direção do eixo “Y” e do eixo “Z”, destacados nas figuras abaixo. Na Tabela 4.10,
apresentam-se os valores de deslocamentos nesses nós de contorno.
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Figura 4.16 – Deformada da subestrutura k=2.

Figura 4.17 – Banda de deslocamentos na direção do eixo Y, obtida a partir da análise da
subestrutura k=2.

Figura 4.18 – Banda de deslocamentos na direção do eixo Z, obtida a partir da análise da
subestrutura k=2.
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Tabela 4.10 – Deslocamentos nos nós de contorno da subestrutura k=3, comuns ao modelo da
subestrutura

k=2,

obtidos

a

partir

da

análise

do

modelo

da

Figura

4.1548

Lu1( k =3) , Lu 2( k =3) e Lu3( k =3) .
Nó

v(cm)

w(cm)

30

-0.04087790

-0.06220430

127

-0.02949390

-0.06178630

29

-0.02043040

-0.06142470

126

-0.01303620

-0.06111000

129

-0.01395150

-0.07456680

133

-0.01430840

-0.08815970

136

-0.01424470

-0.10159200

140

-0.01358030

-0.11451500

143

-0.01249530

-0.12652700

147

-0.01076820

-0.13725600

150

-0.00866541

-0.14616100

154

-0.00600829

-0.15298300

157

-0.00311803

-0.15712600

161

0.00000000

-0.15864800

164

0.00311803

-0.15712600

168

0.00600829

-0.15298300

171

0.00866541

-0.14616100

175

0.01076820

-0.13725600

178

0.01249530

-0.12652700

182

0.01358030

-0.11451500

185

0.01424470

-0.10159200

189

0.01430840

-0.08815970

192

0.01395150

-0.07456680

196

0.01303620

-0.06111000

89

0.02043040

-0.06142470

197

0.02949390

-0.06178630

90

0.04087790

-0.06220430

48

Os deslocamentos destacados em preto se referem aos nós resultantes do refinamento da

subestrutura k=1 e, os deslocamentos em vermelho, aos nós resultantes do refinamento da
subestrutura k=2.
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•

4.1.2.4.

Parte E: Dispensada (vide Fluxograma 10)

Etapa 4: obtenção dos deslocamentos e tensões nos pontos “a” e

“b”, através da análise no modelo da subestrutura k=3

As figuras e tabelas abaixo apresentam as atividades desenvolvidas nas
denominadas Parte A (k=3), Parte B (k=3), Parte C (k=3) e Parte D (k=3) da Etapa 4
da metodologia do Fluxograma 10, as quais envolvem a construção do modelo da
subestrutura k=3 e a obtenção das variáveis de interesse nessa subestrutura.

•

Parte A (k=3): levantamento dos deslocamentos dos nós de
contorno de k=3 comuns à subestrutura k=2

Considerando-se que as variáveis de interesse listadas para análise do modelo da
subestrutura k=2, na região delimitada pela subestrutura k=3, foram os
deslocamentos dos nós de contorno da subestrutura k=3, comuns à subestrutura
k=2, essa Parte A(k=3) da Etapa 3 já foi, portanto, executada na Parte D da Etapa 2.
Dessa forma, pede-se que se reporte às informações de deslocamentos nodais
contidos na Tabela 4.10.

•

Parte

B

(k=3):

interpolação

dos

deslocamentos

dos

nós

intermediários do contorno da subestrutura k=3 e não existentes
na subestrutura k=2

Baseando-se na metodologia de interpolação de deslocamentos e rotações,
proposta na seção 3.2.1.2, obtiveram-se os valores de deslocamentos v e w para os
nós do contorno da subestrutura k=3, não existentes na subestrutura k=2,
destacados na Tabela 4.6, das linhas Lu1( k =3) , Lu 2 ( k =3) e Lu3( k =3) da subestrutura k=3
(vide Figura 4.13).

Dessa forma, os deslocamentos v e w a serem aplicados nos contornos Lu1( k =3) ,

Lu 2 ( k =3) e Lu3( k =3) da subestrutura k=3 encontram-se na Tabela 4.11.
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Tabela 4.11 – Deslocamentos v e w interpolados (em vermelho), ou obtidos diretamente da
análise do modelo inicial (em preto), a serem aplicados nos nós dos contornos Lu1( k =3) ,

Lu 2 ( k =3) e Lu3( k =3) da subestrutura k=3 (Parte 01/02).
Nó

v(cm)

w(cm)

30

-0.04087790

-0.06220430

219

-0.03518590

-0.06199530

127

-0.02949390

-0.06178630

218

-0.02496215

-0.06160550

29

-0.02043040

-0.06142470

217

-0.01673330

-0.06126735

126

-0.01303620

-0.06111000

223

-0.01349385

-0.06783840

129

-0.01395150

-0.07456680

233

-0.01412995

-0.08136325

133

-0.01430840

-0.08815970

243

-0.01427655

-0.09487585

136

-0.01424470

-0.10159200

253

-0.01391250

-0.10805350

140

-0.01358030

-0.11451500

263

-0.01303780

-0.12052100

143

-0.01249530

-0.12652700

273

-0.01163175

-0.13189150

147

-0.01076820

-0.13725600

283

-0.00971681

-0.14170850

150

-0.00866541

-0.14616100

293

-0.00733685

-0.14957200

154

-0.00600829

-0.15298300

303

-0.00456316

-0.15505450

157

-0.00311803

-0.15712600

313

-0.00155901

-0.15788700

161

0.00000000

-0.15864800

323

0.00155902

-0.15788700

164

0.00311803

-0.15712600

333

0.00456316

-0.15505450
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Tabela 4.11 – Continuação (Parte 02/02)

Nó

v(cm)

w(cm)

168

0.00600829

-0.15298300

343

0.00733685

-0.14957200

171

0.00866541

-0.14616100

353

0.00971681

-0.14170850

175

0.01076820

-0.13725600

363

0.01163175

-0.13189150

178

0.01249530

-0.12652700

373

0.01303780

-0.12052100

182

0.01358030

-0.11451500

383

0.01391250

-0.10805350

185

0.01424470

-0.10159200

393

0.01427655

-0.09487585

189

0.01430840

-0.08815970

403

0.01412995

-0.08136325

192

0.01395150

-0.07456680

413

0.01349385

-0.06783840

196

0.01303620

-0.06111000

220

0.01673330

-0.06126735

89

0.02043040

-0.06142470

221

0.02496215

-0.06160550

197

0.02949390

-0.06178630

222

0.03518590

-0.06199530

90

0.04087790

-0.06220430

•

Parte C (k=3): construção do modelo da subestrutura k=3

A construção do modelo da subestrutura k=3 seguiu as características e hipóteses
da Tabela 4.7, tendo-se considerado os deslocamentos de contorno nos contornos

Lu1( k =3) , Lu 2 ( k =3) e Lu3( k =3) , destacados na Tabela 4.11. Analogamente à subestrutura
k=2, a subestrutura k=3 foi modelada com a utilização do ADINA (vide Figura 4.19).
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Figura 4.19 – Modelo da subestrutura k=3 construído no ADINA, de acordo com as
considerações e hipóteses da Tabela 4.7.

•

Parte D (k=3): Deslocamento vertical (w) e tensões normais ( σ yy )
nos pontos “a” e “b”

Analisando-se o modelo da subestrutura k=3 (Figura 4.19), obtém-se a deformada
da subestrutura (Figura 4.20) e as bandas de deslocamentos verticais (w) - direção
do eixo Z (Figura 4.21) e tensões normais ( σ yy ) (Figura 4.22).
Os resultados de tensões normais ( σ yy ) e deslocamentos verticais (w) - direção do
eixo Z, obtidos no ADINA para os pontos “a” e “b”, encontram-se na Tabela 4.12.

Figura 4.20 – Deformada da subestrutura k=3.
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Figura 4.21 – Banda de deslocamentos verticais (w) - direção do eixo Z, obtida a partir da
análise da subestrutura k=3.

Figura 4.22 – Banda de tensões normais, direção de Y ( σ yy ), obtida na análise da subestrutura
k=3.

Tabela 4.12 – Tensões normais e deslocamentos verticais dos pontos “a” e “b”, obtidos nas
análises com emprego da metodologia hierárquica proposta na seção 3.

Ponto

Tensão Normal ( σ yy ; [σ yy ] = tf

A

0,0190767

-0,114098

B

0,0745867

-0,155432

cm 2

)

Deslocamento Vertical ( w; [w] = cm )
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4.1.3. Estudo de caso 1: Modelo completo
De acordo com a seção 4.1, com o objetivo de validar a metodologia de modelagem
hierárquica, com utilização de subestrutura proposta na seção 3, desenvolveu-se,
além do modelo de barra bi-engastada, um modelo denominado completo, também
em elementos finitos, com as mesmas hipóteses descritas na Tabela 4.4, porém com
o refinamento da subestrutura k=3 (refinamento máximo).

As figuras abaixo apresentam o modelo desenvolvido, a deformada, os resultados
dos deslocamentos verticais (w) e as tensões normais atuantes ( σ yy ). A Tabela 4.13
destaca os valores de tensões normais ( σ yy ) e deslocamentos verticais (w), obtidos
para os pontos “a” e “b” da Figura 4.2.

Figura 4.23 - Modelo completo para análise da estrutura da Figura 4.1, construído no ADINA, de
acordo com as considerações e hipóteses da Tabela 4.4 , com o refinamento da subestrutura
k=3.

Tabela 4.13 – Tensões normais e deslocamentos verticais dos pontos “a” e “b”, obtidos nas
análises do modelo completo.

Ponto

Tensão Normal ( σ yy ; [σ yy ] = tf

a

0,0194709

-0,118530

b

0,0790296

-0,162523

cm 2

)

Deslocamento Vertical ( w; [w] = cm )
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Figura 4.24 – Deformada do modelo completo.

Figura 4.25 – Banda de deslocamentos verticais (w) - direção do eixo Z, obtida a partir da
análise do modelo completo.

Figura 4.26 – Banda de tensões normais, direção de Y ( σ yy ), obtida na análise do modelo
completo.
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4.1.4. Estudo de caso 1: comparação de resultados obtidos nas
análises dos modelos desenvolvidos
Os resultados de deslocamentos verticais (w) e as tensões normais atuantes ( σ yy )
dos pontos “a” e “b” da Figura 4.2, obtidos por meio dos três modelos analisados,
encontram-se respectivamente resumidos na Tabela 4.14 e na Tabela 4.15.
Tabela 4.14 – Resultados de tensões normais ( σ yy ) e deslocamentos verticais (w), obtidos nos
três modelos desenvolvidos para o ponto “a” da Figura 4.2.

Resultado

σ yy ; [σ yy ] = tf

cm 2

w; [w] = cm

Modelo de barra

Modelo

Modelo

Bi-engastada

Hierárquico

Completo

0,01966

0,0190767

0,0194709

-0,05887

-0,1140980

-0,1185300

Tabela 4.15 – Resultados de tensões normais ( σ yy ) e deslocamentos verticais (w), obtidos nos
três modelos desenvolvidos para o ponto “b” da Figura 4.2.

Resultado

σ yy ; [σ yy ] = tf

cm 2

w; [w] = cm

Modelo de barra

Modelo

Modelo

Bi-engastada

Hierárquico

Completo

0,08916

0,0745867

0,0790296

-0,08553

-0,1554320

-0,1625230

Ao se analisar as tabelas acima, considerando-se como referência49 os resultados
obtidos no modelo denominado completo, obtêm-se para os pontos “a” e “b” os
valores relativos apresentados nos gráficos abaixo.

49

Adotaram-se como referência os resultados do modelo completo, pois, de acordo com os conceitos

da seção 2.3, é o modelo hierarquicamente superior e com menores aproximações. Assim, por
exemplo, o valor relativo da tensão normal (VRT) do ponto “a”, entre o modelo de subestruturação
hierárquico

VRT =

e

o

completo,

foi

σ yy ( Modelo Hierárquico) 0,0190767
=
≈ 0,98 .
σ yy ( Modelo Completo) 0,0194709

obtido

da

seguinte

maneira:
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De acordo com os gráficos – à exceção dos valores relativos de deslocamentos
verticais (w), entre os modelos de barra bi-engastada e o modelo completo,
perfeitamente aceitável em vista das consideráveis diferenças de modelagem e da
sensível diferença de rigidez nos modelos considerados – os demais resultados são
satisfatórios, pois se apresentam próximos da unidade para ambos os pontos, ou
seja: os valores de tensões normais dos pontos “a)” e “b)” apresentaram valores
próximos comparando-se àqueles obtidos no desenvolvimento da modelagem de
subestruturação hierárquica e do modelo completo.

Note-se que, analisando os gráficos, os valores obtidos pela modelagem hierárquica
representam, na média, 95% do correspondente valor resultante do modelo
completo. Essa pequena diferença de resultados é originada a partir das
aproximações e interpolações com aproximação dos algarismos significativos,
conforme será analisado no estudo da seção 4.2.

Valores relativos: tensões normais e deslocamentos verticais (Ponto "a")
1.20
1.10
1.00

Valores relativos

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

Barra Biengastada

Hierárquico

Completo

Modelos
Tensão Normal

Deslocamento vertical

Gráfico 3 – Valores relativos dos resultados de tensões normais ( σ yy ) e deslocamentos
verticais (w), obtidos nos três modelos elaborados para o ponto “a” da Figura 4.2.
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Valores relativos: tensões normais e deslocamentos verticais (Ponto "b")
1.20
1.10
1.00

Valores relativos

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

Barra Biengastada

Hierárquico

Completo

Modelos
Tensão Normal

Deslocamento vertical

Gráfico 4 – Valores relativos dos resultados de tensões normais ( σ yy ) e deslocamentos
verticais (w), obtidos nos três modelos elaborados para o ponto “b” da Figura 4.2.

4.2.

Estudo de caso 2: Efeitos de imprecisão numérica nos modelos

desenvolvidos para o Estudo de Caso 1 (viga de transição)
Nesta seção, repete-se o emprego da metodologia de análise hierárquica com
subestruturação do Fluxograma 7 nas análises elaboradas na estrutura da seção
4.1, porém, considerando-se o truncamento nos valores de deslocamentos impostos,
a fim de apresentar um exemplo de caso concreto da ocorrência dos efeitos de
imprecisão numérica descrita na seção 3.2.2.2. Dessa forma, todas as etapas e
partes da metodologia empregadas nas análises da seção 4.1.2 serão repetidas.

4.2.1.

Análise

com

TRUNCAMENTO

EM

significativos
Para esta análise, serão adotadas as seguintes hipóteses:

TRÊS

algarismos
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•

Os deslocamentos dos contornos restringidos, obtidos a partir da análise do
modelo global ou da subestrutura “k” do ADINA, a serem impostos na
subestrutura “k+1”, serão truncados no terceiro algarismo significativo;

•

Os deslocamentos dos contornos restringidos, a serem calculados por
interpolação dos deslocamentos truncados no terceiro algarismo significativo,
serão impostos na subestrutura “k+1”, considerando-se o truncamento no
sétimo algarismo significativo (mesma precisão de análise do estudo de
caso 1).

Na seqüência, aplicam-se os conceitos do Fluxograma 10.

4.2.1.1.

Etapa 1: Definição do modelo inicial (global)

As definições do modelo inicial (global) são as mesmas apresentadas na seção
4.1.2.1 (Figura 4.6 e Figura 4.7). Analogamente ao elaborado no estudo de caso 1,
tanto o modelo inicial quanto as subestruturas foram modeladas com a utilização do
ADINA.

4.2.1.2.

Etapa 2: Definição das subestruturas e obtenção dos deslocamentos

no contorno da subestrutura k=1

As definições que envolvem as Partes “A”, “B”, “C” e “D” da Etapa 2 da análise deste
estudo de caso 3 foram completamente definidas na seção 4.1.2.2. Entretanto,
considerando-se o truncamento proposto para as análises dessa seção, os dados da
Tabela 4.8, obtida na Parte “C”, são alterados, ficando na seguinte forma:
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Tabela 4.16 – Deslocamentos nos nós de contorno da subestrutura k=1 comuns ao modelo
inicial (global). OBS: Idem Tabela 4.8, porém, com deslocamentos truncados.

Nó

v(cm)

w(cm)

16

-0,00260

-0,0141

22

-0,00493

-0,0352

28

-0,00680

-0,0607

34

-0,00784

-0,0881

40

-0,00795

-0,1150

46

-0,00677

-0,1380

52

-0,00400

-0,1550

58

0,00000

-0,1610

64

0,00400

-0,1550

70

0,00677

-0,1380

76

0,00795

-0,1150

82

0,00784

-0,0880

88

0,00680

-0,0607

94

0,00493

-0,0352

100

0,00260

-0,0141

4.2.1.3.

Etapa 3: obtenção dos deslocamentos no contorno da subestrutura

k=2

Analogamente à seção 4.1.2.3, descrevem as atividades desenvolvidas nas
denominadas Parte A, Parte B, Parte C e Parte D da Etapa 3 da metodologia do
Fluxograma 10, as quais envolvem o levantamento dos deslocamentos nos nós de
contorno, comuns às subestruturas k=2 e k=3.

•

Parte A: levantamento dos deslocamentos dos nós de contorno de
k=2, comuns à subestrutura k=1 e, conseqüentemente, ao modelo
inicial (global)

Considerações e raciocínio análogos à Parte A da Etapa 3 do estudo de caso da
seção 4.1.2.3. Deslocamentos apresentados na Tabela 4.16.

240

•

Parte B: interpolação dos deslocamentos dos nós intermediários
do contorno da subestrutura k=2 e não existentes na subestrutura
k=1

Considerações e raciocínio análogos à Parte B da Etapa 3 do estudo de caso da
seção 4.1.2.3. Deslocamentos apresentados na Tabela 4.17.
Tabela 4.17 – Deslocamentos v e w interpolados (em vermelho) ou obtidos diretamente da
análise do modelo inicial (em preto), a serem aplicados nos nós do contorno Lu 3( k =2 ) da
subestrutura k=2. OBS: Idem Tabela 4.9, porém, com deslocamentos truncados (Parte 01/02).

Nó

v(cm)

w(cm)

4

0,00000

0,00000

107

-0,00130000

-0,00705000

16

-0,00260

-0,01410

114

-0,00376500

-0,02465000

22

-0,00493

-0,0352

121

-0,00586500

-0,04795000

28

-0,00680

-0,0607

128

-0,00732000

-0,07440000

34

-0,00784

-0,0881

135

-0,00789500

-0,10155000

40

-0,00795

-0,1150

142

-0,00736000

-0,12650000

46

-0,00677

-0,1380

149

-0,00538500

-0,14650000

52

-0,00400

-0,1550

156

-0,00200000

-0,15800000

58

0,00000

-0,1610

163

0,00200000

-0,15800000

64

0,00400

-0,1550

170

0,00538500

-0,14650000

70

0,00677

-0,1380

177

0,00736000

-0,12650000
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Tabela 4.17 – Continuação (Parte 02/02).

Nó

v(cm)

w(cm)

76

0,00795

-0,1150

184

0,00789500

-0,10150000

82

0,00784

-0,0880

191

0,00732000

-0,07435000

88

0,00680

-0,0607

198

0,00586500

-0,04795000

94

0,00493

-0,0352

205

0,00376500

-0,02465000

100

0,00260

-0,0141

212

0,00130000

-0,00705000

10

0,0000

0,0000

•

Parte C: construção do modelo da subestrutura k=2

Considerações e raciocínio análogos à Parte C da Etapa 3 do estudo de caso da
seção 4.1.2.3. Modelo apresentado na Figura 4.27.

Figura 4.27 – Estudo de caso 3: modelo da subestrutura k=2. Deslocamentos truncados e
interpolados impostos no contorno (Tabela 4.17).

242

•

Parte D: resultados dos deslocamentos nos nós de contorno,
comuns as subestrutura k=2 e k=3

Considerações e raciocínio análogos à Parte D da Etapa 3 do estudo de caso da
seção 4.1.2.3. Deslocamentos comuns à subestruturas k=2 e k=3 encontram-se
apresentados na Tabela 4.18.

Figura 4.28 – Estudo de caso 2: deformada da subestrutura k=2 (análoga Figura 4.16).

Figura 4.29 – Estudo de caso 2: banda de deslocamentos na direção do eixo Y. Análise da
subestrutura k=2 (análoga Figura 4.17).
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Figura 4.30 – Estudo de caso 2: banda de deslocamentos na direção do eixo Z. Análise da
subestrutura k=2 (análoga Figura 4.18).

Tabela 4.18 – Deslocamentos nos nós de contorno da subestrutura k=3, comuns ao modelo da
subestrutura k=2, obtidos a partir da análise do modelo da Figura 4.1550 (análoga à Tabela 4.10)
(Parte 01/02).

Nó

v(cm)

w(cm)

30

-0,0407

-0,0621

127

-0,0293

-0,0617

29

-0,0203

-0,0614

126

-0,0129

-0,0610

129

-0,0139

-0,0745

133

-0,0142

-0,0881

136

-0,0142

-0,101

140

-0,0135

-0,114

143

-0,0124

-0,126

147

-0,0107

-0,136

150

-0,00866

-0,145

154

-0,00600

-0,152

157

-0,00310

-0,156

50

Os deslocamentos destacados em preto se referem aos nós resultantes do refinamento da

subestrutura k=1 e, os deslocamentos em vermelho, aos nós resultantes do refinamento da
subestrutura k=2.
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Tabela 4.18 – Continuação (Parte 02/02)

Nó

v(cm)

w(cm)

161

0,00000294

-0,158

164

0,00311

-0,156

168

0,00601

-0,152

171

0,00867

-0,145

175

0,0107

-0,136

178

0,0124

-0,126

182

0,0135

-0,114

185

0,0142

-0,101

189

0,0142

-0,088

192

0,0139

-0,0744

196

0,0130

-0,0610

89

0,0203

-0,0613

197

0,0294

-0,0617

90

0,0408

-0,0621

•

4.2.1.4.

Parte E: Dispensada (vide Fluxograma 10)

Etapa 4: obtenção dos deslocamentos e tensões nos pontos “a” e

“b”, através da análise no modelo da subestrutura k=3

Analogamente à seção 4.1.2.4, descrevem as atividades desenvolvidas nas
denominadas Parte A, Parte B, Parte C e Parte D da Etapa 4 da metodologia do
Fluxograma 10, as quais envolvem a obtenção dos resultados de deslocamentos e
tensões dos pontos “a” e “b”.

•

Parte A (k=3): levantamento dos deslocamentos dos nós de
contorno de k=3 comuns à subestrutura k=2

Considerações e raciocínio análogos à Parte A da Etapa 4 do estudo de caso da
seção 4.1.2.4. Deslocamentos apresentados na Tabela 4.18.

245

•

Parte

B

(k=3):

interpolação

dos

deslocamentos

dos

nós

intermediários do contorno da subestrutura k=3 e não existentes
na subestrutura k=2

Considerações e raciocínio análogos à Parte B da Etapa 4 do estudo de caso da
seção 4.1.2.4. Deslocamentos apresentados na Tabela 4.19.
Tabela 4.19 – Deslocamentos v e w interpolados (em vermelho), ou obtidos diretamente da
análise do modelo inicial (em preto), a serem aplicados nos nós dos contornos Lu1( k =3) ,

Lu 2 ( k =3) e Lu3( k =3) da subestrutura k=3 (análoga à Tabela 4.11) – Parte 01/02.
Nó

v(cm)

w(cm)

30

-0,0407

-0,0621

219

-0,03500000

-0,06190000

127

-0,0293

-0,0617

218

-0,02480000

-0,06155000

29

-0,0203

-0,0614

217

-0,01660000

-0,06120000

126

-0,0129

-0,0610

223

-0,01340000

-0,06775000

129

-0,0139

-0,0745

233

-0,01405000

-0,08130000

133

-0,0142

-0,0881

243

-0,01420000

-0,09455000

136

-0,0142

-0,101

253

-0,01385000

-0,10750000

140

-0,0135

-0,114

263

-0,01295000

-0,12000000

143

-0,0124

-0,126

273

-0,01155000

-0,13100000

147

-0,0107

-0,136

283

-0,00968000

-0,14050000

150

-0,00866

-0,145

293

-0,00733000

-0,14850000
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Tabela 4.19 – Continuação (Parte 02/02)

Nó

v(cm)

w(cm)

154

-0,00600

-0,152

303

-0,00455000

-0,15400000

157

-0,00310

-0,156

313

-0,00154853

-0,15700000

161

0,00000294

-0,158

323

0,00155647

-0,15700000

164

0,00311

-0,156

333

0,00456000

-0,15400000

168

0,00601

-0,152

343

0,00734000

-0,14850000

171

0,00867

-0,145

353

0,00968500

-0,14050000

175

0,0107

-0,136

363

0,01155000

-0,13100000

178

0,0124

-0,126

373

0,01295000

-0,12000000

182

0,0135

-0,114

383

0,01385000

-0,10750000

185

0,0142

-0,101

393

0,01420000

-0,09450000

189

0,0142

-0,088

403

0,01405000

-0,08120000

192

0,0139

-0,0744

413

0,01345000

-0,06770000

196

0,0130

-0,0610

220

0,01665000

-0,06115000

89

0,0203

-0,0613

221

0,02485000

-0,06150000

197

0,0294

-0,0617

222

0,03510000

-0,06190000

90

0,0408

-0,0621
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•

Parte C (k=3): construção do modelo da subestrutura k=3

Considerações e raciocínio análogos à Parte C da Etapa 4 do estudo de caso da
seção 4.1.2.4. Modelo apresentado na Figura 4.31.

Figura 4.31 – Estudo de caso 2: modelo da subestrutura k=3 construído no ADINA
Deslocamentos truncados e interpolados impostos no contorno (Tabela 4.19).

•

Parte D (k=3): Deslocamento vertical (w) e tensões normais ( σ yy )
nos pontos “a” e “b”

Considerações e raciocínio análogos à Parte D da Etapa 4 do estudo de caso da
seção 4.1.2.4. Os resultados de tensões normais ( σ yy ) e deslocamentos verticais (w)
- direção do eixo Z, obtidos no ADINA para os pontos “a” e “b”, encontram-se na
Tabela 4.20.
Tabela 4.20 – Tensões normais e deslocamentos verticais dos pontos “a” e “b” para análise
com truncamento em TRÊS ALGARISMOS significativos.

Ponto

Tensão Normal ( σ yy ; [σ yy ] = tf

a

0,00751858

-0,07430210

b

0,07430210

-0,15445600

cm 2

)

Deslocamento Vertical ( w; [w] = cm )
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Figura 4.32 – Estudo de caso 2: deformada da subestrutura k=3.

Figura 4.33 – Estudo de caso 2: banda de deslocamentos verticais (w) - direção do eixo Z,
obtida a partir da análise da subestrutura k=3.
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Figura 4.34 – Estudo de caso 2: banda de tensões normais, direção de Y ( σ yy ), obtida na
análise da subestrutura k=3.

4.2.2.

Análise

com

TRUNCAMENTO

EM

DOIS

algarismos

significativos
Para esta análise, adotaram-se as seguintes hipóteses:

•

Os deslocamentos dos contornos restringidos, obtidos a partir da análise do
modelo global ou da subestrutura “k” do ADINA, a serem impostos na
subestrutura “k+1”, foram truncados no segundo algarismo significativo;

•

Os deslocamentos dos contornos restringidos, calculados por interpolação
dos deslocamentos truncados no segundo algarismo significativo, foram
impostos na subestrutura “k+1” considerando-se o truncamento no terceiro
algarismo significativo.

Elaborando-se a mesma seqüência de raciocínio das seções 4.1.2 e 4.2.1
obtiveram-se, para os pontos “a” e “b”, os resultados de tensões normais ( σ yy ) e
deslocamentos verticais (w) da Tabela 4.21.
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Tabela 4.21 – Tensões normais e deslocamentos verticais dos pontos “a” e “b” da análise com
truncamento em DOIS ALGARISMOS significativos.

Ponto

Tensão Normal ( σ yy ; [σ yy ] = tf

a

0,02195920

-0,09187030

b

0,06965000

-0,14872100

4.2.3.

cm 2

)

Deslocamento Vertical ( w; [w] = cm )

Análise com TRUNCAMENTO EM UM algarismo significativo

Para esta análise, foram adotadas as hipóteses de truncamento no primeiro
algarismo significativo dos deslocamentos dos contornos restringidos, interpolados
ou não, obtidos a partir da análise do modelo global ou da subestrutura “k” do
ADINA, que foram impostos na subestrutura “k+1”.

Elaborando-se a mesma seqüência de raciocínio das seções 4.1.2, 4.2.1 e 4.2.2
obteve-se, para os pontos “a” e “b”, os resultados de tensões normais ( σ yy ) e
deslocamentos verticais (w) da Tabela 4.22.

Tabela 4.22 – Tensões normais e deslocamentos verticais dos pontos “a” e “b” da análise com
truncamento em UM ALGARISMO significativo.

Ponto

Tensão Normal ( σ yy ; [σ yy ] = tf

a

0,00724913

-0,07239530

b

0,02429140

-0,09166350

cm2

)

Deslocamento Vertical ( w; [w] = cm )
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4.2.4. Comparação de resultados obtidos nas análises dos modelos
desenvolvidos
Os resultados de deslocamentos verticais (w) e as tensões normais atuantes ( σ yy )
dos pontos “a” e “b”, obtidos por meio das análises desenvolvidas nesta seção 4.2,
encontram-se resumidos nas tabelas abaixo.
Tabela 4.23 – Resultados de tensões normais ( σ yy ) e deslocamentos verticais (w), obtidos nos
três modelos desenvolvidos nesta seção: Ponto “a”.

Resultado

σ yy ; [σ yy ] = tf

cm 2

w; [w] = cm

UM ALGARISMO

DOIS ALGARISMOS

TRÊS ALGARISMOS

0,00724913

0,02195920

0,00751858

-0,07239530

-0,09187030

-0,09453020

Tabela 4.24 – Resultados de tensões normais ( σ yy ) e deslocamentos verticais (w), obtidos nos
três modelos desenvolvidos nesta seção: Ponto “b”.

Resultado

σ yy ; [σ yy ] = tf

w; [w] = cm

cm 2

UM ALGARISMO

DOIS ALGARISMOS

TRÊS ALGARISMOS

0,02429140

0,06965000

0,07430210

-0,09166350

-0,14872100

-0,15445600

Dessa forma, considerando-se como referência51 os resultados obtidos no estudo da
seção 4.1.2 (Tabela 4.12), obtêm-se para os pontos “a” e “b” os valores relativos
apresentados nos gráficos abaixo.

51

Adotaram-se como referência os resultados do modelo hierárquico da seção 4.1.2, pois objetiva-se

a comparação dos resultados com truncamentos do modelo hierárquico com o resultado,
considerando o máximo de algarismos significativos obtidos no ADINA. Assim, por exemplo, os
valores relativos das tensões normais (VRT) dos pontos foram obtidos da seguinte maneira:

VRT =

σ yy ( Modelo Hierárquico TRUNCADO )
σ yy ( Modelo Hierárquico S / TRUNCAMENTO)

.
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Valores relativos: tensões normais e deslocamentos verticais
(Pontos "a" e "b")
Truncamento no PRIMEIRO algarismo significativo
1,00
0,90
0,80

Valores relativos

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Ponto A

Ponto B

Pontos
Tensão

Deslocamento

Gráfico 5 – Valores relativos dos pontos “a” e “b” dos resultados do TRUNCAMENTO EM UM
ALGARISMO significativo de tensões normais ( σ yy ) e deslocamentos verticais (w).

Valores relativos: tensões normais e deslocamentos verticais
(Pontos "a" e "b")
Truncamento no SEGUNDO algarismo significativo
1,20
1,10
1,00
0,90

Valores relativos

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Ponto A

Ponto B

Pontos
Tensão

Deslocamento

Gráfico 6 – Valores relativos dos pontos “a” e “b” dos resultados do TRUNCAMENTO EM DOIS
ALGARISMOS significativo de tensões normais ( σ yy ) e deslocamentos verticais (w).

253

Valores relativos: tensões normais e deslocamentos verticais
(Pontos "a" e "b")
Truncamento no TERCEIRO algarismo significativo
1,00
0,90
0,80

Valores relativos

0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Ponto A

Ponto B
Modelos
Tensão

Deslocamento

Gráfico 7 – Valores relativos dos pontos “a” e “b” dos resultados do TRUNCAMENTO EM
TRÊS ALGARISMOS significativo de tensões normais ( σ yy ) e deslocamentos verticais (w).

De acordo com o que se observa nos gráficos, a redução de algarismos
significativos promove uma variação significativa entre os valores relativos de tensão
e os deslocamentos verticais, tomando-se como base o modelo hierárquico
desenvolvido na seção 4.1.2, o qual contempla a quantidade máxima de algarismos
significativos fornecidos pelo ADINA. Para exemplificar a variação apresentada nos
gráficos acima, destaca-se, no Gráfico 8, a variação dos valores das tensões
normais ( σ yy ) do ponto “b” em função da redução do número de algarismos
significativos.

Observa-se também que, para o ponto “a” mais próximo às extremidades de
imposição de deslocamentos (subestrutura k=3), a variação dos valores relativos,
considerando a redução de algarismos significativos, é ainda mais sensível e
considerável, o que permite concluir: pontos próximos aos nós de contorno onde se
aplicam os deslocamentos são mais sensíveis aos efeitos de imprecisão numérica.
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Valores relativos das tensões normais normais no ponto"b" em
função da quantidade de algarismos significativos
1,00

0,90

0,80

Valores relativos

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

UM

DOIS

TRÊS

Quantidade de algarismos significativos

Gráfico 8 – Valores relativos da variação das tensões normais ( σ yy ) do ponto “b” frente à
redução dos algarismos significativos.

Dessa

forma,

pela

análise

deste

estudo

de

caso,

pôde-se

comprovar,

matematicamente, o conteúdo da seção 3.2.2.2 e a influência da consideração de
algarismos significativos na imposição de deslocamentos no contorno de
subestruturas.

4.3.

Estudo de caso 3: Análise estrutural de parede de concreto maciça

integrante da “Cidade da Música” (Parede 2)
De acordo com a seção 1.2, no período compreendido entre outubro de 2005 e
dezembro de 2007, no âmbito do contrato celebrado entre o LMC-EPUSP e o
consórcio “Cidade da Música”, elaboraram-se uma série de análises específicas que

255

tinham o objetivo de avaliar o comportamento global dos modelos desenvolvidos
pela EGT52 no TQS, validando e calibrando estes respectivos modelos.

Assim, o LMC-EPUSP ficou incumbido de realizar estudos especiais que
subsidiassem aqueles em elaboração pela EGT, introduzindo grau de confiabilidade
significativo às análises por esta elaboradas. Essas análises se materializaram na
elaboração de modelos de elementos finitos de subestruturas da Cidade da Música
no ADINA 8.4, pelo LMC-EPUSP, e no SAP2000, pela EGT, que validaram o modelo
do desenvolvido no TQS, de acordo com Blancas (2008):
“Ressalte-se que tal modelo [do TQS] foi validado e calibrado através de
exaustivos testes comparativos com modelagem / análise via método dos
elementos finitos de partes da estrutura (subestruturas) com as respectivas
vinculações, utilizando-se para tanto outros Softwares (SAP 2000, Adina e
Strap)” (BLANCAS, 2008, p. 37).

As subestruturas citadas por Blancas (2008, p. 37) se referiram à modelagem de
paredes da estrutura por modelos matemáticos hierarquicamente superiores
(modelos de casca em elementos finitos). O ponto de partida dos estudos foi
definido a partir da análise dos resultados obtidos pela EGT, através da utilização do
TQS, permitindo concluir que:

•

(1) a subestrutura referente à Parede 2 é responsável pelo suporte da
maior parcela da carga que solicita a estrutura da Cidade da Música:
aproximadamente 17% das cargas verticais atuantes. Os valores
apresentados subsidiaram a decisão do LMC-EPUSP de analisar, mais
detalhadamente, os resultados obtidos nas verificações da Parede 2.

Essa conclusão foi obtida mediante a avaliação do percentual de contribuição no
suporte das cargas verticais de cada um dos elementos da estrutura da Cidade da
Música, onde para cada uma das 61 combinações de carregamentos desenvolvidas
52

O contrato celebrado entre a empresa EGT Engenharia S/C Ltda. e o consórcio “Cidade da Música”

previa a verificação e controle de qualidade do projeto da estrutura da obra Cidade da Música
Roberto Marinho, o qual foi elaborado pela empresa BETON PROJETOS S/C LTDA (vide seção 1.2).
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no TQS verificou-se, em cada elemento estrutural, o percentual de contribuição de
suporte em relação ao carregamento total aplicado.

Sendo assim, elaborando-se o Gráfico 9, concluiu-se que a reação de apoio vertical
no nó correspondente à base (bloco de estacas - fundação) da Parede 2 (Nó 3) é
responsável pelo suporte de, aproximadamente, 17% da carga total aplicada, sendo
a maior contribuição de suporte em toda estrutura.

Percentual de contribuição de suporte dos diferentes elementos estruturais da Cidade da Música
em função das 61 combinações de carga desenvolvidas no programa TQS
18%
17%
16%
15%
14%
Valor Relativo (FZ-Nó/FZ-Total)

13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Combinação
Nó 1
Nó 133
Nó 9773

Nó 2
Nó 174
Nó 9774

Nó 3
Nó 176
Nó 9775

Nó 4
Nó 1093
Nó 9776

Nó 5
Nó 1094

Nó 6
Nó 1095

Nó 7
Nó 9767

Nó 53
Nó 9770

Nó 131
Nó 9771

Nó 132
Nó 9772

Gráfico 9 – Percentual de suporte dos elementos estruturais da Cidade da Música em função

⎛ C arg a Vertical NODAL ⎞

das 61 combinações do TQS ⎜⎜
⎟⎟ : Parede 2 (Nó 3) é responsável pelo
⎝ C arg a Vertical TOTAL ⎠
suporte da maior parcela do carregamento total aplicado (aproximadamente 17%).
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•

(2) é suficiente analisar a combinação simplificada dos carregamentos
(“soma aritmética”) de peso próprio (carregamento NC.253) e cargas
permanentes

(carregamento

NC.354),

pois

estes

representam,

respectivamente, 65% e 30% dos esforços verticais atuantes nos
elementos da estrutura.

A conclusão destacada foi obtida mediante a avaliação do percentual de
contribuição dos carregamentos de peso próprio (NC.2) e cargas permanentes
(NC.3), frente aos valores de esforços verticais (direção do eixo Z global), referentes
às 61 reações de apoio da Parede 2, obtidas mediante a ponderação e combinação
de 11 diferentes tipos de carregamentos introduzidos, os quais resultaram em 61
combinações automaticamente analisadas pelo TQS55. Dessa forma, obteve-se para
o nó 356 o Gráfico 10, o qual demonstra o percentual de contribuição dos
carregamentos NC.2 e NC.3.

Dessa feita, em vista da descrição da estrutura, dos trabalhos de análise elaborados
para o empreendimento Cidade da Música (seção 1.2) e as demais considerações
apresentadas, nesta pesquisa serão apresentados dois estudos descritos na Tabela
4.25.

Observa-se que esses dois estudos foram elaborados com base nas conclusões
descritas, ou seja: modelagem da estrutura da Parede 2 submetida aos esforços
referentes aos carregamentos de peso próprio e cargas permanentes.

Nas análises desta seção 4.3, um dos principais objetivos não se encontra, somente,
na avaliação dos resultados finais de esforços das paredes mas, também, na

53

Designação do TQS ao carregamento de peso-próprio.

54

Designação do TQS ao carregamento de cargas-permanentes: freqüência superior a 95%.

55

Para auxiliar a seleção dos carregamentos NC.2 e NC.3 como os mais significativos para as

análises estruturais da parede, realizou-se uma avaliação análoga à apresentada no Gráfico 9 para a
reação de apoio vertical da Parede 2 em barra interna do modelo da parede.
56

Numeração nodal atribuída pelo programa TQS ao nó de apoio da fundação (base) da Parede 2 no

modelo desenvolvido pela EGT Engenharia S/C Ltda (vide Figura 4.46).
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avaliação dos efeitos causados pelo carregamento dos esforços de protensão nas
vigas.

Percentual de contribuição dos carregamentos NC.2 (peso próprio) e NC.3
(cargas permanentes) - Reação vertical da Parede 2
100%

Percentual de Participação
N.C. (FZ)/Combinação (FZ) - Nó 3

90%
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55
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Combinação
NC.2 FZ/COMB. FZ

NC.3 FZ/COMB. FZ

NC.2 FZ/COMB FZ + NC.3 FZ/COMB FZ

Gráfico 10 - Contribuição dos carregamentos NC.2 (peso próprio) e NC.3 (cargas permanentes)
em relação às reações de apoio da Parede 2 frente às 61 combinações de carga.

Esses esforços de protensão são consideráveis para estabilidade das vigas, de
modo que a verificação da hipótese da parede dispersar (absorver) parte desses
esforços de compressão, reduzindo as resultantes nas mesmas, é de extrema
relevância.

Destaca-se, também, que os estudos (seções 4.3.2 e 4.3.3) foram elaborados no
período compreendido entre outubro de 2005 e outubro de 2006, e se referem aos
dos serviços prestados pelo LMC-EPUSP no âmbito do contrato de celebrado entre
o Consórcio Cidade da Música e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(EPUSP), celebrado por intermédio do Departamento de Estruturas e Geotécnica
(PEF).
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Por fim, as análises das seções 4.3.2 e 4.3.3, diferentemente daquelas das seções
4.1 e 4.2, utilizam a metodologia de modelagem hierárquica, proposta na seção
3.2.1.3, e envolvem o conceito clássico de modelagem hierárquica de estruturas,
com modificação do modelo matemático envolvido (grelha para casca), conceitos
apresentados na seção 2.3. Dessa forma, trata-se de assunto correlacionado com a
pesquisa, sendo, também, metodologia de trabalho corriqueiramente utilizada em
escritórios de projeto e grupos de pesquisa, de modo que sua apresentação seja
fundamental no presente trabalho.
Tabela 4.25 – Objetivos, metodologia e resultados dos modelos do estudo de caso 2.

Seção

4.3.2

Objetivos

Metodologia e resultados

Validação das variáveis do modelo de barras
(grelha) – área e inércias - a partir da comparação
de deslocamentos de nós de contorno com aqueles
obtidos em modelo de casca: consideração de
Validação
e/ou
energia de deformação semelhante em ambos os
calibração
das
modelos (deslocamentos semelhantes).
variáveis (área e
inércias)
dos
Os modelos de grelha e casca das paredes 2, 5 e
modelos de grelha
11 foram desenvolvidos no SAP200057;
das
paredes
modeladas no TQS

4.3.3

Validação
características
geométricas
contorno
refinamento
modelos da EGT

57

Adotaram-se como referência os resultados de
esforços e deslocamentos obtidos nos modelos de
Casca do SAP2000 (hierarquicamente superior ao
de barra).

Comparação dos resultados obtidos no modelo de
casca do SAP2000 frente a um modelo de casca
das
desenvolvido no ADINA 8.4, consideravelmente
mais refinado e detalhado que os anteriores
de
(hierarquicamente superior).
e
dos
Adotaram-se como referência os resultados de
esforços e deslocamentos obtidos nos modelos de
casca do ADINA 8.4.

Embora tenham sido desenvolvidos modelos de calibração para 3 paredes da estrutura (2, 5 e 11),

neste trabalho apresentar-se-ão resultados obtidos nos modelos da Parede 2.
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4.3.1. Características gerais do modelo de grelha do TQS
Para a verificação do projeto da Cidade da Música desenvolvido pela BETON, a
EGT, de acordo com Blancas (2008, p. 37), optou pela utilização do TQS em função
facilidade proporcionada pelo programa em sua entrada gráfica (fôrma e protensão)
e pelo dimensionamento dos elementos de acordo com a NBR 6118/2003:
“As vantagens desse sistema estão nas facilidades proporcionadas pelas
entradas gráficas para introdução da fôrma e da protensão das grelhas (préprocessamento),

bem

como

pelo

dimensionamento

e

detalhamento

automático e em conformidade com a norma brasileira NBR 6118/2003, para
dimensionamento de estruturas de concreto armado e protendido (pósprocessamento)” (BLANCAS, 2008, p. 37).

Na mesma referência, o autor apresentou as principais características do modelo
computacional desenvolvido para análise estrutural da Cidade da Música:
•

“utilização de elementos de barras para simulação de vigas, pilares,
lajes e paredes (estes dois últimos simulados por grelhas);

•

geração da estrutura com base no desenho de formas, que auxilia
sobremaneira a minimização de erros grosseiros;

•

representação da fundação por molas e restrições nodais com efeitos
cruzados desprezados, por serem secundários e de pequena monta;

•

divisão do modelo em duas partes, Trecho A e B, com apoio de
molas nas juntas e interação para prover a compatibilidade de
deslocamentos entre trechos;

•

geração

automática

de

carregamentos,

de

combinações

estabelecidas em norma e de desenhos de detalhamento das peças
estruturais possibilitando o emprego de alguma automação das
verificações impostas por norma (Estados Limites de Utilização e de
Serviço).” (BLANCAS, 2008, p. 37).

Nota-se que as principais características das subestruturas funcionais do
empreendimento Cidade da Música foram descritas na seção 1.2. Na seqüência, a
título de ilustração, apresentam-se algumas figuras através das quais observam-se
as características do modelo do TQS.
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Figura 4.35 – Vista da planta da malha de vigas do trecho A da estrutura da Cidade da Música
no nível + 31,70 m (cobertura). Modelo desenvolvido no TQS (Fonte: BLANCAS, 2008, p. 37).

Figura 4.36 – Vista da planta da malha de vigas do trecho A da estrutura da Cidade da Música
no nível + 8,47 m (laje esplanada). Modelo desenvolvido no TQS (Fonte: BLANCAS, 2008, p.
37).
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Figura 4.37 – Vista da perspectiva do trecho A da estrutura da Cidade da Música. Modelo
desenvolvido no TQS (Fonte: BLANCAS, 2008,
p. 37).

Figura 4.38 – Malha de vigas do trecho B da estrutura da Cidade da Música no nível + 31,70 m
(cobertura). Modelo desenvolvido no TQS (Fonte: BLANCAS, 2008, p. 37).
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Figura 4.39 – Malha de vigas do trecho B da estrutura da Cidade da Música no nível + 8,47 m
(laje esplanada). Modelo desenvolvido no TQS (Fonte: BLANCAS, 2008, p. 37).

Figura 4.40 – Vista da perspectiva do trecho B da estrutura da Cidade da Música. Modelo
desenvolvido no TQS (Fonte: BLANCAS, 2008, p. 37).
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Figura 4.41 – Isométrica do modelo de GRELHA da Parede 2, isolado do restante da estrutura
desenvolvido no programa TQS pela EGT (Fonte: EGT Engenharia S/C Ltda).

Figura 4.42 - Detalhe da Região, apresentada na Figura 4.41: destaca-se a numeração dos nós
adotada no TQS (Fonte: EGT Engenharia S/C Ltda).
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Figura 4.43 - Projeção do modelo de GRELHA da parede 2 desenvolvido no TQS (Fonte: EGT
Engenharia S/C Ltda).

Figura 4.44 - Detalhe da Região, apresentada na Figura 4.43: destaca-se numeração dos nós
adotada pelo TQS (Fonte: EGT Engenharia S/C Ltda).
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Figura 4.45 - Vistas e detalhes do sistema de eixos locais (detalhe 2) do TQS (Fonte: EGT
Engenharia S/C Ltda).

Barra 13

Nó 3
(Mola Bloco Fundação)

Reação FZ (Vertical) na Mola de
Apoio do Nó 3

Figura 4.46 - Detalhe da vinculação adotada no modelo do TQS da Parede 2: vinculação de
molas no nó 3 (Fonte: EGT Engenharia S/C Ltda).
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Figura 4.47 - Vista da laje esplanada da cota +8,47m do modelo do TQS, destacam-se: (1) o
traçado da Parede 2, (2) encontros de vigas da laje esplanada e (3) presença de algumas
paredes que servem de travamento à parede 2 (Fonte: EGT Engenharia S/C Ltda).

Figura 4.48 - Detalhe da região da figura Figura 4.47: detalhe do encontro das vigas com a
parede 2 (Fonte: EGT Engenharia S/C Ltda).
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4.3.2. Calibração e validação do modelo de grelha do TQS
Procurando-se validar a utilização da modelagem das paredes de concreto maciço
como uma grelha constituída de elementos de barras no TQS, a EGT modelou a
Parede 2 de duas formas diferentes: “casca e grelha”, existindo, no entanto, em
ambos os modelos, simplificações geométricas para representação das paredes.
Foram os modelos desenvolvidos:

•

Modelo de Grelha: utilizando-se do SAP2000, modelou-se a laje esplanada
(cota +9,97 m) e a de cobertura (cota + 31,70 m) com elementos de barra
com geometria idêntica à indicada no projeto estrutural. A parede foi
modelada como um conjunto de barras verticais e horizontais (grelha)
dispostas em malha, aproximadamente, quadrada de 1,5 m de lado. Assim,
as características geométricas da seção transversal (área, momentos de
inércia e momento torsor) referiram-se, basicamente, às vigas e pilares com
“larguras” e “alturas” de 1,50 m e espessura idêntica à da parede. No
contorno, foram lançados 4 pilares de fechamento lateral de seção circular
engastados. Os nós da fundação da parede foram, também, engastados. A
Figura 4.49 apresenta a topologia do modelo descrito.

•

Modelo de Casca: utilizando-se o programa SAP2000, desenvolveu-se um
modelo de casca com as mesmas características do modelo de barras,
inclusive, com o mesmo refinamento. Nesse caso, deve-se atentar para o fato
de que as barras do modelo de barras foram, simplesmente, retiradas e o
fechamento foi realizado por elementos de casca. Observar, também, que os
elementos de casca são planos, conferindo-lhes características típicas de
elementos de placa.

Nos modelos de grelha da EGT, tanto do TQS quanto do SAP2000, adotaram-se
simplificações geométricas e conjunto de vigas com ligações junto à parede. Essas
simplificações serão descritas com maior profundidade na seção 4.3.3, através dos
estudos elaborados pelo LMC-EPUSP que visaram, justamente, avaliá-las.
Entretanto, a título de exemplo, pode-se citar duas simplificações: (1) orifícios –
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supressão dos vazios das paredes e (2) geometria do contorno – aproximada por
retângulos.

As modelagens consideraram o isolamento de parte da estrutura real para que se
pudessem realizar estudos comparativos de esforços e deslocamentos, cotejando os
valores obtidos no modelo de casca e no de grelha.

Figura 4.49 - Isométrica do modelo de barras (grelha) desenvolvido no SAP2000.

Figura 4.50 - Isométrica do modelo de casca desenvolvido no SAP2000.
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Em vista do objetivo apresentado, a EGT e o LMC-EPUSP estabeleceram 3 tipos
distintos de análises (Tabela 4.26) que previram, para ambos os modelos
desenvolvidos, diferentes situações de carregamentos e parâmetros de análise.
Observa-se que parte destes foram objetos de comparação entre os valores obtidos
no modelo do LMC-EPUSP (programa ADINA) e da EGT (programa SAP), conforme
será apresentado na seção 4.3.3. Alguns dos parâmetros de análise referiram-se à
obtenção de deslocamentos em pontos do contorno da parede, os quais se
encontram apresentados na Figura 4.5158.

A seleção dos parâmetros de análise e comparação foram baseadas no trabalho
apresentado por Absi (1972), no qual o autor apresenta uma metodologia para a
equivalência de comportamento na modelagem de membranas e placas por,
respectivamente, elementos treliça e barras (“grelha”). Pela metodologia, deve-se
igualar os funcionais das energias de deformação dos modelos de membranas e
placas com os obtidos nos modelos treliça e barras, obtendo-se fatores de correção
das características geométricas das barras, a fim de aproximar o comportamento
dos modelos em questão. Dessa forma: os deslocamentos dos modelos de placa e
membrana se aproximam, consideravelmente, dos modelos de barras. Por fim, o
autor ainda apresenta alguns fatores de correção dos esforços obtidos nos modelos
de barras para que estes possam ser análogos aos que seriam obtidos nos modelos
de placas ou membranas.

Desta forma, com base no artigo citado, a maioria dos parâmetros apresentados na
Tabela 4.26 busca avaliar os resultados de deslocamentos de pontos do contorno da
estrutura da Parede 2, de modo a quantificar a energia de deformação envolvida nos
modelos de casca e barra, possibilitando, portanto, avaliar, validar e, caso fosse
necessário, calibrar o modelo de grelha desenvolvido no TQS.

58

Neste trabalho, apresentam-se apenas alguns parâmetros e variáveis analisadas pela EGT para

validação do modelo de grelha da parede.
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Tabela 4.26 – Carregamentos e parâmetros59 de cada tipo de análise (Parte 01/02)

Tipo

Carregamentos
-

1

Peso

próprio

Parâmetro
da

Parede 2 ( g E )
-

Peso

próprio

Observações
Considerou-se o

Deslocamentos do peso próprio da
das Ponto B

parede, vigas e
pilares

vigas ( g E )
-

Referências

Peso

próprio

Figura 4.49

Figura 4.50

Figura 4.51

da

Parede 2 ( g E )
-

Peso

próprio

Figura 4.51

das

vigas ( g E )

2

Análise
Figura 4.52
Momentos
fletores
- Peso próprio das
considerando
lajes
e
cargas no ponto D da combinação dos
Figura 4.53
- malha de vigas da carregamentos:
permanentes60
laje de cobertura
tf
g L = 0,625

m

- Cargas variáveis61 -

(cota +31,70 m)

C = g E + g L + 1,5q

⎧0,375 tf (cobertura )
⎪
m
q=⎨
tf
⎪0,750
(esplanada )
m
⎩

Figura 4.54

Figura 4.55

Adotou-se, como
hipótese, cargas
Força

normal

no centradas

Ponto E da malha protensão
3

- Protensão ( q P )

de vigas da laje de
cobertura

de
de Figura 4.54
nas

496 tf

(cota extremidades das Figura 4.56

+31,70 m)

vigas

das

lajes

esplanada e de
cobertura
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As análises elaboradas na verificação do projeto estrutural da Cidade da Música envolveram mais

circunstâncias e parâmetros comparativos que os apresentados nesta pesquisa. Entretanto, para os
objetivos propostos, estes demonstrados são suficientes.
60

Introduzido como carga uniformemente distribuída nas vigas.

61

Introduzido como carga uniformemente distribuída nas vigas.
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Tabela 4.26– Carregamentos e parâmetros62 de cada tipo de análise (Parte 02/02)

Tipo

Carregamentos

Parâmetro

Observações

Referências

Considerou-se
4

peso

- Peso próprio da Deslocamentos

próprio e parede isolada

Parede 2 ( g E )

(sem

do Ponto C

vigas

das

lajes

esplanadas)

Figura 4.51
Figura 4.57
Figura 4.58

Figura 4.51 – Identificação dos pontos A, B e C do contorno da Parede 2.

Figura 4.52 – Isométrica do modelo de BARRAS (grelha) do SAP2000: aplicação do peso
próprio, cargas permanentes e variáveis da estrutura (cargas distribuídas nas vigas da
cobertura e laje esplanada)
62

As análises elaboradas na verificação do projeto estrutural da Cidade da Música envolveram mais

circunstâncias e parâmetros comparativos que os apresentados nesta pesquisa. Entretanto, para os
objetivos propostos, estes demonstrados são suficientes.
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Figura 4.53 – Isométrica do modelo de CASCA do SAP2000: aplicação do peso próprio, cargas
permanentes e variáveis da estrutura (cargas distribuídas nas vigas da cobertura e laje
esplanada).

Figura 4.54 - Isométrica do modelo de casca do SAP2000: aplicação dos esforços de protensão
nas vigas (cargas centradas nas extremidades das vigas: 496 tf ).
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Ponto D

OBS: Momentos fletores em meganewtonmero
(MNm) – 1 MNm = 100 tfm

Figura 4.55 – Diagrama de momentos fletores da análise tipo 2 de trecho da laje de cobertura
(cota + 31,70 m): Ponto D selecionado como parâmetro de análise.

Ponto E

OBS: Forças Normais em meganewton (MN) – 1 MN = 100 tf

Figura 4.56 - Diagrama de forças normais da análise tipo 3 de trecho da laje de cobertura (cota
+ 31,70 m): Ponto E selecionado como parâmetro de análise63.

63

Os modelos da Figura 4.55 e Figura 4.56 foram desenvolvidos no ADINA 8.4 com o intuito de

validar e calibrar os modelos do SAP e TQS (ver seção 4.3.3).

275

Por fim, é importante observar que a utilização de teorias de equivalência entre
modelos de casca e barras encontra-se em relativo desuso, em vista do surgimento
de

microcomputadores

com

elevada

capacidade

de

processamento

que

possibilitaram o desenvolvimento de modelos de casca de grande porte através da
utilização de elementos finitos.

Entretanto, essas teorias são bastante úteis em análises especiais, como é o caso
da verificação estrutural da Cidade da Música ou, ainda, na utilização de programas
de cálculo de edifícios de múltiplos pavimentos, tais quais o TQS e o Ebericki que,
na modelagem das lajes maciças de cada pavimento, comumente utilizam modelos
de grelha (barras) para obtenção de resultados de esforços e dimensionamento
desses elementos. Nesse sentido, diversos autores modernos como Barbirato
(1997), Coelho (2000), Silva (2002) e Hennrichs (2003), baseados em conceitos
clássicos propostos por Hann (1972), Montoya et al. (1973), Hambly (1976), Takeya
(1985) e Woinowsky-Krieger (1989), apresentam estudos nessa linha de pesquisa.

Assim sendo, considerando os parâmetros de análise dos modelos de grelha e
casca do SAP2000 (Tabela 4.26), foram obtidos os seguintes resultados e variações
das tabelas abaixo:
Tabela 4.27 – Deslocamentos do ponto B (Tabela 4.26) da análise tipo 164.
Grelha
Tipo

1

64

Casca

Var.65

Parâmetro
Desloc.
(Ponto B)

u

v

w

Total66

u

v

w

Total

0,32

-2,69

-3,06

4,08

0,32

-3,12

-3,34

4,58

66

10,88

Deslocamentos u, v e w referem-se, respectivamente, aos deslocamentos paralelos aos eixos

coordenados x, y e z, destacados na Figura 4.53 e Figura 4.54. Valores em “cm”.
65

(%)

Variação dos resultados. Calculada pela expressão: Var. =

TotalGrelha - TotalCasca
TotalCasca

Deslocamento total. Calculado pela expressão: Total = u 2 + v 2 + w 2 .

.
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Tabela 4.28 – Momento fletor e força normal. Pontos D e E (Tabela 4.26). Análises tipos 2 e 3.

Tipo

Parâmetro

Unidade

Grelha

Casca

Var. 67 (%)

2

Momento fletor (Ponto D)

tfm

3263,44

3243,73

0,6

3

Força normal (Ponto E)

tf

-498,21

-497,73

0,1

Analisando-se os resultados das tabelas acima, bem como os obtidos nas demais
análises elaboradas e não apresentada nesta pesquisa, entendeu-se que as
variações entre os modelos de grelha e casca não são significativos em vista dos
objetivos da verificação estrutural que se propôs. Assim, concluiu-se que o modelo
completo da estrutura, lançado no TQS, apresentaria respostas satisfatórias e
adequadas para as análises, não necessitando de qualquer calibração adicional.

Deve-se observar que esta seção apresentou um exemplo de modelagem
hierárquica típico de análises envolvidas na Etapa 1 do Fluxograma 7. Nota-se que,
para seu desenvolvimento, em cada tipo de análise, seguiu-se a linha de raciocínio
proposta no Fluxograma 9 da seção 3.2.1. Na seqüência, para a análise tipo 1,
apresentam-se as definições inseridas dentro de cada etapa do Fluxograma 9.

•

Parte A: Objetivos

Os objetivos da modelagem hierárquica proposta foram definidos na seção 4.3 e se
referem à validação dos modelos de barra desenvolvidos no TQS para verificação
do projeto estrutural da cidade da música (Tabela 4.25).

•

Parte B: Definições dos modelos, hipóteses, refinamentos, forças de
superfície, forças de volume, contornos restringidos, contornos livres
dos refinamentos, variáveis de interesse e variáveis de interesse

67

Variação dos resultados. Calculada pela expressão: Var. =

ResultadoGrelha - ResultadoCasca
ResultadoCasca
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Tabela 4.29 – Definições da Parte B (Fluxograma 9): Definições dos modelos (k), hipóteses

r

r

(Hk), refinamentos (Rk), forças de superfície ( f Sk ) e de volume ( f Bk ), contornos restringidos
(Luk) e livres (lfk) e variáveis de interesse (RSk).

Mod. Hk

Rk

Modelo de elementos
1

de

barras

(análise

matricial)
Modelo
2

de

elementos de casca
(MEF)

•

r
f Sk

r
f Bk

Luk

Lfk

RSk

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

4.26

4.26

4.26

4.26

4.26

4.26

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

4.26

4.26

4.26

4.26

4.26

4.26

Parte C: Resultados dos modelos 1 e 2

Os resultados da variável de interesse do modelo 1 (barras) e 2 (casca) encontramse na Tabela 4.27.

•

Parte D: Comparação e avaliação dos resultados

Em vista das ponderações apresentadas, concluiu-se pela validação da utilização de
modelos de barra para modelagem da estrutura da Cidade da Música.

4.3.3. Validação do refinamento e das simplificações de contorno dos
modelos de grelha (SAP2000 e TQS) e casca (SAP2000)
Nesta seção 4.3.3, apresenta-se a comparação dos resultados obtidos entre os
modelos de casca do SAP2000 e ADINA 8.4, sendo, este último, consideravelmente
mais refinado e detalhado.

A análise foi elaborada de acordo com os parâmetros e resultados fornecidos em
reuniões técnicas celebradas junto à EGT que, após a finalização dos trabalhos
apresentados na seção 4.3.2, solicitou ao LMC-EPUSP a realização de análises
complementares para validação dos desenvolvidos.
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A razão para elaboração dessa análise encontra-se no fato dos modelos do
SAP2000, e do TQS terem sido desenvolvidos com as simplificações necessárias
para lançamentos no TQS. Dessa feita, buscando avaliar o modelo da parede 2, o
LMC-EPUSP elaborou modelos no ADINA 8.4 de alta complexidade que,
relativamente àqueles construídos no TQS e SAP, possui:

•

refinamento da malha significativamente maior: número de nós,
elementos e graus de liberdade (Tabela 4.30);

•

fidelidade geométrica ao projeto estrutural e arquitetônico elaborado
para execução da Parede 2. No ANEXO A, apresenta-se a planta de
fôrmas de trecho da laje esplanada, e, no ANEXO B, a elevação da
Parede 2, da estrutura da Cidade da Música, pelas quais podem ser
observadas a geométrica da referida Parede;

•

consideração dos orifícios existentes na Parede 2;

•

utilização de elementos de casca curvos: mesma curvatura do projeto.

Tabela 4.30 – Comparação das características dos modelos de barras e cascas desenvolvidos
no SAP2000 e ADINA 8.4.

Modelo de Barras

Modelo de Casca

Modelo de Casca

(SAP2000)

(SAP2000)

(ADINA 8.4)

Nós

1116

1100

64417

Elementos de barra

1983

682

10535

Elementos de casca

-

588

42911

Graus de Liberdade

6630

6534

307762

Característica

4.3.3.1.

Construção do modelo da Parede 2 no ADINA 8.4

Apresenta-se, sucintamente, a seqüência de trabalhos empreendidos para
construção do modelo da Parede 2, no ADINA 8.4.
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Para que fosse possível construir no ADINA, no modelo com as características da
Tabela 4.30, primeiramente, foi realizada a construção de um modelo de baixa
complexidade

da

parede.

O

lançamento

desses

modelos

foi

executado

“manualmente”, realizando-se a entrada de dados de uma forma simples e direta.

Entretanto, em vista da complexidade geométrica da Parede 2, percebeu-se que
uma abordagem “manual” das características geométricas reproduzidas nas plantas
de fôrmas seria inviável. Assim, elaborou-se uma estratégia que permitisse a
construção do modelo da parede, representando todas as suas peculiaridades
geométricas, a qual se materializou na criação de ferramentas computacionais que
exportassem os “desenhos” de fôrmas das paredes do programa Autocad para
entidades geométricas do programa ADINA 8.4.

De forma mais detalhada, conhecendo-se a propriedade de leitura de arquivo de
texto do ADINA para a importação das diferentes entidades68 (pontos, linhas e
superfícies), criou-se um programa computacional, em linguagem “LISP”, capaz de
transformar e exportar todo o desenho e entidades geradas no AUTOCAD para o
arquivo, do tipo texto de importação pelo ADINA.

Com o intuito de elucidar o funcionamento da utilização do “software” desenvolvido,
apresenta-se o Fluxograma 11, que descreve graficamente a seqüência de
funcionamento desse programa, subdivida em etapas descritas a seguir, e resume a
seqüência de atividades para o lançamento da geometria da Parede 2.

•

Entrada: Arquivo “.dwg” do projeto elaborado pela empresa BETON
Projetos S/C Ltda.: planta de “elevação” da Parede 2 (ANEXO B).

•

Sistema:

Fase 1: desenvolvimento manual de desenho. Preparação da geometria da parede
para transformação do desenho em entidades a serem reconhecidas pelo ADINA
8.4. No ANEXO C se junta a planta tratada da Parede 2.
68

Arquivo de texto. Extensão “.in”.
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Fase 2: compreende a utilização do programa desenvolvido em linguagem “LISP”
para “transformação” do desenho em entidades a serem reconhecidas pelo ADINA
(pontos, linhas e superfícies). Por exemplo: o programa, na intersecção de cada
linha, define um ponto, alocando, no banco de dados, a respectiva numeração e
coordenadas. No ANEXO D, segue o projeto da Parede 2 discretrizado em
entidades reconhecidas pelo ADINA 8.4 preparado para exportação. Destaca-se a
presença de pontos criados na interseção de cada uma das linhas.

Fase 3: etapa de exportação do projeto tratado e finalizado após a Fase 2.
Realizada com a utilização do programa desenvolvido, exporta-se arquivo de texto
“.in69”, contendo os comandos e a listagem completa de entidades para a importação
no ADINA 8.4. No ANEXO E, apresenta-se o extrato do arquivo “.in” gerado para a
importação de entidades da Parede 2 no ADINA 8.4.

•

Saída: Arquivo de texto “.in”.

4.3.3.2.

Características dos modelos construídos no ADINA 8.4

Apresentam-se as principais características dos modelos da parede 270 construídos
no ADINA 8.4, conforme figuras e descrições abaixo:

•

Modelo 1: parede 2 isolada submetida ao peso próprio. Objetivo:
analisar deslocamentos obtidos ao longo da casca sujeita somente ao
carregamento de peso próprio da parede. Características: a malha de
vigas dos modelos do SAP (Figura 4.49 e Figura 4.50) foi subtraída de
modo a isolar-se a subestrutura. Inclusão de todos os orifícios,
resumindo-se: presença de orifícios, discretização refinada da malha e
fidelidade ao contorno e a curvatura da Parede (Figura 4.57).

69

A extensão “.in” é uma extensão de arquivo texto cuja importação das informações é compreendida

e aceita pelo ADINA.
70

Somente os modelos da Parede 2 desenvolvidos no ADINA 8.4 são de relevância para esta

pesquisa. Outros, das demais paredes, não serão discutivos.
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Objetivos específicos: comparar o deslocamento do Ponto C obtido
no modelo do Adina 8.4 (Figura 4.57) com o obtido no modelo de
casca do SAP2000, contendo as mesmas características e submetido
as mesmas condições de carregamento (Figura 4.58).

Desenhos originais de fôrmas da parede
(Arquivos “.dwg”)

ENTRADA

DESENHO
MANUAL NO
AUTOCAD

FASE 1

Atividades: Tratamento da geometria original para tornar.
Objetivos: Viabilizar transformação do desenho em entidades
geométricas reconhecidas pelo ADINA.
FASE 2

UTILIZAÇÃO DO
PROGRAMA
EM “LISP”

FASE 3

UTILIZAÇÃO DO
PROGRAMA
EM “LISP”

SISTEMA

UTILIZAÇÃO DO
PROGRAMA
EM “LISP”

SAÍDA

Arquivo de texto “in”
(arquivo de importação do ADINA)

Fluxograma 11 – Seqüência de lançamento da geometria da Parede 2: entrada de dados das
entidades no ADINA 8.4.

Ponto C

Figura 4.57 – Modelo 1: isométrica da Parede 2 no ADINA 8.4 (SUBESTRUTURA ISOLADA).
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Figura 4.58 – Modelo de casca da Parede 2 no SAP2000 (SUBESTRUTURA ISOLADA).

•

Modelo 2: parede 2 modelada com malha de vigas submetida ao
carregamento de peso próprio (parede, lajes e vigas), cargas
permanentes

e

variáveis.

Objetivo:

comparar

resultados

da

subestrutura sujeita aos carregamentos definidos na Tabela 4.26 para
as análises do Tipo 2. Características: Idem ao modelo 1, porém com
a inclusão de malha de vigas no contorno idêntica àquela dos modelos
do SAP2000 - vide Figura 4.49 e Figura 4.50 (Figura 4.59). Objetivos
específicos: comparar momento fletor do Ponto D (Figura 4.55) frente
ao do modelo de casca do SAP2000 (Tabela 4.28). Análise Tipo 2.

Figura 4.59 – Modelo 2: isométrica da Parede 2 (ESTRUTURA DA PAREDE E VIGAS DE
CONTORNO).
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•

Modelo 3: parede 2 modelada com a malha de vigas submetida ao
carregamento das cargas de protensão. Objetivo: comparar os
esforços normais nas vigas sujeitas aos carregamentos definidos na
Tabela 4.26 - análise do Tipo 3. Características: Idem ao modelo 1,
porém com a inclusão de malha de vigas no contorno idêntica àquela
dos modelos do SAP2000 - vide Figura 4.49 e Figura 4.50 (Figura
4.60). Objetivos específicos: comparar a força normal do Ponto E
obtida no modelo do Adina 8.4 (Figura 4.56) frente ao do modelo de
casca do SAP2000 (Tabela 4.28). Análise Tipo 3.

OBS: Cargas de Protensão em meganewton (MN) – 1 MN = 100 tf

Figura 4.60 – Modelo 3: isométrica da Parede 2 (ESTRUTURA DA PAREDE E VIGAS DE
CONTORNO). Carregamento: protensão centrada.

Os modelos foram desenvolvidos a partir da análise do projeto estrutural da Cidade
da Música, da qual se constataram três características, referentes à geometria e
distribuição de esforços, relevantes para a análise, quais sejam:

•

Característica 1: curvatura constante acima da cota + 8,47 m e
variação gradual da espessura da parede (curvatura) entre as cotas
0,00 m e + 8,47 m (vide ANEXO B).
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Para representar a variação de espessura, utilizaram-se “rigid-links” que são
elementos rígidos que introduzem vinculação para as rotações e deslocamentos de
graus de liberdade, tornando possível o desenvolvimento dos modelos, respeitandose a característica descrita. Notar que a variação de espessura ou curvatura foi
modelada em degraus de 5 cm.

Na Figura 4.61, apresenta-se detalhe dos “rigid-links” utilizados na Parede 2 e, na
Figura 4.62, destaca-se o mesmo modelo de casca com a espessura
tridimensionalmente projetada, podendo-se observar a variação da espessura e dos
degraus.

É importante destacar que, nos modelos desenvolvidos no SAP2000, dispensou-se
a utilização dessa ferramenta, uma vez que, diferentemente dos modelos do ADINA
8.4, não foi respeitada a curvatura precisa da parede, tendo-se esta sido aproximada
por elementos de retas o que confere, ao modelo do ADINA 8.4, uma característica
de maior nível de hierarquia e fidelidade ao projeto estrutural. Destaca-se que acima
da cota 8,47 m foi respeitada, nos modelos do ADINA 8.4, a curvatura constante da
parede.

Detalhe

Figura 4.61 – Detalhe dos “Rigid-Links” utilizados nos modelos da Parede 2: ferramenta
utilizada para modelar a variação de espessura existente entre as cotas +0 m e +8,47 m.

285

Detalhe

Detalhe

Figura 4.62 – Detalhe da variação tridimensional das espessuras de espessura existente entre
as cotas +0,00 m e +8,47 m (“degraus”).

•

Característica 2: presença de orifícios e singularidades de contorno
ao longo da estrutura da parede (vide ANEXO B).

Constata-se, no projeto arquitetônico da parede 2, a presença de orifícios referentes
a 5% da área planificada da parede. Esses orifícios, utilizados para permitir acesso,
iluminação e climatização das áreas internas à parede, possuem dimensões
significativas e, uma vez que não são considerados nos modelos barra e casca do
SAP2000, poderiam causar distorções consideráveis nos resultados analisados,
principalmente nas regiões de entorno desses orifícios (concentração de tensões).

No início dos estudos, imaginava-se que, considerando paredes modeladas com
elementos de barras e sem o lançamento dos orifícios no TQS, a concentração de
esforços ou tensões nessas regiões pudesse comprometer a avaliação do
comportamento global das mesmas, alterando a distribuição de esforços nas vigas
protendidas das lajes esplanadas (cota +8,47 m) e de cobertura (cota +31,70),
falseando os resultados obtidos, fato que, nas análises empreendidas, não se
revelou.

A conclusão apresentada pode ser estendida às regiões de contorno (extremidade)
da Parede 2. Comparando-se a Figura 4.63 (geometria do contorno dos modelos do
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SAP2000) com a Figura 4.64 (geometria do contorno dos modelos do ADINA 8.4),
constata-se que os modelos do ADINA 8.4 possuem, em relação aos do SAP2000,
fidelidade absoluta à geometria de contorno e, portanto, discretizam mais
precisamente a distribuição de esforços nessas regiões.

Na Figura 4.65 e a Figura 4.66, extraídas, respectivamente, dos modelos do
SAP2000 e ADINA 8.4 para região do entorno do Ponto B, destaca-se o exemplo do
descrito. Nota-se que o Ponto B, disposto em posições geométricas idênticas em
todos os modelos desenvolvidos (mesmas coordenadas) demonstra as diferenças
da hierarquia entre os modelos elaborados.

Figura 4.63 – Vista frontal do modelo de casca e grelha do SAP2000: pouco refinamento da
malha, ausência de orifícios e simplificação do detalhamento do contorno da parede.

Figura 4.64 – Vista frontal do modelo de casca do ADINA 8.4: alto refinamento da malha,
introdução dos orifícios e fidelidade de detalhamento ao contorno da parede.
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Ponto B

Figura 4.65 – Entorno geométrico do Ponto B - modelo do ADINA 8.4: obediência rigorosa à
geometria de contorno e enrijecimento do módulo de elasticidade dos materiais dos elementos
no entorno da região, da ligação das vigas da laje esplanada com a parede (região vermelha).

Ponto B

Figura 4.66 – Entorno geométrico do Ponto B da Parede 2 - modelo do SAP2000: aproximação
da geometria de contorno (idem modelo do TQS)71.

71

Os pontos B destacados nas Figura 4.65 e Figura 4.66 não correspondem à mesma coordenada

cartesiana do sistema de referência. Com as aproximações adotadas no SAP2000, o ponto B deste
modelo, está localizado geometricamente acima do ponto B do modelo do ADINA 8.4, ou seja: o
contorno do modelo do ADINA 8.4 não corresponde a linha de unição dos vértices do modelo do
SAP2000.
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Ainda com relação à modelagem dos orifícios, apresenta-se um breve estudo
elaborado a partir de modelos da Parede 2, isolada do restante da estrutura, com e
sem a presença de orifícios. Em ambos os modelos, analisaram-se as distribuições
das tensões máximas principais ( σ 1 ) ao longo dos elementos de casca,
considerando somente o carregamento de peso próprio. Os resultados das
distribuições de tensões máximas principais encontram-se na Figura 4.67 e Figura
4.69.

Para avaliar quantitativamente as diferenças supracitadas, em ambos modelos de
análise, selecionou-se a região com considerável área de orifícios no entorno,
conforme destacado nas Figura 4.67 e Figura 4.69, com resultados detalhados na
Figura 4.68 e Figura 4.70.

Nota-se que, no modelo contendo orifícios, são constatadas, no contorno dos
orifícios, tensões principais de tração ( σ 1 ) da ordem de 3,0 MPa na face externa do
modelo da Parede 2 (vide banda vermelha - Figura 4.68), ao passo que, no outro
modelo (sem orifícios), as tensões principais de tração ( σ 1 ) são da ordem de 2,0
MPa (banda laranja - Figura 4.70) 72.
Dessa forma, observa-se uma redução das tensões principais de tração ( σ 1 ) em 1,0
MPa, ou seja: efetivamente ocorre redistribuição de esforços quando da supressão
dos orifícios existentes na parede.

O exposto no parágrafo anterior é facilmente constado através da comparação visual
da dispersão das bandas de tensões da Figura 4.68 e Figura 4.70: a região em
vermelho, onde as tensões são da ordem de 3,0 MPa (face externa da parede banda vermelha), fica reduzida a uma região menor, considerando-se a supressão
dos orifícios (Figura 4.70), ao passo que, levada em conta a presença desses

72

Resultados obtidos a partir da análise visual da distribuição das bandas de tensões.
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vazios, essa região se espalha estendendo-se até a extremidade dos mesmos
(Figura 4.68).

Detalhe desta
região na figura
seguinte

OBS: Tensões em
MPa

Figura 4.67 – Modelo isolado da Parede 2, COM a presença de orifícios e submetido ao peso
próprio: vista da distribuição das tensões máximas em MPa ( σ 1 → [σ 1 ] = MPa ): concentração
de tensões no contorno dos orifícios.

OBS: Tensões em MPa. Vide escala
de tensões na figura anterior

Figura 4.68 – Detalhe da distribuição de tensões máximas em MPa ( σ 1 → [σ 1 ] = MPa ) na região
destacada na Figura 4.67: concentração de tensões no contorno dos orifícios (3 MPa).
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Detalhe desta
região na figura
seguinte

OBS: Tensões em
MPa

Figura 4.69 – Modelo isolado da Parede 2, SEM a presença orifícios e submetido ao peso
próprio: distribuição das tensões máximas em MPa ( σ 1 → [σ 1 ] = MPa ): diferenças de
distribuição de tensões em relação a Figura 4.67.

OBS: Tensões em MPa. Vide escala de
tensões na figura anterior

Figura 4.70 – Detalhe da distribuição de tensões máximas em MPa ( σ 1 → [σ 1 ] = MPa ) na região
destacada na Figura 4.69: espalhamento das tensões (redução a 2 MPa).
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•

Característica 3: concentração de esforços no entorno dos nós
comuns às vigas das lajes esplanadas e de cobertura com a parede.

No que se refere à modelagem da ligação viga-parede (elementos de barra e
elementos de casca), procurou-se desenvolver, no ADINA 8.4, um modelo de baixa
complexidade que permitiu examinar se as transmissões de esforços e as condições
de deformabilidade estariam adequadamente representadas. A Figura 4.47 e a
Figura 4.48 destacam essas ligações no modelo desenvolvido no TQS.

Os resultados dessa modelagem demonstraram que, globalmente, a ligação simples
entre as barras da malha de vigas e as da parede não compromete a resposta global
dos modelos de grelha do SAP2000 e TQS. Entretanto, para análises locais,
observou-se a necessidade de se estabelecerem diretrizes para representar, no
modelo de elementos finitos do ADINA, essas ligações. Concluiu-se ao final do
estudo, que seria mais adequado enrijecer a região quadrada de 1,50 m de lado
(equivalente à altura e largura das vigas) no entorno de cada um dos nós de ligação
desses elementos de barra com a casca. Assim, aplicou-se nesses elementos de
casca constituintes dessas regiões de entorno material de módulo de elasticidade
1000 vezes superior ao restante da estrutura, promovendo-se a distribuição de
tensões localmente mais representativa da estrutura (vide Figura 4.65).

4.3.3.3.

Comparação dos resultados dos modelos desenvolvidos no

ADINA 8.4 e SAP2000

Considerando-se os modelos e objetivos destacados na seção 4.3.3, o LMC-EPUSP
obteve os seguintes resultados comparativos das variáveis de interesse, obtidas nos
modelos do ADINA 8.4 e SAP2000, aplicando-se as condições de carregamento e
tipos de análise indicados na Tabela 4.26:
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Tabela 4.31 – Deslocamentos dos pontos C73. comparação entre os modelos de casca do
ADINA 8.4 e SAP2000.
MODELO ADINA 8.4
Tipo

4

MODELO SAP2000

Var.74

Parâmetro
Desloc.
(Ponto C)

(%)

u

v

w

Total75

u

v

w

Total

10,59

-37,90

-1,61

39,38

11,68

-40,65

-1,67

42,22

7,47

Tabela 4.32 – Momento fletor e força normal. Pontos D e E (Tabela 4.26). Análises tipos 2 e 3:
comparação entre os modelos de casca do ADINA 8.4 e SAP2000.

Tipo

Parâmetro

Unidade

ADINA 8.4

SAP2000

Var. 76 (%)

2

Momento fletor (Ponto D)

tfm

2965,4

3243,73

9,37

3

Força normal (Ponto E)

tf

-496,57

-497,73

0,23

A análise das tabelas acima, bem como as demais verificações elaboradas pelo
LMC-EPUSP, permitiu concluir que as simplificações de modelagem adotadas nos
modelos de grelha do SAP2000 e do TQS não comprometem os resultados obtidos,
uma vez que a variação dos resultados entre esses modelos e os modelos do
ADINA 8.4 são inferiores a 10,00 %.

Nota-se que, a exemplo da análise desenvolvida para os modelos de grelha e casca
do SAP2000, para os efeitos comparativos elaborados nesta seção, também é
possível utilizar a seqüência do Fluxograma 9, conforme se apresenta a seguir. O
exemplo a seguir refere-se à modelagem da parede isolada.

73

Deslocamentos u, v e w se referem, respectivamente, aos deslocamentos paralelos aos eixos

coordenados x, y e z destacados na Figura 4.53 e Figura 4.54. Valores em “cm”.
74

Variação dos resultados. Calculada pela expressão: Var. =

TotalSAP2000 - TotalADINA8.4

.

TotalADINA8.4

75

Deslocamento total. Calculado pela expressão: Total = u 2 + v 2 + w 2 .

76

Variação dos resultados. Calculada pela expressão: Var. =

ResultadoSAP2000 - ResultadoADINA8.4
ResultadoADINA8.4

.
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•

Parte A: Objetivos

Os objetivos da modelagem hierárquica foram definidos no início da seção 4.3 e se
referem à validação das simplificações de modelagens adotadas no modelo do TQS
(Tabela 4.25).

•

Parte B: Definições dos modelos, hipóteses, refinamentos, forças de
superfície, forças de volume, contornos restringidos, contornos livres
dos refinamentos, variáveis de interesse e variáveis de interesse

Tabela 4.33 – Definições da Parte B (Fluxograma 9): Definições dos modelos (k), hipóteses

r

r

(Hk), refinamentos (Rk), forças de superfície ( f Sk ) e de volume ( f Bk ), contornos restringidos
(Luk) e livres (lfk) e variáveis de interesse (RSk).
Mod.

Hk

Rk

r
f Sk

r
f Bk

Luk

Lfk

RSk

Modelo de elementos
de

1

casca

altamente

refinado e detalhado -

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

4.30

4.26

4.26

4.26

4.26

4.26

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

4.30

4.26

4.26

4.26

4.26

4.26

MEF (ADINA8.4)
Modelo de elementos
2

de casca simplificado –
MEF (SAP2000)

•

Parte C: Resultados dos modelos 1 e 2

Os resultados da variável de interesse do modelo 1 (casca – ADINA8.4) e 2 (cascaSAP2000) encontram-se na Tabela 4.32.

•

Parte D: Comparação e avaliação dos resultados

Em vista das ponderações apresentadas, verificou-se a conclusão pela validação
das simplificações adotadas nos modelos desenvolvidos no TQS.
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4.4.

Estudo de caso 4: aplicação de metodologia para obtenção de

esforços

nodais

equivalentes

em

modelo

de

elementos

finitos

constituído de elementos planos
Apresenta-se, nesta seção, um estudo de caso que se utiliza da metodologia
apresentada no Fluxograma 8 (seção 3.2.1.1) que contempla um exemplo de uma
das análises da verificação estrutural da Cidade da Música.

Com base nas informações de distribuições de esforços obtidas no modelo de
barras do TQS o LMC-EPUSP, pode se preceder a uma série de comparações
frente aos modelos de casca do ADINA e do SAP, a fim de comparar os resultados
obtidos com aqueles do modelo do TQS.

Diversas regiões da Parede 2 foram selecionadas para verificação em função da
distribuição de esforços, sendo que, para esta pesquisa, será apresentado o cálculo
do esforço normal (vertical) equivalente ao nó da extremidade superior da barra
1047 (nó 627) do modelo de barras do SAP (Figura 4.72 e Figura 4.73), inserida na
região da parede destacada na Figura 4.71, a partir dos resultados do modelo de
casca do SAP2000.

Figura 4.71 – Distribuição de esforços verticais no modelo da Parede 2 elaborado no TQS:
destaca-se a região circulada em verde: principais esforços de tração.

295

Barra 1303

Barra 1227

Detalhe

Barra 1140

Barra 1047

Detalhe

Figura 4.72 – Diagramas de forças normais obtida no modelo de grelha do SAP. Detalhe da
região da Figura 4.71: barra 1047.

Figura 4.73 – Detalhe da região do modelo de casca do SAP2000 do nó 627: numeração nodal e
de elementos.
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Dessa forma, em vista da convenção de eixos do SAP2000 (Figura 4.74), conclui-se
que o esforço normal (vertical) da parede é paralelo ao eixo 2 (setas brancas), sendo
estes os valores de esforços no entorno da posição da barra 1047 (visualizados no
diagrama da Figura 4.75).

A partir desses valores, pode-se então proceder à aplicação da seqüência do
Fluxograma 8 para o cálculo do esforço normal (vertical) do nó 627 referente à
extremidade superior da barra 1047.

Vide Detalhe

Detalhe
Figura 4.74 - Detalhe do sistema local de eixos do modelo de Casca do SAP2000. Notação:
Seta Vermelha=Eixo 1; Seta Branca = Eixo 2 e Seta Azul=Eixo 3.
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Barra 1303

Barra 1227

Barra 1140

Barra 1047

D ia g r a m a d e E s fo r ç o s N o r m a is Ve r tic a is (tf

m

)

N o ta :
A s B a r r a s In d ic a d a s E x is te m S o m e n te N o s M o d e lo s D e G re lh a D o S A P
Figura 4.75 – Diagramas de esforços normais do modelo de casca do SAP (direção do eixo 2 –
Seta Branca).

•

Parte A: cálculo dos esforços normais nodais (verticais) médios dos nós 626
( R626 ), 627 ( R627 ) e 628 ( R628 )

Tabela 4.34 – Cálculo da média aritmética do esforço normal (vertical) do nó 626.

Elemento

F22 – Nó 626 ( R626 → [R626 ] =

330

585,62

331

758,43

345

588,25

346

761,07

Média Aritmética

673,3425

kN
)
m
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Tabela 4.35 – Cálculo da média aritmética do esforço normal (vertical) do nó 627.

Elemento

F22 – Nó 627 ( R627 → [R627 ] =

319

389,54

321

451,02

330

363,83

331

425,32

Média Aritmética

407,4275

kN
)
m

Tabela 4.36 – Cálculo da média aritmética do esforço normal (vertical) do nó 628.

Elemento

F22 – Nó 628 ( R628 → [R628 ] =

301

100,41

304

38,27

319

80,80

321

18,66

Média Aritmética

59,535

•

kN
)
m

Parte B: cálculo dos esforços intermediários aos nós 626 e 627 ( R626 , 627 ) e
aos nós 627 e 628 ( R627 , 628 )

R626, 627 =

R626 + R627 673,3425 + 407,4275
kN
=
= 540,385
m
2
2

eq.(4.1)

R627 + R628 407,4275 + 59,535
kN
=
= 233,481
m
2
2

eq.(4.2)

R627 , 628 =

•

Parte C: cálculo dos esforços resultantes Ra 627 e Rb 627

Sendo a 627 = 1,496 m e b627 = 1,497 m , tem-se:

Ra 627 =

a 627 × (R627 i + R626 , 627 )
4

=

1,496 × (407,4275 + 540,385)
= 354,459 kN
4

eq.(4.3)
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Rb 627 =

•

b627 × (R627 + R627 , 628 )
4

=

1,497 × (407,4275 + 233,481)
= 239,803 kN
4

eq.(4.4)

Parte D: cálculo do esforço resultante da interpolação ( R 627eq ) no nó 627

R 627 eq =

4.5.

(Ra 627 + Rb627 ) = (354,459 + 239,803) ≈ 397,10 kN
⎛ a627 b627 ⎞
+
⎟
⎜
2 ⎠
⎝ 2

⎛ 1,496 1,497 ⎞
+
⎟
⎜
2 ⎠
⎝ 2

eq.(4.5)

m

Estudo de caso 5: equivalência estrutural e condições de

compatibilidade de viga submetida a recalque de apoio e peso próprio
(análise de deslocamentos)
Nesta seção, analisam-se deslocamentos e esforços em viga semi-engastada e
articulada, de seção retangular, submetida à recalque de apoio na extremidade
articulada e carregamento de peso próprio (vide Figura 4.76). As características
geométricas, reológicas e os valores numéricos dos carregamentos da viga
encontram-se na Tabela 4.37.

k´ (mola 2)

γa b

A

C

z
zz

k (mola 1)

y
b

B

x

z
v

δ
a

u

l

Vig a

S eçã o
Tra n sversa l

S is te m a s
C onvenção

Figura 4.76 – Modelo de viga semi-engastada (extremidade A) e articulada (extremidade B) de
seção transversal retangular (largura= a e altura= b ), submetida ao carregamento de peso
próprio ( γab ) e ao recalque de apoio ( δ ).
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Tabela 4.37 – Características e valores das características geométricas e reológicas do modelo
de viga (Figura 4.76).

Característica

Unidade

Valor

Descrição

m2

506854,144

Produto de rigidez da viga

m

2000

Constante elástica da mola 1

rad

1000000

Constante elástica da mola 2

10

Comprimento da barra

EI

kN

k

kN

k´

kNm

l

m

Peso específico do material da viga

γ

kN

25

m3

OBS: Considerado SOMENTE em algumas
análises

a

m

0,3

Largura da viga

b

m

0,8

Altura da viga

δ

m

0,02

Recalque

Elaboraram-se 4 análises que objetivaram comprovar, mediante variações no
carregamento, alterações nos resultados finais, identificando a importância da
correta aplicação das condições de equivalência estrutural e compatibilidade (seção
3.2.2.1).

Nesse contexto, permutando-se a consideração do peso-próprio, constatou-se a
influência da consideração de carregamentos internos em trecho de viga com
deslocamento

imposto

na

extremidade do modelo que foi analogamente

exemplificado pela análise da barra da Figura 3.17 (seção 3.2.2.1). A descrição dos
tipos de análise e variáveis de interesse desenvolvidas está na Tabela 4.38.
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Tabela 4.38 – Descrição dos carregamentos, objetivos e variáveis de interesse das 4 análises
desenvolvidas para o modelo da viga da Figura 4.76.

Análise

Descrição

dos

carregamentos
Sem peso próprio

1

( γ = 0 kN

m

3

)

( γ = 25 kN

3

4

4.5.1.

m

3

Variáveis de interesse
Diagramas:

Obter os diagramas de
esforços solicitantes

Com peso próprio
2

Objetivos

)

- momentos fletores ( M )
- forças cortantes ( V )
Diagrama:

Obter os diagramas de
esforços solicitantes

- momentos fletores ( M )
- forças cortantes ( V )

Sem peso próprio

Calcular o deslocamento Deslocamento vertical:

( γ = 0 kN

vertical do ponto A

m3

)

- Ponto A ( V A )

Com peso próprio

Calcular o deslocamento Deslocamento vertical:

( γ = 25 kN

vertical do ponto A

m3

)

- Ponto A ( V A )

Resolução da estrutura hiperestática

A resolução teórica e literal do modelo da viga da Figura 4.76 foi realizada através
da aplicação do Teorema dos Esforços Virtuais (TEV), amplamente utilizado na
resolução de problemas mecânicos, didaticamente apresentado por Mazzilli et al.
(2007).

Parte A: seleção da isostática fundamental e determinação da equação de
compatibilidade de deslocamentos (Figura 4.77)

y

y

v
x

z

k´ (mola 2)

γab

A

C

zzz

v
x

z

u

k (mola 1)

B

δ
l

Vig a

u

k´ (mola 2)

γab

A

C

z
zz

B

k (mola 1)
x1 = Esforço Hiperestát ico
u1 = Deslocamento Hiperestát ico

Is o s tá tic a F u n d a m e n ta l

x1

u1 = −δ

u1
Equação de Compatibil idade

Figura 4.77 – Isostática fundamental e equação de compatibilidade da estrutura da Figura 4.76.
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Parte B: Deslocamentos reais

•

Formulação dos deslocamentos reais

Considerando-se a superposição de efeitos para o cálculo dos momentos fletores
( M ) total da viga - eq.(4.6) - e a formulação da teoria de barra de Bernoulli-Euler,
que considera da linearização da curvatura da barra (eq.(4.7)), chega-se,
substituindo a eq.(4.6) em eq.(4.7), à equação de curvatura considerando-se a
superposição de momentos (eq.(4.8)):

M = M 0 + x1 M 1

M
EI

eq.(4.7)

M0
M
− x1 1
EI
EI

eq.(4.8)

w´´= −

w´´= −

eq.(4.6)

Analogamente, considerando-se a superposição de efeitos para o cálculo do esforço
vertical atuante nas molas à translação ( Fm ) - eq.(4.9) – e a formulação de
deslocamentos em molas com constantes elásticas ( k ) - eq.(4.10), obtém-se,
substituindo a eq.(4.9) em (eq.(4.10)), a equação dos deslocamentos das molas
(eq.(4.11)):

Fm = Fm0 + x1 Fm1

Fm
k

eq.(4.10)

Fm0
Fm1
+ x1
k
k

eq.(4.11)

Δl =

Δl =

eq.(4.9)
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Por fim, para as molas com rigidez à rotação, considerando-se a superposição de
efeitos para o cálculo dos momentos fletores totais ( Mm ) – (eq.(4.12)) – e o
equacionamento para obtenção das rotações lineares atuantes nessas molas ( Δθ ) (eq.(4.13)), conclui-se que, substituindo a eq.(4.12) em eq.(4.13), a rotação dessas
molas, considerando a superposição de efeitos da equação, ou, melhor dizendo, sua
formulação, fica sendo a eq.(4.14):

Mm = Mm0 + x1Mm1

Mm
k´

eq.(4.13)

Mm0
Mm1
+ x1
k´
k´

eq.(4.14)

Δθ =
Δθ =

•

eq.(4.12)

Diagrama de momentos fletores M 0 e esforços nas molas 1 e 2 ( Fm0 e

Mm0 )

Observação: resultados obtidos a partir da isostática fundamental submetida ao
carregamento externo.

y

v
x

z

k´ (mola 2)

γa b

A

C

z
zz

γabl 2
2

u

B

k (mola 1)

l

Isostática Fundamental
Somente carregamen to Externo
( x1 = 0)

C

A

Fm0 = γabl

γabl 2
8

l
2

A

B

zz
zz k

(mola 1)

l
2

M0

A

Mm0 =

γabl 2
2

k´ (mola 2)

Fm 0

Mm0

Figura 4.78 – Diagrama de momentos fletores M 0 e esforços nas molas Fm 0 e Mm 0 .

•

Diagrama de momentos fletores M 1 e esforços nas molas 1 e 2 ( Fm1 e
Mm1 )
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Observação: Resultados obtidos a partir da isostática fundamental submetida ao
esforço unitário da incógnita hiperestática ( x1 ).

y

v
x

z

u

Fm1 = 1

k´ (mola 2)

C

A
z
zz

C

A

B

x1 =1

k (mola 1)

B

l 2

l

A
zz
zz k

A

(mola 1)

Mm1 = l

k´ (mola 2)

l
Is o s tá tic a F u n d a m e n ta l
S o m e n te c a r re g a m e n to x1
( x1 = 1)

l
2

l
2

M1

F m1

Mm1

Figura 4.79 – Diagrama de momentos fletores M 1 e esforços nas molas Fm1 e Mm1 .

Parte C: Definição dos esforços Virtuais

δX 1 = 1 ⇒ δM 1 = M 1 , δFm1 = Fm1 e δMm1 = Mm1

eq.(4.15)

Parte D: Aplicação do Teorema dos Esforços Virtuais (TEV)

Do Teorema dos Esforços Virtuais (TEV), sabe-se que: o trabalho virtual
complementar dos esforços externos (δτ * e ) é igual ao trabalho virtual dos esforços
internos (δτ * i ) , isto é:

δτ * i = δτ * e

•

eq.(4.16)

Cálculo do trabalho virtual complementar dos esforços externos (δτ * e )

O trabalho virtual complementar dos esforços externos (δτ * e ) , para estruturas
bidimensionais, pode ser, genericamente, descrito por:
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δτ

*

e

= ∫ δq x uds + ∫ δq y vds +
est

nrecalques

est

∑
i =1

^

δE i d i

eq.(4.17)

Onde:

•

δq x = esforço virtual externo linearmente distribuído, na direção dos eixos x ;

•

δq y = esforço virtual externo linearmente distribuído, na direção dos eixos y ;

•

u = deslocamentos na direção do eixo x ;

•

v = deslocamentos na direção do eixo y ;

•

δEi = esforço virtual externo “i”;

•

d i = deslocamento na direção do esforço virtual externo “i” ( δEi ) ;

•

nrecalques = número de esforços virtuais externos “i” aplicados ( δEi ) ;

^

Observações:

•

Eixo x = linha de eixo LOCAL das barras da estrutura;

•

Eixo y = linha PERPENDICULAR ao LOCAL das barras da estrutura;
^

Sabendo-se que δq x = δq y = 0 , n recalques = 1 , δE1 = 1 (δx1 = 1) e d 1 = u1 e, substituindose estes resultados na eq.(4.17), tem-se:

δτ * e = ∫ δq x uds + ∫ δq y vds +
est

est

n recalques

∑
i =1

^

δE i d i = 0 + 0 + 1 × u1

Logo:

δτ *e = u1

•

eq.(4.18)

Cálculo do trabalho virtual complementar dos esforços internos (δτ * i )
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O trabalho virtual complementar dos esforços internos (δτ * i ) , para estruturas
bidimensionais, pode ser, genericamente, descrito por:

δτ * i = ∫ δNu´ds + ∫ δM (− w´´)ds +
est

est

nrmolas

mrmolas

i =1

j =1

∑ δFmi Δli +

∑ δMm Δθ
j

j

eq.(4.19)

Onde:

•

δN = forças normais virtuais das barras da estrutura;

•

δM = momentos fletores virtuais das barras da estrutura;

•

u´= variação da deformação linear axial das barras da estrutura;

•

w´´= curvatura linearizada das barras da estrutura;

•

δFmi = esforço virtual atuante na mola “i” (molas translacional);

•

Δli = deslocamento da sofrido pela mola “i”;

•

nmolas = número de molas translacionais;

•

δMm j = momento virtual atuante na mola “j” (mola rotacional);

•

Δθ j = rotação sofrida pela mola “j”;

•

mmolas = número de molas rotacionais;

Considerando-se

nmolas = mmolas = 1

que

δM 1 = M 1 ,

δFm1 = Fm1

e

δMm1 = Mm1

(eq.(4.15)),

e desprezando os efeitos do alongamento linear das ( u´≈ 0 ), a

equação eq.(4.19) fica:

δτ * i = ∫ M 1 (− w´´)ds + Fm1 Δl1 + Mm1 Δθ1
est

eq.(4.20)

Por fim, substituindo-se as equações eq.(4.8), eq.(4.11) e eq.(4.14) na equação
eq.(4.20), obtém-se:
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δτ

*

i

2
2
M 1M 0
Fm1
Mm1 ⎞
⎛ Fm1 Fm0 Mm1 Mm0 ⎞ ⎛⎜ M 1 M 1
⎟ x1
=∫
+
+
ds − ⎜
ds +
⎟ + ⎜ ∫est
est
k
k´ ⎟⎠
EI
k
k´
EI
⎝
⎠ ⎝

eq.(4.21)

Para efeitos por efeitos práticos, a eq.(4.21) pode ser resumida à:

δτ * i = F10 + F11 x1

eq.(4.22)

Onde:

⎛ l3
M 1M 0
1 l2 ⎞
⎛ Fm1 Fm0 Mm1 Mm0 ⎞
⎟⎟
ds − ⎜
+
+ +
⎟ = −γabl ⎜⎜
est
EI
k
k´
⎝
⎠
⎝ 8 EI k 2k´ ⎠

•

F10 = ∫

•

F11 =

l3
1 l2
+ +
3EI k k´

eq.(4.23)

eq.(4.24)

Assim, substituindo a eq.(4.22) e eq.(4.18) na eq.(4.16), chega-se a:

u1 = F10 + F11 x1

eq.(4.25)

Parte E: aplicação da equação de compatibilidade

A equação de compatibilidade, apresentada na Figura 4.77, foi dada:

u1 = −δ

eq.(4.26)

Assim, substituindo a equação eq.(4.25) na equação eq.(4.26), o valor da incógnita
hiperestática ( x1 ) é dada por:
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x1 =

− δ − F10
F11

eq.(4.27)

Observação: F10 e F11 são determinadas pelas expressões eq.(4.23) e eq.(4.24).

4.5.2.

Análises 1 e 2: Diagramas de momentos fletores e forças

cortantes do modelo de viga sem e com a consideração de peso
próprio ( γ = 0 kN

e γ = 25 kN

m3

m3

)

Utilizando-se os valores da Tabela 4.37 e as expressões de F10 e F11 (eq.(4.23) e
eq.(4.24)), deduzidas na seção 4.5.1, obtém-se, para as situações de análise 1
( γ = 0 kN

m3

) e 2 ( γ = 25 kN

m3

), os seguintes resultados:

Tabela 4.39 – Valores de F10 e F11 para as situações de análise 1 ( γ = 0 kN
( γ = 25 kN

m3

m3

) e 2

).

Análise

F10 (m)

F11 (m

1

0

0,001257651392

γ = 0 kN

2

-0,0477972

0,001257651392

γ = 25 kN

kN

)

Especificação

m3
m3

Dessa forma, os valores x1 ficam:

Tabela 4.40 – Valores de x1 para as situações de análise 1 ( γ = 0 kN

m3

) e 2 ( γ = 25 kN

Análise

x1 (kN )

Especificação

1

-15,9026

γ = 0 kN

2

22,1020

γ = 25 kN

m3
m3

m3

).
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M = M 0 + x1 M 1

Dessa forma, considerando-se que

(eq.(4.6)), obtém-se os

diagramas de momentos fletores e, utilizando-se do teorema do corte e dos valores
da incógnita hiperestática x1 , obtém-se os diagramas de forças cortantes. A Figura
4.80 apresenta esses diagramas para a situação de análise 1 ( γ = 0 kN
Figura 4.81, para a situação 2 ( γ = 25 kN

m3

) e, a

).

m3

159,03

A

B
Diagrama de momentos fletores (kNm)

+

15,9026

A

B
Diagrama de forças cortantes (kN)

Figura 4.80 – Diagramas: momentos fletores ( kNm ) e forças cortantes ( kN ) - análise 1
( γ = 0 kN

m3

).

2,66 m
33,7

78,98

7,34 m
2,34

22,0

3,67 m
B

A

1,17

35,51

46,7

5,00 m
Diagrama de momentos fletores (kNm)

37,898

+

A

B
-

22,102

Diagrama de forças cortantes (kN)

Figura 4.81 – Diagramas: momentos fletores ( kNm ) e forças cortantes ( kN ) - análise 2
( γ = 25 kN

m3

).
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4.5.3.

Análises 3 e 4: Deslocamento vertical do Ponto A do modelo

de viga sem e com a consideração de peso próprio ( γ = 0 kN
γ = 25 kN

m3

m3

e

)

Os deslocamentos verticais do Ponto A, para as análises 3 e 4, são obtidos
diretamente, aplicando-se os valores da reação de apoio vertical ( Rv A ) deste ponto
(fornecidas pelos diagramas de forças cortantes da Figura 4.80 – sem peso próprio
( γ = 0 kN

m3

) – e Figura 4.81 – com peso próprio ( γ = 25 kN

m3

) ), na expressão que

calcula o encurtamento e o alongamento das molas (análoga à equação eq.(4.10)),
obtendo-se:

Análise 3: v A = −

Rv A

Análise 4: v A = −

Rv A

k

=−

k

15,9026
= −0,0079513 m
2000

eq.(4.28)

37,8980
= −0,018949 m
2000

eq.(4.29)

=−

Observação: o valor de v A é negativo, pois seu sentido é contrário ao sentido do
eixo y (convenção adotada Figura 4.77).

4.5.4.

Comparações dos resultados e conclusões finais

Comparando-se os diagramas de momentos fletores e forças cortantes para as
situações de análise 1 ( γ = 0 kN

m3

) e 2 ( γ = 25 kN

m3

), observam-se variações da

ordem de 50% nos valores obtidos, o que é endossado pela comparação dos
deslocamentos verticais do ponto A (situações de análise 3 ( γ = 0 kN
( γ = 25 kN

m3

) ).

m3

) e 4
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Essa discrepância vai ao encontro do conteúdo da seção 3.2.2.1 e permite concluir
que: em análises de subestruturas submetidas à aplicação de deslocamentos nas
extremidades devem ser incluídas, obrigatoriamente, caso existam, as forças de
volume e esforços aplicados no contorno livre da malha ou barras analisadas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA PESQUISA
De forma resumida, esta pesquisa apresentou um levantamento bibliográfico
detalhado, contendo as principais técnicas de subestruturação desenvolvidas desde
1960 até os dias atuais.

Conceitos teóricos e exemplos dessas técnicas foram apresentados para os
variados sistemas estruturais (vide seções 1 e 2), permitindo verificar que, mesmo
com o avanço tecnológico dos microcomputadores, atualmente, a aplicação dessas
técnicas ainda encontra campo de aplicação em análises de estruturas de obras
civis. Entre os exemplos dessas aplicações, destacaram-se a necessidade de
otimizar continuadamente a capacidade de processamento de microcomputadores e
a de avaliar isoladamente trecho de uma estrutura de grande complexidade. Dos
conceitos e técnicas apresentados na seção 2, destacaram-se:

•

conceitos de modelagem hierárquica de estruturas (seção 2.3) e a sua
importância em análises de estruturas de obras civis de alta complexidade
que necessitam de análises específicas, como é o caso da Cidade da Música
(seções 4.3 e 4.4);

•

conceitos de modelagem hierárquica com utilização de técnicas de
subestruturação para análise de estruturas aeronáuticas (seção 2.5),
apresentados inicialmente por Starnes e Britt (1991), que serviram de base
para a elaboração de metodologia análoga, para estruturas da construção
civil (seção 3), cuja aplicação foi exemplificada através do estudo de caso da
seção 4.1.
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A aplicação da metodologia da seção 3 permitiu identificar a necessidade do
desenvolvimento de diversos instrumentos e de precauções a serem adotados para
o ideal emprego da metodologia ou, ainda, de modelagem hierárquica de estruturas.

Na seção 3.2.1, três instrumentos que se fizeram necessários para a verificação
estrutural do projeto da Cidade da Música foram apresentados, quais sejam:

•

obtenção dos esforços nodais resultantes a partir de modelos de elementos
finitos planos (seção 3.2.1.1), cuja aplicação foi apresentada a partir do
estudo de caso da seção 4.4;

•

interpolação de deslocamentos em posições intermediárias de linhas de
contorno da extremidade de elementos planos (seção 3.2.1.2), cuja aplicação
foi fundamental para elaboração dos estudos de caso das seções 4.1 e 4.2;

•

metodologia simplificada de análise hierárquica (seção 3.2.1.3), baseada nos
conceitos da seção 2.3 com aplicação exemplificada no estudo de caso da
seção 4.3.

Com relações às precauções a serem adotadas nas análises envolvendo a
aplicação da metodologia de modelagem hierárquica com subestruturas, duas foram
selecionadas e descritas na seção 3.2.2:

•

cuidados para respeitar a equivalência estrutural entre a estrutura completa e
suas subestruturas avaliadas através da aplicação de deslocamentos e
carregamentos

compatíveis

(seção

3.2.2.1).

Esses

cuidados

foram

exemplificados na própria seção 3.2.2.1 e posteriormente endossados no
estudo de caso da seção 4.5;

•

evitar a alteração inadequada da resposta final das variáveis de interesse
selecionadas, em função de efeitos de imprecisão numérica na imposição de
deslocamentos com valores truncados nos contornos restringidos das
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subestruturas (seção 3.2.2.2). Esses efeitos foram exemplificados no estudo
de caso da seção 4.2.

Por fim, mediante a todo o exposto, destaca-se que a pesquisa se focou,
essencialmente, na apresentação e proposição de técnicas, instrumentos e
precauções

de

análises

estruturais

da

forma

mais

simplificada

possível,

possibilitando a rápida aplicação desses elementos pelo leitor.

Procurou-se não restringir a pesquisa somente no âmbito acadêmico, mas, também,
em apresentá-la através de exemplos e estudos de caso que envolveram projetos de
estruturas reais (complexas e simplificadas).

6. DIRETRIZES PARA TRABALHOS FUTUROS
A pesquisa apresentada apontou a proposição de metodologias de simples
aplicação para análise de estruturas complexas através da modelagem hierárquica
completa da estrutura ou com a utilização de subestruturas. Nessas metodologias há
diversas questões que ainda devem ser respondidas e pesquisadas em trabalhos
futuros.

Dentre eles, destacam-se o desenvolvimento de instrumentos de avaliação
quantitativa e qualitativa a serem desenvolvidos, de modo a proporcionar a aplicação
da metodologia do Fluxograma 7, ou seja: proporem-se ferramentas matemáticas
que auxiliem em decisões apontadas nesta pesquisa como “decisões de engenharia”
que, muitas vezes, são definidas de forma subjetiva em função da experiência do
engenheiro projetista.

O desenvolvimento desses instrumentos é, no caso geral, extremamente complexo,
exigindo um aprofundado estudo das teorias matemáticas estruturais bem como o
desenvolvimento de modelos matemáticos e computacionais sofisticados. Esses
instrumentos são de:
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•

verificação das hipóteses iniciais adotadas na análise do modelo inicial (Etapa
1). Espera-se que esse instrumento avalie, por exemplo, o modelo de barras
da Parede 2 da Cidade da Música, de modo a verificar se o mesmo
representa adequadamente o comportamento estrutural esperado em vista
das variáveis e objetivos de análise (seção 4.3);

•

aceitação das hipóteses modificadas adotadas para as análises das
subestruturas (Etapa 2 – Parte D). Esse instrumento deve responder a, por
exemplo, a seguinte dúvida: qual é o nível de influência das respostas das
variáveis de análise do modelo da subestrutura k=N, considerando-se a
adoção da hipótese de não-linearidade física e geométrica para as
subestruturas, frente à adoção de linearidade física e geométrica para a
estrutura inicial?;

•

avaliação do refinamento progressivo das malhas das subestruturas (Etapa 3
– Parte E). Por exemplo: avaliar o percentual de comprometimento da
resposta obtida para as variáveis de interesse do modelo k=3 devido ao
refinamento progressivo da malha do estudo de caso estudo de caso 1 (seção
4.1);

Por fim, sugere-se o desenvolvimento de metodologia de interpolação de
deslocamentos em nós intermediários paralela à apresentada na seção 3.2.1.2,
baseada em regressão polinomial (“método dos polinômios”) de ordem elevada,
desenvolvendo estudo de caso análogo àquele da seção 4.1, comparando e
analisando, mutuamente, a diferença entre as respostas obtidas.
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ANEXO A – Planta de formas de trecho da laje esplanada da estrutura
da Cidade da Música Roberto Marinho (Fonte: Empresa BETON
Projetos S/C Ltda)
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ANEXO B – Elevação da Parede 2: projeto da BETON Projetos S/C Ltda
- Cidade da Música (Fonte: Empresa BETON Projetos S/C Ltda)
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ANEXO C – Elevação da Parede 2: projeto tratado pelo LMC-EPUSP
para transformação em entidades reconhecidas pelo ADINA 8.4
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ANEXO D – Elevação da Parede 2: projeto discretrizado em entidades
reconhecidas pelo ADINA 8.4 preparado para exportação
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ANEXO E – Extrato do arquivo “.in” gerado para a importação das
entidades da Parede 2 no ADINA 8.4
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*
COORDINATES POINT SYSTEM=0
@CLEAR
21 56.00088 62.01342 13.11014 0
22 33.25796 55.22111 13.11014 0
23 44.84858 59.04963 13.11014 0
24 51.92761 61.01051 13.11014 0
25 48.23938 60.02376 13.11014 0
26 55.00078 61.77555 13.11014 0
27 44.9991 59.09425 13.11014 0
28 39.99841 57.54274 13.11014 0
29 34.99661 55.84572 13.11014 0
210 33.99739 55.48896 13.11014 0
211 35.99865 56.1975 13.11014 0
212 54.00094 61.53231 13.11014 0
213 43.99881 58.79534 13.11014 0
.
.
.
.
.
.
*
LINE STRAIGHT NAME=2575 P1=21010 P2=23975
*
LINE STRAIGHT NAME=2576 P1=23975 P2=2932
*
LINE STRAIGHT NAME=2577 P1=2932 P2=23969
*
LINE STRAIGHT NAME=2578 P1=23969 P2=2855
*
LINE STRAIGHT NAME=2579 P1=2855 P2=2707
*
LINE STRAIGHT NAME=2580 P1=2707 P2=23632
*
LINE STRAIGHT NAME=2581 P1=23632 P2=2631
*
LINE STRAIGHT NAME=2582 P1=2631 P2=23972
*
LINE STRAIGHT NAME=2583 P1=23972 P2=23973
*
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LINE STRAIGHT NAME=2584 P1=23973 P2=2556
*
LINE STRAIGHT NAME=2585 P1=2556 P2=2482
.
.
.
.
.
.
.
*
LINE ARC NAME=27735 MODE=1 P1=22668 P2=22669
PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05
*
LINE ARC NAME=27736 MODE=1 P1=22669 P2=2303
PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05
*
LINE ARC NAME=27737 MODE=1 P1=2303 P2=22666
PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05
*
LINE ARC NAME=27738 MODE=1 P1=22666 P2=22670
PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05
*
LINE ARC NAME=27739 MODE=1 P1=22670 P2=22684
PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05
*
LINE ARC NAME=27740 MODE=1 P1=22684 P2=22681
PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05
*
LINE ARC NAME=27741 MODE=1 P1=22681 P2=22671
PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05
*
LINE ARC NAME=27742 MODE=1 P1=22671 P2=22680
PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05
*
LINE ARC NAME=27743 MODE=1 P1=22680 P2=22665
PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05
.
.
.
.
.

CENTER=25532

CENTER=25532

CENTER=25532

CENTER=25532

CENTER=25532

CENTER=25532

CENTER=25532

CENTER=25532

CENTER=25532
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.
.
.
*
LINE POLYLINE NAME=210655 TYPE=SPLINE
@CLEAR
21713 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
2338 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
@
*
LINE POLYLINE NAME=210656 TYPE=SPLINE
@CLEAR
21664 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
25771 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
21713 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
@
*
LINE POLYLINE NAME=210657 TYPE=SPLINE
@CLEAR
2164 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
25772 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
21664 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
@
*
LINE POLYLINE NAME=210660 TYPE=SPLINE
@CLEAR
25775 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
25777 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
25778 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
25779 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
25780 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
2463 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000
@
*
.
.
.
.
.
.
.
*
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SURFACE VERTEX NAME=21987 P1=24609 P2=213 P3=220 P4=24971
*
SURFACE VERTEX NAME=21988 P1=213 P2=21366 P3=21387 P4=220
*
SURFACE VERTEX NAME=21989 P1=21366 P2=21448 P3=21469 P4=21387
*
SURFACE VERTEX NAME=21990 P1=21448 P2=23506 P3=23527 P4=21469
*
SURFACE VERTEX NAME=21991 P1=23506 P2=24594 P3=24956 P4=23527
*
SURFACE VERTEX NAME=21992 P1=24594 P2=21286 P3=21307 P4=24956
*
SURFACE VERTEX NAME=21993 P1=23489 P2=24319 P3=23939 P4=23470
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ANEXO F – CD “Cidade da Música”
•

Vídeos e fotografias sobre obtidos junto à PMRJ

•

Fotografias da obra em fase de finalização obtidas em visita deste
pesquisador em 13 de outubro de 2.008
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