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Resumo
O Método Clássico é constituído por um conjunto de hipóteses relativas ao comportamento
da estrutura. Dentro dessasproposições, é possível utilizar maneiras distintas de obter o
campo dos esforços e o campo dos deslocamentos. A maneira mais tradicional se dá por
meio dos Processosdos Esforços e dos Deslocamentos. No entanto, essesdois caminhos
não encerram todas as altemativas. É neste sentido que se propõe o ProcessoDireto: além
de ser considerado mais um procedimento de resolução de estruturas hiperestáticas nas
hipóteses encerradas pelo Método Clássico, podem ser, por meio de suas equações,
introduzidos os Processos dos Esforços e dos Deslocamentos. Este trabalho segue esta linha
para a exposição do assunto, contendo em sua parte final, observações relativas à aplicação
dos três processos

'b

Abstract
r'l
The Classic Method is constituded by a set ofhypothesis relativo to the structural behavior.
Within those propositions, it is possible to use distincts ways to obtain 6orcesfield and the

displacements
fíeld. The most traditionalway does thoughthe Forcei and the
Displacements Approaches. However, thesetwo ways don't dose all alternativos. Is in this
lhe that is proposed the Direct Process:besides being considered another procedure to
solve hiperestatic structures in hypothesis closed by Classic Method, one can, through its
equations, being introduced the Foices and the Displacements Process.This work follows
this linfa for a subject exposition, having in its final part, observations relativos to
application ofthethree process.
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Capítulo l
Introdução
O objetivo da Análise Está'utul'alé etlconflal' tensõesI'esiiltanfes,desloccltllenlose

'eaçõesde apoio de valias tipos de esttutula,especialmente
aquelasque são
". ' Para cumprir tal compromisso, é necessária a utilização
de um Método. Segundo o Professor Telemaco van Langendonckz, o Método deve estar
baseadona escolha de hipóteses fiindamentais convenientementeescolhidas. Já o termo
Processo refere-se a uma simples marcha de cálculo por meio da qual será resolvido o
problema, seguindo um determinado Método. Qualquer que seja o Processo escolhido, os
resultados obtidos dentro do mesmo Método serão os mesmos.Por outro lado. alterando
qualquer hipótese, os resultados a serem obtidos serão diferentes.

es/anca///e/v/e /nc/e/e////fiadas

O tema a ser tratado é a aplicação do Método Clássico na resolução de estruturas
reticuladas planas hiperestáticas, especiülcamentepórticos e treliças. Sendo assim
apresenta-se o Processo Direto e posterionnente ele é comparado com os Processos dos
Esforços e dos Deslocamentos. O Processo Direto foi anteriormente apresentado por
Costa e Diogo em treliças' e pórticos' planos hiperestáticos. Esses sistemas esüuturais
são âeqüentemente encontrados na prática da engenharia e vêm sendo resolvidos pot
meio dos processostradicionais, dos Esforços e dos Deslocamentos

Constitui objetivo deste trabalho a aplicação dos ProcessosDireto, dos Esforços e dos
Deslocamentos, para os sistemas estruturais mencionados, destacando os aspectos
relevantes decorrentes da formulação e da aplicação de cada processo. E importante
destacar que, assim como as formulações tradicionais, a aplicação do Processo Direto
pode ser estendidaa outros tipos de estruturas, tais como placas,chapas e cascas,porém
tal situação encontra-se fora da linha a ser desenvolvida neste trabalho. Esse processo
pode ser considerado como "misto", pelo fato de se trabalhar, em um mesmo sistema

linear que conduz à solução da estrutura,com equaçõesde compatibilidadee de
equilíbrio separadasumas das outras, enquanto nos Processos dos Esforços tem-se o
sistema linear formado somente por equações de compatibilidade, estando o equilíbrio
implícito nas mesmas. No Processo dos Deslocamentos, analogamente, tem-se o sistema
linear fom)ado somente por equações de equilíbrio, estando a compatibilidade implícita
' Timoshenko, S. P. (dele, J. Mwânica dos Só]idos. Vo]. ]], P. 332.
Laugendonck, T. H. M. Van. Consideraçõessubiu o Método Clássicode Resoluçãodas Estniüiras
Hiperestátiças

Costa, H.B; Diabo, L.A. C. Cousideiações sobre o Emprego do Teoremados Tiaballios Vhhiais na
Resolução de Estruturas Hiperestáticas: Treliças.

' Cosia, H.B; Diogo, L.A. C. Consideraçõessobre o Emprego do Teolunin dos Traball)os Virtuais ua
Resolução de Esbuturas Hiperestáticas: Pórticos
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fn.

São denominadas es/z'zr/zr/'as
/'e//czr/adasp/ana.sraquelas formadas por barras e nós e ainda
que tenham os vetores das forças no mesmo plano que contém a estrutura e os vetores
momento perpendiculares ao mesmo. Entende-se por Z)a//'aum ente linear, no qual duas
dimensões, bi e b2, possuem mesma ordem de grandeza e ambas são bem inferiores a
uma terceira, b3, conforme ilustra a figura l . l .

Figura

1 . 1: Esqtlcma de uma gana

Entende-se por nós como sendo os pontos de intersecção dos eixos das barras, como
também os pontos de apoio das mesmase ainda as suas extremidadeslivres
O Método Clássico está baseado nas seguintes hipóteses

Equilíbrio;
Linearidade física e geométrica
Continuidade da estrutura
A primeira hipótese implica afirmar que todas as estruturas analisadas estão em equilíbrio
estático de forças e de momentos.

A linearidade física significa que o material aqui estudado seguea Lei de Hooke, ou seca,
verifica-se a proporcionalidade entre tensões e deformações. Já a linearidade geométrica
equivale aHinnarque não se veriHlcainefeitos de segundaordem, não havendo influência
dos desloc[amentos

na determinação

dos esforços

solic[itantes,

podendo

estes serena

calculados em relação à posição indefomtada da estrutura.
A continuidade caracteriza-se pela ausência de pontos angulosos na linha elástica de cada

baça. Afirma-se ainda que se conservam constantes os ângulos entre as tangentesàs
linhas elásticas nos n6s
Além dessashipóteses, há duas consideraçõesa serem feitas com relação a estetrabalho

Modelo de barrade Bemoulli-Euler
Carregamento estático.
A Teoria de Baça de Bernoulli-Euler

considera a barra como sendo um ente

tmidimensional. Assim, as forças de volume e superfície são reduzidas ao seu eixo
longitudinal. Desta maneira,as equaçõessão restritasao domínio definido por esse
mesmo eixo e as condições de contorno a pontos do mesmo. As hipóteses básicas desse
modelo são as seguintes

1)

A seçãotransversalda barra possui um eixo de simetria;
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2)

Seções originariamente planas e perpendiculares ao eixo da barra

3)

permanecem planas (hipótese de Navier) e perpendiculares à tangente ao
eixo da barra após a defomlação;
Não ocorre deformação no plano da seção transversal;

4)

Considerando pequenos deslocamentos, pequenas deformações e
rotações, um elemento dx de linha sofre translações u(x) na direção x e
/

v(x) na direção y e ainda, rotação =-

'À

5)

no plano xy.

O carregamento extemo atua no plano de simetria

y

r'h

.y(l cosa,) ; 0
Figura 1.2: Esquema do peru

da seçãotransversalde uilla
gana

dx+du
.y sen a, ; .ya,

O carregamento estático, em um sistema de resposta linear, apresenta o seguinte
diagrama esforços/deslocamentos:
Esforços (e)
e

Deslocamentos (d)
d

Figura 1.3: Gráfico Eslbrços/Deslocainwtos

de

um sistemade respostalinear

O trabalho realizado pelos esforços reais é dado pela área sob o diagrama linear,
ou seja

São exemplos de outros Métodos, o Método de Segunda Ordem, no qual não se
verifica a superposição de efeitos e o Método dasRótulas Plásticas,em que além
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de não se aplicar a superposição de efeitos, não se verifica a proporcionalidade
entre tensões e deformações e a continuidade da linha elástica
Com as hipóteses do Método Clássico, é possível obter equaçõesque relacionam
esforços, denominadas equações de equilíbrio, e as equações que relacionam
deslocamentos, denominadas equações de compatibilidade. E importante observar
que as equaçõesde equilíbrio podem, com auxílio das equações constitutivas,
estar escritas em f\unção dos deslocamentos, mas que traduzem o equilíbrio em
uma determinada região da estrutura, ou dela própria. O mesmo se aplica às
equaçõesde compatibilidade: através das equaçõesconstitutivas, aquelas podem
estar escritas em função dos esforços, mas que traduzem a compatibilidade de
deslocamentos em uma detemlinada região da estrutura.
O ProcessoDireto, neste trabalho, caracteriza-sepela aplicação do Teorema dos
Deslocamentos Virtuais tantas vezes quantos forem os graus de liberdade' da
estrutura. Cada aplicação do Teorema implica a obtenção de uma equação de
equilíbrio. Posteriormente, aplica-se o Teorema dosEsforços Virüiais tantasvezes
quantastotem as incógnitas hiperestáticas da estrutura. Cada aplicação desse
teorema implica a obtenção de uma equação de compatibilidade. Em cada
equação dessa natureza, é inserida a Lei de Hooke, tendo-se então as equações de

compatibilidade escritas em f\unção dos esforços. As equaçõesobtidas por meio
da aplicação dos Teoremas dos Esforços e Deslocamentos Virtuais constituem um
sistema linear de ordem MxM, onde M é a soma do número de graus de liberdade

da estruturacom o respectivonúmero de incógnitashiperestáticas.A solução
desse sistema fornece os esforços solicitantes atuantes na estrutura em análise

No Capítulo 2 destetrabalho, é feita a exposição de conceitos fundamentais para
o desenvolvimento do Processo Direto, bem como para a comparação dos
Processosdos Esforços e dos Deslocamentos: são definidos os conceitos de grau
de liberdade, grau de hiperestaticidade intimo, externo e total, assim colmo as
respectivas determinações. Ainda nesta linha, são apresentados os conceitos de
deslocamentos cinematicainente admissíveis, esforços estaticamente admissíveis,

trabalho virtual, rigidez, flexibilidade e ainda menciona-seo Princípio da
Superposição de Efeitos. São introduzidos os conceitos de matrizes de rigidez e
flexibilidade, bem como suas relações.
No Capítulo 3, o Processo Direto é aplicado na resolução de treliças
hiperestáticas planas. A teoria se desenvolve sobre treliças com cargas nodais,
havendo consequentementeapenas a ocorrência de esforços normais nas barras.
São apresentados os enunciados dos Teoremas dos Deslocamentos e dos Esforços
Virtuais e a aplicação da sistemática desenvolvida a dois exemplos

5ver p.9
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O Capítulo 4 segue o mesmo roteiro do Capítulo 3, porém a aplicação do
ProcessoDireto se dá em pórticos planos hiperestáticos. São apresentadasas
aplicações do processo em duas estruturas, uma viga apoiada-engastada
submetida a carga fora dos nós e um pórtico submetido a um carregamentonodal

No Capíhilo 5, é feita a introduçãodos Processos
dos Esforçose dos
Deslocamentos. Isto se faz a partir dos exemplos, treliça e pórtico, apresentados
nos Capítulos 3 e 4, respectivamente

No Capítulo 6, é feita uma análise comparativa entre o Processo dos Esforços e

dos Deslocamentos,ressaltandoa dualidade existenteentre os dois. Utiliza-se
uma treliça para a ilustração das matrizes e dos vetores utilizados nos dois
processos. São observados os aspectos sob a forma de um quadro comparativo a
Him de tornar o traballlo mais prático e mais didático. Segue-se ainda a resolução
de uma treliça pelos dois processos

No Capítulo 7, é realizadauma análise crítica e as respectivasconclusõesa
respeito da aplicação do Processo Direto e suas relações com os Processosdos
Esforços e dos Deslocamentos.

Capítulo 2
Conceitos Estruturais
Fundamentais

2.1 Introdução
Antes de iniciannos o ProcessoDireto será necessáriointroduzíamosalguns conceitos
fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. A aplicação do Processo Direto
depende da visualização do número de graus de liberdade, assim como da determinação
do grau de hiperestaticidade.Indo mais além, torna-se importantea definição de trabalho
virtual, bem como dos deslocamentos cinematicamente admissíveis e dos esforços
estaticamente admissíveis para enunciarmos os Teoremas dos Deslocamentos e dos
Esforços Virtuais. São apresentados os conceitos de ações e deslocamentos
correspondentes, flexibilidade, rigidez e de suas respectivas matrizes, que são de

fundamental importância no estabelecimentodos Processosdos Esforços e dos
Deslocamentos

2.2 Estruturas Planas Indeterminadas
Segundo (}eret, as estruturas são denominadas cinematicamente indeterminadas quando
são desconhecidos alguns deslocamentos nodais da esüutura e estaticamente
indetemlinadas quando os esforços solicitantes não podem ser detemlinados somentepor
meio das equaçõesde equilíbrio

2.2.1

Grau de Liberdade (h)

Segundo Lxndenberg2, dâ-se o }lome de grcuis de liberdade de um sistema Inatel'ial ao
melhor I'túttlero de parâmett'os }lecessál'los para de$nit a posição deste sólido em t'elação

a zí//zde/e/7nfnado I'(:#erenc/a/.A cada nó de uma estrutura plana correspondem três graus

' Gele, J.T; Weavei Jr, W. Análise de Estruhuas Reticuladas
Lindeuberg N.,H. Introdução à Mecânim das Eshuhnas. p.25
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de liberdade:dois deslocamentose uma rotação.Para facilitar a compreensãodo
conceito, a Figura 2.1 ilustra um pórtico com seus graus de liberdade:

Figura 2.1 : Graus de liberdade uin
pórtico dçh=7

Os deslocamentos, a2, a3, a5. aó e as rotações ai, a4, e a7 não são conhecidos, portanto
h=7, ao passo que os deslocamentosverticais e horizontais dos apoios A e B são nulos
assim como a rotação do apoio B.
Os sentidos positivos para os graus de liberdade adotados para este trabalho são os
mesmos desta figura.

2.2.2

Grau de Hiperestaticidade

(g)

Para estudannos a estaticidade de uma estrutura é necessário verificar se sua vinculação é

suficiente para mantê-la em equilíbrio, devendo ser examinado se há impedimento quanto
aos movimentos que a estruütra pode realizar no plano. Como se tem três movimentos a
impedir no plano, deve-se utilizar apoios que restrinjam pelo menos três componentes de

movimento da estrutura, apoios que introduzam pelo menos três vínculos no sistema
Com relação à estaticidade, as estruturas podem ser classificadas em:
Estruturas Hipostáticas: são aquelas que podem apresentar movimento de corpo rígido
Basta haver apenas um carregamento que faça uma estrutura apresentar movimento de
copo rígido para que ela seja considerada hipostática. Abaixo, são mostrados exemplos
de estruturas hipostáticas

Figura 2.2: Exanplos de estmülras hipostátiças

]0

Estruturas ]sostáticas: são denominadas isostáticas as estruturas cujos vínculos
impedem que ela se movimente, masque passea poder se movimentar se algum de seus
vínculos for suprimido. Exemplos são mostrados na Figura 2.3

Figura 2.3 : Exanplos

de estniüilas isostáticas

Estruturas llliperestáticas: são todas as estruturas que não apresentam movimento e que

podem ter vínculos suprimidos sem que se tomem hipostáticas.São exemplos de
estruturas hiperestáticas

Figura 2.4 : Exenip los de estruüuashipereslálicas

?a a Ltndenbexe', dá-se o }lollie de gtatl de hiperestaticidade
de urna está'ututci
hipelesláhca ao nlittlet'o máximo de vínculos da está'titula cliie podem set supHmtdos senti
:lue ela se totlle hipostática.
O grau de hiperestaticidade (g), também chamado de grau de indeterminação estática é

um conceito que relaciona os vínculos e a geometria da estrutura.O grau de
hiperestaticidade de uma estrutura é determinado pela soma dos graus intemo e extemo
O grau de hiperestaticidade extemo (g.), para problemas planos, é dado pela expressão:
(r

c)e

=

(2.1)

1' -- q

'

'

onde r é o número de reações vincularem.

Setivéssemos o problema no espaço,a expressão(2. 1) ficaria: g,
O grau de hiperestaticidade intemo (gi) é o grau de hiperestaticidade da estrutura
liberada, isto é, da estrutura original sem os vínculos externos

O grau de hiperestaticidade total da estrutura (g) é dado pela soma dos graus intimo e
externo,podendo-se escrever

g = g.+g,
Chama-se

e.ç/7'ií/zela /sos/áüca

(2.2)

./irada/zze/7/a/, a uma

estrutura derivada da original

(hiperestática), suprimindo os vínculos, tal que g=0.
A determinação dos parâmetros,gi e g., constitui tema do item que segue

' Lindenberg N.,H. Introdução à Mecânica das Estnihlras. p.30
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2.2.2.1

Procedimento para Determinação do Grau de
Hliperestaticidade

Considere a estrutura da Figura 2.5 Inicialmente,
hiperestaticidade externo.

deve-se determinar o grau de

C

D

A
B

Figura 2.5 : Exemplo de estiuhua
para apliçaç:io do procedimento

Como se trata de estrutura plana
a :: I'

3 ::d

Para cada articulação existente na estrutura, deve-se considerar o número de seções que a
respectiva articulação une. Para melhor clompreensão, deve ser observada a Figura 2.6:

Figura 2.6: NÓ A que uue u senões

Considere
a articulaçãoA, que une n seções.A quantidade
de articulações
a ser
considerada na determinação da hiperestaticidade é n-l. A justificativa é que a
articulação A da Figura 2.6 libera n-l vínculos

No exemplo em questão, na Figura 2.5, há um nó articulado, com três seçõesunidas por
ele. Como não há regiõesfechadas,não há ousas consideraçõesa seremfeitas, então
obtém-se o grau de hiperestaticidade intemo da estrutura
g. -

2

O sinal negativo indica que a estrutura liberada é duas vezeshipostática
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O grau de hiperestaticidade total da estrutura é dado por:

g=g,+g;=2
As consideraçõesrelativas às regiões fechadas podem ser melhor visualizadas no
próximo exemplo, que é a estrutura da Figura 2.7.

Figura 2.7: Outro exemplo de estruhna pala aplicaçãodo
piocedhnento

Determinação do grau de hiperestaticidade externo

/'= 6,então

g. -3

Determinação do grau de hiperestaticidade interno

Como há cinco regiões fechadas,cada uma contribui com três incógnitas hiperestáticas,
então deve-se considerar a quantidade quinze, resultante da contribuição das regiões
fechadas no cálculo do gi

O próximo passo é a consideraçãodo cruzamento das barras no cálculo do grau de
hiperestaticidade interno. Deve-se analisar a quantidade e o tipo, ou sqa, o número de
cruzamentos e quantos vínculos são excluídos para cada um deles. Neste caso, há apenas

um cruzamento(barrasAC e BD), não havendo contato entre elas, o que indica a
exclusão de três vínculos. Então a quantidade a ser considerada decorrente do cruzamento
das barras é

3.

Analogamenteao exemplo anterior, deve-se consideraro efeito relativo aos nós
articulados. Os nós A, B, C, D, F e G têm duas seções ligadas a ele, enquanto o nó E
possui três. Então, a quantidadea ser considerada em virtude da existência dos nós
articulados é--8
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Com as considerações
feitas anteriormente,o grau de hiperestaticidadeinterno é dado
pela somatória das quantidades consideradas no seu cálculo, então
cr

::lq

õf

''

q

R

'

-

ou seja

g; = 4
O grau de hiperestaticidade total é dado por

g =g,+g;=7

2.3 Trabalho Virtual
O conceito de Trabalho Virtual é de extrema importância, pois a sua utilização vai nos
permitir obter as equaçõesde equilíbrio e compatibilidade no ProcessoDireto. O termo
p//./zra/ significa .ve/' e/n essa/?c/a, ou leÁef/o, ///ax nâo /.eaó//e/?/e, não llavendo
necessariamenteum significado físico associado a ele. O uso do conceito de trabalho
virtual para resolver problemas de sistemas mecânicos pode ser observado em trabalhos
anteriores ao de Newton. A primeira formulação geral do Princípio dos Deslocamentos
Virtuais é creditada a Jean Bernoulli(1

667-1 748).

O Trabalho Virtual é definido como o produto escalar entre um deslocamento virtual e
um esforço real, ou o contrário, um deslocamento real com uin esforço virtual. A notação

utilizadaé a letragregaõ: assim,umaforça virtualF serádesignada
por ÕFe um
deslocamento virtual d será designado por õd.

Vale mencionar que o esforço real constitui um caso particular do virtual, pois este é
arbitrário, podendo ocorrer em qualquer direção. Os esforços reais quando aplicados na
estrutura causam deslocamentos e deformações reais. Esta relação de causa e efeito não
se verifica entre deslocamentos reais e esforços virtuais e entre deslocamentos virtuais e
esforçosreais
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Para tomar clara a di6erellça entre o trabalho virtual e o trabalho real, realizado por um
esforço real por meio de um deslocamento real, pode-se recorrer ao diagrama
tridimensional mostrado por Laursen' da nígura seguinte

Esforço Real (e)

W = -:ec/
2

ÕW = eâd

Deslocamento õd
Virtual (õd)

Deslocamento

Real(d)
Figura 2.8: Diagrama
tridimensional dos traballlos
real e vhttal

Os esforços e os deslocamentos reais são mostrados nos dois eixos: para um esforço
dado, e, corresponde um deslocamento, d, ambos reais, através da relação linear que há
entre eles. Este ponto representauma posição de equilíbrio do sistema elástico. Se o
ponto de aplicação do esforço, e, é submetido a um deslocamentovirtual, õd, o trabalho
virtual realizado pelo esforço, e, é a área do retângulo hachurado, fazendo com que o
fatos h não seja incluído em seu cálculo
As mesmas considerações podem ser feitas para os esforços virtuais:
Esforço Real (e)

(d,e)

Esforço
Virtual (õe)

Deslocamento
Real (d)

Figura 2.9: Diagrama tridhnension al dos traballlos leal e viiütal
complementar

No diagrama anterior, o trabalho virtual é dado pela área da região hachurada.Os
diagramasmostrados por Laursen, no entanto, não deixam claro o fato do deslocamento

Laursen,H. 1.Stiuçhral Analysis.p. 19 1
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r'\.

real ser um caso particular do deslocamento virtual Isto se torna nítido à medida que se
observa o diagrama seguinte:

Í'3

e

õw' - &d.
ei

.P(dl,el)
(51r = e. &/

d

Figura 2.10: Diagialna
bidimensional dos trabalhos
vhhial e virhial complementam

No diagrama proposto por Almeidas, além de ser possível a visualização, também
permite analisar, no mesmo diagrama, os trabalhos virtuais e os trabalhos virtuais
complementares. P é uma posição de equilíbrio alcançada pelo sistema estrutural. Poder .

se aplicar um deslocamentovirtual, õd, obtendo-se o trabalho virtual dado pela área
cinza. Ou então, pode-se aplicar um esforço virtual, õe, obtendo-se o trabalho virtual
complementar, dado pela área amarela.

Os Teoremas dos Deslocamentose dos Esforços Virtuais são enunciados no Capítulo 3.
Para o estabelecimento dessesteoremas é necessária a introdução de dois conceitos
Deslocamentos Cinematicamente Admissíveis
;ão deslocalttenfos cinetnaticamellle admissíveis (ou compatíveis) quaíquet catnpo de

deslocaltlelltoscom defollnaçõescontpativeis qtle sejam cotltinuos e crie tenhamas
espectivas derivadas continuas e que ainda saüslaçam as condições de colltoillo
clnentãücas.

Esforços Esteticamente Admissíveis

São esforços estaticamenle admissíveis (qualquer sistetna de esjotços (externos e
ntetllos) aplicados sobre a estrutura, de.unidosatbiüat'ialtlente e (lue sejamautoecluttibl'idos.

2.4 Ações e Deslocamentos Correspondentes
E comum tratamlos com ações e deslocamentos que se correspondem uns aos outros
Ações e deslocatttentos são ditos collespondentes, clttctndosão de ntesttlcitiatut'eza e
estão localizados no ltlesmo ponto e na ttlesttia diteção. Assim, o deslocalttetlto
:ot't'espondellte a finta fot'ça concentt'ada é tinta tt'atlslação dct está'ututa no ponto onde
atuctalot çcle na dit'eção dct lnesltla, ctinda (lue o destocclitienTOnão seja necessaliame+lte
5 Ahneida N., E. S
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=cnlsadopor essa mesmaforça. Aléttt disso, cotlsideta-se destocallietlto cottesporidenle
positivo, se ele tiver' o mesmo sentido do escol'ço coltespondelate. No caso de um binát'io,
) deslocantento cola'espondenteé utlla t'citação no ponto onde o binál'io esta aplicado,
;etldo considerado positivo cluatldo tem o ttiesltio sentido cltle o binário" À. T\gula 2. \\
auxilia a compreensão dos conceitos expostos neste item
A estrutura está submetida aos esforços externos Ai e A2, apresentando os deslocamentos

DteD2

Figura 2. 1 1 : Ilustração de ações e

deslocamentos conespoudentes

Observandoa figura anterior, conclui-se
AI e Di são correspondentes
A2 e D2 são correspondentes.

2.5 Princípio da Superposição de Efeitos
O Princípio da Superposição estabelece que o efeito produzido por várias ações pode ser

obtido por meio da soma de cadaefeito correspondentea cadauma das ações.Essas
causas podem ter natureza diversa: podem ser esforços aplicados, deslocamentos
impostos, variações de temperatura.

O Princípio da Superposição de Efeitos tem como requisitos as linearidades física e
geométrica. Esses requisitos encaixam-se perfeitamente nas hipóteses do Método
Clássico. Este Princípio será fundamental no estabelecimento dos ProcessosDireto. dos
Esforços e dos Deslocamentos
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2.6 Coeficientes de Flexibilidade

(õij)

Analisando a estrutura da figura 2.11, observa-se a aplicação de dois esforços, Ai e A2,
que são correspondentes aos deslocamentos Di e D2, respectivamente, confomte foi visto
no item 2.4. Tanto o deslocamento Dt quanto o D2 têm parcelas relativas aos efeitos de
Ai e A2, ou seja, através do Princípio da Superposição, tem-se:

Z), = Z).. +Z)jz

(2.3)

Dz = Dz. -+ Dz

Onde DÜ é o deslocamento correspondente a Ai causado exclusivamente por Aj
Pode-se escrever os deslocamentos em fiinção dos esforços, fazendo-se

' ü ' ü''j

(2.4)

Então, õÜ será o deslocamentocorrespondentea Ai causadopor um AI unitário e os
demais esforços nulos. Sendo assim, os termos de (2.3) podem ser escritos da seguinte
onça
D. =Õ....4. +(5.:..4:

(2.5)

D: = â::.,4. + (f::,4:

A expressão (2.5) pode ser escrita em notação matricial, como é mostrado a seguir:

{o}- lr'l,4}
.«-.:

:«,

(2.6)

-1::1
,'',-1;1l
-

[F] é denominada matriz de f]exibi]idade. A seguir é apresentadoseu significado físico
Para a obtenção da Matiz de Flexibilidade, deve ser observado o sistema linear dado poi
(2.5) e as Figura 2. 14 e 2.15.
'
Estabelecendo Al=1 e A2-0, obtém-se Di=õi l e D2=õ2i

Figura 2. 12: Estiuhua com carga
unitária aplicada, Ai=1 e Az=0

Assim, determina-se a primeira coluna da Matriz de Flexibilidade. A seguir, atribuem-se
os valores Ai=0 e A2=] , obtendo-se Di=õt2 e Df=õ22

Figura 2. 13 : Estnlhna com carga
tmitária aplicada, Al=0 e Az= l

Assim, obtém-se a segunda coluna da Matriz de Flexibilidade

2.7 Coeficientes de Rigidez (Kij)
Os esforços também podem ser escritos em função dos deslocamentos,o que equivale a
mverter o sistema (2.6). Então, tem-se:

..4.= K..Z). + X..:D:
,4: = X.:.D. + X.::/):

(2.7)

Escrevendo (2.7) em notação matricial
{,4} - lx.'llo}

(2.8)

Onde:.4=1.4:l' mil
[K] é denominada matriz de rigidez e seu significado físico é apresentado a seguir

Parase obter os coeficientes de rigidez, deve-se observar o sistema linear dado em (2.7)
Atribuindo os valores Di=1 e D2=0, obtém-se Ai=Kil e A2=K21

At=KI.> 0

A2=Kal<0

Figura 2. 14: Esbuhna com

deslocamento
unitárioimposto,Di= 1e
D,=0
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Assim obtém-se a primeira coluna da Matriz de Rigidez. A seguir, atribuem-se os valores
Dt=O e D2=1 , obtendo-se Ai=Ki2 e A2=K.22.

A2=K22> 0

Figura 2. 15: Estiuhua com
deslocamento unitário imposto, Dt-O e
Al=K12<

Dz=l

0

Assim obtém-se a segundacoluna da Matriz de Rigidez.
Então, podem ser extraídas as seguintes conclusões:
-Kjj representa o esforço extemo ativo, correspondente a Di, que provoca Di-l,
hipótese de se ter Dk-0, para k#j

na

-Kij representao esforço extemo reativo, correspondentea Di, que surge devido à
aplicação de Kjj, quando se tem Dk-O, para k?g

2.8 Relação entre as Matrizes ]K] e [F]
Sabe-se que

{o} - [rl{.,4}

(2.6)

{J}; lr'l ' {o}

(2.9)

Então

Comparando com {.4} = IKliO}, conclui-se

FT'- k]

(2.10)

ou

k'] ' - ]r']

(2.11)

As matrizes [K] e [F] são a inversa uma da outra, sempre que se referirem à mesma
estrutura e ao mesmo conjunto (Ai, Di) de ações e deslocamentos correspondentes. Nos
Processos dos Esforços (matriz [F]) e dos Deslocamentos

(matriz [K]), isto nunca se

veriülcará. O motivo é que, na mesma estrutura, os conjuntos de ações e deslocamentos

nunca podem ser os mesmospara os dois processos.Resta dizer que, no exemplo
apresentado,[F] não pode se referir ao Processo dos Esforços, porque a estrutura

20

apresentadanão é isostática.Por outro lado, [K] não pode estar ]igada ao Processodos
Deslocamentos, porque Di não é deslocamento nodal.

2.9 Algumas Propriedades de ]K] e [F]
Se as ações Ai e A2 aumentam proporcionalmente e gradualmente (carregamentos
estáticos ver Capítulo 1), desde zero até seus valores prescritos, o trabalho por elas
realizado será:
(2.12)

"''- -!('''-o* H:o:)- -;{'l' {o}- { {.'i'l,'l'}
Poroutroíado

"''- 4:
{',}'{.,'}

(2.13)

Nuas de {Z)} = 1/?1..4} vem: {Z)}r

{H}'lr'l'

Donde: }r = 1-lz)}{ll= 1 {JirlFlr{,4}

(2.14)

Comparando(2.1 2) e(2. 14), conclui-se:

P]: br

(2.15)

Ou seja, [F] é simétrica(õÜ =(5,; ). Consequentemente,
como [KJ= ]r'] ' , [K] também
será simétrica, pois a inversa de uma matriz simétrica tambémé simétrica.

2.10 Condições de Existência das Matrizes [F] e [K]

2.10.1 Matriz lrl
Se as ações A] e Az não são independentesentre si, a matriz [F] perde o sentido e deixa
de existir. Além disso, [K] fica singu]ar e não pode ser invertida. Essa é a contrapartida
matemática do fato físico de, dados Ai e A2, não Hlcaremdefinidos de maneira unívoca.
os deslocamentosDi e D2, pois, como se sabe, {Z)} = IKf
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{d}.

No exemplo apresentadonos itens anteriores, se forem eliminados os dois vínculos
extremos, tem-se

Figura 2. 16: Eliminação dos vínculos
de extrenüdadeda estiuhua da Figura

2.1]

Nestecaso,At e A2 estão ligados entresi pela condição estática(equilíbrio)

.,4:+ a.4.= 0

(2.'f 6)

Portanto [F] não existe e [K] é singular

2.10.2 Matriz IKj
Se existe alguma relação pré-ãxada entre Di e D2, então [K] não existe e [F] é singular

O bato do determinante de [F] ser igua] a zero, significa que, dados Dt e D2, não ficam
definidos, de maneira unívoca, as açõesAi e A2, pois, como se sabe, {,4} = [F] l ]z)]
No exemplo apresentadoanteriormente, considere que o trecho da barraentre os pontos
de aplicação de AI e A2 é infinitamente rígido (E7 = ao)

Figura 2. 17: Estmhna com rigidez
infinita ente os pontos de aplicação
das cargas

No caso acima,
(compatibilidade)

Di

e D2 estão ligados

entre si pela condição

cinemática

(2.17)
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PortantolK] não existe eIF] é singular.
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Capítulo 3

O Processo Direto .z4.plicado à
Resolução de Treliças Planas

llliperestáticas
3.1 11ntrodução
Uma treliça plana é idealizada como um sistema de barras existentes num plano e ligadas
entre si por articulações. Todas as forças aplicadas atuam no plano da estrutura. As cargas
consistem em forças concentradas aplicadas aos nós, o que dará como resultado forças
axiais de tração e compressão.
Ressalta-se que as equações de equilíbrio são obtidas através da aplicação do Teorema
dos Deslocamentos Virtuais, embora elas possam ser obtidas através das equaçõesde
equilíbrio dos nós nas direções dos graus de liberdade. As equaçõesde compatibilidade
são obtidas através da aplicação do Teorema dos Esforços Virtuais e nelas são inseridas
as equações constitutivas. As equações de compatibilidade e de equilíbrio 6omlarão um
sistemalinear cuja solução fornece os esforços na estrutura

3.2

O Teorema dos Deslocamentos Virtuais Aplicado a

uma Treliça Plana
a)

Obtenção das expressõesdos trabalhos virtuais realizados pelos esforços
internos e externos

Considere-seuma treliça plana constituída por m baças e n nós. Conforme a figura 3. 1
a, tem-se um nó genérico,j, dessa mesma treliça:
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r''\.

l

2

( 3)

(a)
(1)

r'3

Figura3.1
noJ

Onde

a) Ilustração do nó .i da treliça
b) Deslocamentosvirtuais impostos uo
c) Esforços no nój

Np é a força nomlal na barra p que converge ao nó j, segundo o ângulo
aP

P,.j, Pxj são as proleções da força PJ, segundo os eixos x e y,
respectivamente

õuj e õvj são os deslocamentos virtuais horizontal e

vertical

respectivamente

Paraessemesmonó, tem-seas equaçõesde equilíbrio

)l.l(X'p
cos'z,)
+.rl =0
)l.l(.Np
sen
a,)+4

(3.1)
(3.2)

Os esforços relativos ao nój podem ser visualizados na Figura 3

Impondo-se os deslocamentosvirtuais horizontal e vertical, õuj e õvJ,(ver Figura 3. 1 c)
nos n nós da treliça, sendo os mesmos cinematicamente admissíveis. o trabalho virtual
dos esforços extemos para a estrutura é dado por:
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= (.rbÜ, + PTJ.â',)

(3.3)

A imposição dos deslocamentos virtuais nos n nós da estrutura causa deformações
virtuais nas barras que estão ligadas aos nós. Como são consideradasapenascargas
concentradasaplicadas aos nós e as barras são biarticuladas, as deformações resultantes
nas barras da treliça serão apenas as axiais. Então, o trabalho virtual dos esforços internos
na estrutura é dado por:

u.õi..u.l\
E
í:l

(3.4)

Onde

õ(z\Li) é a variação de comprimento virtual da baça i, que corresponde aos
deslocamentos virtuais õui e õvi
Ni é a força normal na barra i

b)

Estabelecimentoda compatibilidade entre deslocamentose as variações
de comprimento

Observando a barra( i) da treliça , formada pelos nós k e 1.Atribui-se o sinal positivo ao
esforço real que constitui a incógnita, neste caso, a força normal de tração, conforme a
Figura 3.2

Figura 3.2: Baça ( i) da tieliça

Nessa mesma barra, são impostos nas extremidades os ]nesmos desloclamentos virtuais
aplicados nos nós, õuj e õvJ,confomlea Figura 3.3
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õvl

l

1'
\\
\\
\

\

'~.

õUL

(i L/

5.'*

õvK'

Figura 3.3: Aplicação dos deslocamentosvhhiais na
baça (i)

A seguir, são obtidas as relações entre os deslocamentosaplicados nos nós e as
defomlações decorrentes dos mesmos
Inicia-se a análise pelo nó k atravésda Figura 3.4

Figura 3.4: Deslocamentosvirülais aplicados no nó k

õuK k3
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Os deslocamentosvirtuais são impostos no nó k no sentido positivo, conforme o sistema
de referência na Figura 3.2. Conclui-se:
(3.5)

kk\ -- õtlk Gos(li

Na expressão acima, kki indica o encurtamento virtual da ban-a(i) em decorrência da
imposição do deslocamento virtual õuK
(3.6)

k.#: = (5vt sen a,

Na expressãoacima, kikz indica o encurtamentovirtual da barra (i) em virtude da
imposição do deslocamento virtual õvk. Sendo assim, a defomlação axial virtual
resultante, kk2, da imposição dos dois deslocamentos, õuk e õvk, é dada pela equação
abaixo

H,

/"''\

kh + #.#: = àri; cos(z, + (5vt sen a.

(3.7)

Analogamente, são impostos os deslocamentos virtuais no nó 1,õui e õvi
À
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

õVL

''''*...
\
\

\\

\

\
\-.l2
\
\\

\

\

ll
\\

\
Figura 3 .5 : Deslocamentos vhüiais
aplicados no nó l

O alongamentovirtual da barra devido ao deslocamentovirtual horizontal, õul, é dado
por
11~= õu. casal

(3.8)
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O alongamento virtual da barra devido ao deslocamento virtual vertical, õvi, é dado por
(3.9)

/./: = (5vl seno.

O alongamento virtual total, llz, decorrente da soma da imposição dos deslocamentos
aplicados ao nó 1 , õul e õvi, é dado por
ll: = !!. -v l\l:

âq coscz. + (5v/sen a.

(3.10)

A deformação axial virtual total da barra (i) é dada por

ÕÇÀL.)=11: kk:

(3.11)

Na expressão acima, nota-se que o sinal negativo atribuído ao termo kk2 deve-se ao fato
da barra (i) ter sofrido encurtamento. É atribuído o sinal negativo à variação de
comprimento virtual quando a mesma caracterizar encurtamento.
Substituindo as equações(3.7) e(3.10) na equação(3.11), chega-sea:

ã(M,.)

-à/# casal

(5vtsen (zi + àz/zcos

i+ (ivr senaf

ComocEi=ak e CEi"cli-tn,
afirma-seque: senti:; -sen cEi, cosas

'cos(xi,

(3.12)
sen(xi= -sen(xk

e casal'- cosak, então a equação (3. 12) toma a seguinte forma

Õ(M,,)

(ã/t cosas

Õv. sen a*

âuJ casal

-- õvl sen a/

(3.13)

Inserindo a equação(3.13) em(3.4), chega-se a

/''\

:í:l N. (--à/,

cosa.

Õvksen crt

à', coser.

õv. sen a,)

(3.14)

A expressão (3. 14) está escrita para as m barras da treliça. Sendo assim, pode-se escrever

as quatro componentespara cada uma das m barras e agrupa-las de acordo com a
incidência em cada um dos n nós. Colocando os deslocamentos em evidência, chega-se a:

Õ% - E.V,õ(M,)
f:l

- E
j:l {- E @', «galã',
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l-- [ :(v,

se- aDÕ«,.B

(3.15)

Utilizando as equações de equilíbrio,(3.1)

=.V;Õ(M.)
f:l

e(3 .2) e substituindo em(3.1 5) tem-se

E(Pxuà',
f:l

+P-.8',)

(3.16)

Vale a observação de que não existe relação de causa e efeito entre grandezas do mesmo
termo, ou seja, õ(AL) não é causado por N.
A expressão (3. 16) é equivalente

à seguinte

(3.17)

A igualdade entre o trabalho virtual dos esforços intemos com o trabalho virtual dos
esforços externos só se verifica quando houver equilíbrio. Sendo assim, pode-se enunciar
o Teorema dos DeslocamentosVirtuais:

;'Se utttti estruttlra estáem equilíbrio, etttãoo trabullto virtual realiza([o pelos esforços
internos é igual ao traballlo virtual realizado pelos esforços externos, para (lüalquer
sistema ([e ([eslocatnentos e deformações compatíveis e vice-versa".

3.3 0 Teorema dos Esforços Virtuais Aplicado a uma
Treliça Plana
No item anterior, verificou-se que na imposição de deslocamentosvirtuais nos grausde
liberdade da estrutura, a igualdade entre o trabalho virtual dos esforços internos e o
trabalho virtual dos esforços externos implica equilíbrio nas direções dos deslocamentos
impostos.

Neste item, o trabalho virtual a ser considerado é o produto escalar entre o deslocamento
real e o esforço virtual. Este produto recebe a denominaçãode "Trabalho Virtual
Complementar" e sua notação é dada por "õWi'K", quando for realizado pelos esforços
internos e, "õW.#", quando for realizado pelos esforços externos

Na dedução do Teorema dos Deslocamentos Virtuais, para se chegar a igualdade
expressa em (3. 16), observou-se a compatibilidade

entre os deslocamentos e as variações

de comprimento virtuais ( ver Figuras 3.5 e 3.6) e o equilíbrio dos esforços reais ( ver
equações (3.1) e (3.2». A dedução do Teorema dos Esforços Virtuais é análoga à
dedução do Teorema dos Deslocamentos Virtuais: estabelecendo a compatibilidade entre

os deslocamentose as variações de comprimento reais na estruturae aplicando um
sistema de esforços virtuais estaticamente admissíveis, chega-sea igualdade da expressão
(3.18)
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En',w,,

E
(&L", + &b',)
í:l

(3.18)

ou sqa
(3.19)

Sendo assim, pode-seenunciar o Teorema dos Esforços Virtuais

;'Em finta estrutura, pura (letal(ltler sistema de esforços virtutiis esttlticnmetite
admissíveis, se o trabatlto virtual contplelttutíar rentiz.adopelos esforços ittterttos Jor
igttul uo trabalho virtual cotttpletttetttur i'ealizn(to pelos esforços externos, etttão as
defortttações e os deslocatnetttossão cittetttaticatlwnte adtnissíveise vice-versa".

3.4 Aplicação

do Processo IDireto a um

Sistema

Estrutural comg=h=l
Considere a treliça da Figura 3.6. .A estrutura possui um grau de liberdade e é uma vez
hiperestática e será resolvida pelo ProcessoDireto
P:20kN

Ll=L3=5m
L2=4m
E:4=103kN

Figura 3.6 : Treliça plana com unl
grau de liberdade e um grau de
lüperestaticidade
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Nesta estnitura só podem ocorrer esforços normais, então pressupõe-seque todos os
esforços sejam de tração. A Figura 3.7 exibe o grau de liberdade da estrutura.

Figura 3.7 : (nau dc liberdade da tlcliça

Para a obtenção da equação de equilíbrio, deve-se aplicar o Teorema dos Deslocamentos

Virtuais, impondo o deslocamento virtual segundo o grau de liberdade da estrutura.
P:20kN

cosa

4
5

seno

3
5
3
5

4

senf3 =

5

Figura 3.8 : Deslocanleuto vhüial na treliça segundo o
grau de liberdade ai

O trabalho virtual dos esforços internos é dado por
(3.20)
N.õ(.ÀU) -+ N2õ tÀL2) -t N.ÕÇbLs]
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A Figura 3.9 ilustra a relação entre o deslocamento e a variação de comprimento virhial
\
\

\
\
\

õai

b,AAl-.
/
/

/

Figura 3 .9: Deslocamento virtual hnposto

/'
/
/
/

/

Por simetria, ÕALi=õAL3 e Ni-N3, então a equação (3.20) toma a seguinte forma
8

5

(3.21)

N.&i~ -t N2&t~

O trabalho virtual realizado pelos esforços extemos é dado por:
(3.22)

Õlr. = 20&z:

Fazendo
(3.23)

Obtém-se a equação de equílibrio
(3.24)

A seguir, deve-se obter uma equação de compatibilidade, utilizando o Teorema dos
Esforços Virtuais. Para tanto é necessário obter uma estrutura isostática fundamental,

comomostraaFigura3.10:

Figura 3. 10 : Estmüna isostática htudamental
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Resolvendo a treliça, o btém-se
(3.25)

.=ÕN,=

8

O trabalho virtual complementar dos esforços intemos é dado por

(slC' = (9v.Aq + (5N':AÜ+ (9v,AZ,;

(3.27)

Substituindo as equações(3.25) e(3.26) em(3 .27), obtém-se

W':

-im'.M.. .-m'.a:

Como não há nenhum deslocamento imposto, o trabalho virtual complementar realizado
pelos esforços extemos é dado por:
.siC' -

o

(3.29)

Pelo Teorema dos Esforços Virtuais
(3.30)

ÕK'Assim, obtém-se a seguinte equação de compatib ilidade

(3.31)

Inserindo as equações constituíovas

para l 1.2

na equação de

compatibilidade, tem-se
(3.32)

As equações(3.24)e(3.33) formam

[':' ':]Í:]:{,=.}

(3.33)

De onde se obtém

N. - 6,324ÁN
]V: = 9,881#/V

3.5 Aplicação do ProcessoDireto a uma Treliça Plana
Hiperestática
A seguir, o ProcessoDireto é aplicado à treliça plana hiperestática da Figura 3. 11, onde
Lt=Lz::L4=Ls=5m; L3::6m e .E,4"10'kN
50 kN

Figura 3. 1 1: Treliça hiperestátiça
(x

(x

C

PASSO 1: Serão obtidas as equaçõesde equilíbrio através da aplicação do Teorema dos
Deslocamentos Virtuais. Percebe-se que essas equações podem ser facilmente obtidas
atravésdo equilíbrio dos n6s da treliça, o que constitui um procedimento mais prático. No

entanto, optou-se pela utilização do teorema para a ilustração do seu uso. Os
deslocamentos virtuais são, a princípio, arbitrários, mas eles são aplicados segundo as
direções e os respectivos sentidos dos graus de liberdade da estrutura, o que permite
qualifica-los como cinematicamente admissíveis.
São identificados os graus de liberdade da estrutura, conforme mostra a Figura 3. 12

Figura 3.12 : Graus de liberdade

da peliça
(x

B

P

(x
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Neste caso, a treliça possui h=3, então são aplicados três sistemas virtuais. Antes de
aplicar os deslocamentos virtuais nos graus de liberdade da estrutura, admite-se que as

incógnitas são todas positivas. Os deslocamentosvirtuais impostos são positivos,
conforme dedução mostrada no item 3.2

Figura3.13:hnposição do
deslocamento viMial segundo o
grau de liberdade ai

seno -

4

3

cos(lz :: -5

5

Ampliando a Hígura3.13 na região da imposição do deslocamentovirtual, tem-se

Figura 3. 14: Deslocamento vhttal

Õ(AL.)

imposto em ai e defonnações
deconentes

h
D

õ(ALs)=-õat

D

A barra l sofre encurtamento, então a deformação virtual é negativa

7

Õ(N. )

(3.34)

â'.
25

(3.35)
â«.

Como apenasas barras l e 5 sobem deformação, a expressãodo trabalho virtual dos
esforços internos se apresenta da seguinte maneira

õ%

Aq)+ .Msd(M,s)

(3.36)
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Escreve-se a expressão do trabalho virtual dos esforços externos
(3.37)

õw.

Como o deslocamento imposto é cinematicamente admissível, podem ser igualados os
trabalhos virtuais dos esforços intemos e externos. Tal igualdade fornece a equação de
equilíbrio no nó considerado e na direção do deslocamento.
(5W - (5M

(3.38)

Substituindo(3.36) e(3.37) em(3 .38), tem-se
(3.39)
Pode-se verificar facilmente que a expressão (3.39) constitui a equação de equilíbrio do

n(5D na direção horizontal.
Impondo o deslocamento virtual segundo o grau de liberdade a2,tem-se

Figura 3. 15: Imposição do deslocatneuto
virtual segundo o grau de liberdade a2

50kN

Ampliando a Figura 3. 15 na região da imposição do deslocamento virtual

õ(AL.)
Figura 3. 16: Imposição do deslocamentoviíhial
em a2e dçfomiações deconentes

B

õ(ALa)=õa2

B
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/q.

Como há alongamento das barras 2 e 4, a deformação virtual tem sinal positivo

Õ(M,.)

(3.40)

25 à':

(3.41)

Õ(M,:)
S
intemos é
A expressãodo trabalho virtu al dos esforços

ÕW: = N.Õ(.ÀLAÕ-t Nlõ(.hLa)

(3.42)

A expressão do trabalho virtual dos esforços extemos é:
(W. = 50(Êz:

(3.43)

Novamente, a igualdade entre o trabalho virtual dos esforços externos e intemos implica
o equilíbrio do nó B, na direção horizontal. Então
(3.44)

(Jipe - (5»'

Substituindo(3.42)

e(3.43) em(3 .44), chega-se a:
(3.45)

A expressão(3.45) constitui a equaçãode equilíbrio do nó B na direção horizontal
Impondo o deslocamento virtual, õa3, segundo o grau de liberdade as, tem-se:

50kN

4
Figura 3.17:1ntposição do
deslocamento viihial segundo o grau

delibeidade a3

50kN
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Ampliando a Figura 3. 17 na região de imposição do deslocamentovirtual, tem-se

pl
Figura 3. 18 : Intposição do deslocanieuto

/

ALll)=õas

vhütal em ase defbimaçõcs dwonentes

/

Conclui-se
7

Õ(M,:)

(3.46)
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O sinal negativo indica o encurtamento na barra 2. Já as barras l e 3 serão alongadas,
implicando sinal positivo nas suasvariações de comprimento
Õ(AZ,;)

(3.47)

'3

(3.48)

â(A/,. )

A expressãodo trabalho virtual dos esforços intemos é
(3.49)
]V:Õ(AZ,.) + .M:Õ(M:) + .V,â(M,, )

Como não há nenhum esforço extemo real correspondenteao deslocamento virtual
imposto, então:
(3.50)

(5W - 0

Igualando os trabalhos virtuais realizados pelos esforços intemos e externos, obtém-se a
equação de equilíbho na direção da baça 1, então:
(5M - (5W

(3.51)

Substituindo(3.49) e(3.50) em(3.51), obtém-se
(3.52)
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A expressão (3.52) constitui a equação de equilíbrio do nó A, segundo a direção da barra

]

PASSO 2: Uma vez obtidas as três equações de equilíbrio, é necessário obter as equações
de compatibilidade. Como g=2, serão obtidas duas equaçõesdessanatureza.É necessário
escolher uma estrutura isostática fiindamental. Vale mencionar que essaescolha pode

conduzir a uma resolução mais simples ou mais complexa. Os esforços virtuais são
aplicados segundo a direção dos vínculos subtraídos. Esses vínculos podem ser internos (
ver Figura 3.19 ) ou externos ( ver Figura 3.20 ). Nas equaçõesde compatibilidade, são
introduzidas as equaçõesconstitutivas, obtendo-se equaçõesde compatibilidade escritas
em função dos esforços
Abaixo, encontra-se uma estrutura isostática fundamental, na qual será aplicada a força
relativa ao vínculo subtraído. Admite-se que os deslocamentos reais são todos positivos e
admite-se esforços de tração nas barras da treliça

Figura

3. 19: Esforço

vhblal aplicado

cni substituiçãoao vínculo na esüutura
isostáticafündanental

.''3

Segundo o equilíbrio do nó A, obtém-se
(3.53)

O esforço ÕNi é negativo, o que representacompressão do esforço virtual na barra l
Segundoo equilíbrio do nó D, obtém-se

«.-â".

(3.54)

O trabalho virtual complementar dos esforços internos é dado pela expressãoabaixo

M~bl. À-W:bl,: -.-M:M,.

(3.55)
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O trabalho virtual complementar dos esforços extemos é dado por

õ%' - o

(3.56)

Então, tem-se
Ó}

' - Õ}

'

(3.57)

O trabalho virtual realizado por ÕXi é nulo. A igualdade expressa ein (3.57) equivale
afirmar que não há deslocamento relativo entre as Cacosdo corte da barra 3
Substituindo(3.55) e(3.56) em(3.57), obtém-se
(3.58)

75Aq + izsAh + 21AZ,.= o
Peia Lei de Hooke

Onde Li::Ls=5m, Ls=6m e EJ,4/

=E=Hs-l O3

Substituindo a Lei de Hooke e seus respectivos valores em (3.58), obtém-se
75.V.+ 150.Ar3+ 21/Vs= 0

(3.59)

A expressão (3.59) indica a equação de compatibilidade (3.58) escrita em função dos
esforços

Aplicando ainda o esforço virtual correspondente à subtraçãodo vínculo do nó B e ainda
mantendo a mesma convenção do início do passo 2

Figura 3.20: Aplicação do esforço virütal ÕX

Segundo o equilíbrio do n(SB, obtém-se
(3.60)

(3.61)

Segundoo equilíbrio do nó A, tem-se
(3.62)
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(9V.

600

'

(w':
(3.63)

- -l!!!..âx:
]5000

Pode-se facilmente perceber a compressão nas barras l e 2. A seguir, tem-se a expressão

do trabalho virtual complementar dos esforços internos, obtida pela somatória dos
produtos dos esforços virtuais com as variações de comprimentos reais
(3.64)
ÕW: = ÕN~M.~ -+ ÕN,ÀL:

+ ÕN4ÀL4 '- ÕNs&Ls

A expressão do trabalho virtual complementar dos esforços externos, é dada por:

O trabalho virtual dos esforços extemos é nulo pelo fato de não haver recalque de apoio
no ponto e na direção em que foi aplicado o esforço virtual.
A igualdade entre os trabalhos virtuais complementares dos esforços intemos e externos
implica na equaçãode compatibilidade que indica o deslocamento vertical do nó B como
sendo nulo, então:
(3.66)

õc-w'
Substituindo(3.64) e(3.65) em(3 .66), tem-se

=«

;~*g«.*G".-'
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(3.67)

Novamente, substituindo pela Lei de Hooke, chega-sea equação de compatibilidade
escrita em função dos esforços solicitantes da treliça
1225N.

(3.68)

4375/V'2 + 1 5625N'. + 3437Vs

As equações(3.39),(3.45),(3.52),(3.59) e(3.68) formam o seguintesistemalinear:

-7

0

0

0

25

N'.

1250

0

25

0

7

0

N':

1250

15

0

0

0

150

0

21

]v,
]v.

0

15625

343

7
0

25

-75
1225

4375

(3.69)

0
0

.Ars

Resolvendo o sistema linear, obtém-se

7V.= 6,545/íN
N, - 4S9SõkN

Diagrama de Esforços Normais

Ah - l0,529ÁW
.M. = 14,513A:/V

N. -

5 1,832ÁN

45,936kN
6,545kN
14,513kN

0.529kN

51.832kN
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Figura 3.2 1 : Diagianla de
esforços solicitantes da peliça

Capítulo 4

O ProcessoDireto Aplicado à
Resolução dos Pórticos Planos

Hiperestáticos

4.1 Introdução
Neste capítulo, são apresentadosconceitos análogos aos que foram aplicados às treliças
Os pórticos, porém, apresentam uma maior variedade de esforços solicitantes em relação
à treliça: além do esforço normal, apresentam também o esforço cortante e o momento
fletor. A teoria é desenvolvida para pórticos somente com cargas nodais. As equações de

equilíbrio são obtidas atravésda aplicação do Teorema dos Deslocamentos Virtuais e as
equaçõesde compatibilidade são obtidas através da aplicação do Teorema dos Esforços
Virtuais. As equaçõesconstitutivas são inseridas nasequaçõesde compatibilidade. Estas,
juntamente com as equaçõesde equilíbrio, vão fomecer um sistema linear, cuja solução
comece os esforços solicitantes na estrutura
Utiliza-se ainda um procedimento altemativo daquele apresentadopor Costa e Diogo',
que obtiveram as expressõesdos trabalhos virtuais realizados pelos esforços internos na
aplicação do Teorema dos Deslocamentos Virtuais por meio da integração dos diagramas
de curvatura, K, com os diagramas de momentos fletores e dos diagramas de deformação
axial, e, com os diagramas de esforço normal, relativos a um mesmo deslocamento virtual

e a uma mesma barra, enquanto neste trabalho, essas expressõesforam obtidas
multiplicando-se os deslocamentos virtuais de extremidade de barra decorrentes da
imposição do deslocamento virtual segundo o grau de liberdade, pelos esforços reais de
extremidade correspondentes aos mesmos

' Costa, H.B; Diabo, L.A.C. Consideraçõessobre o Emprego do Teorema dos Trabalhos Virtuais na
Resolução de Eshihiras Hipeiestáticas: Pórticos.
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4.2

O Teorema dos Deslocamentos Virtuais Aplicado a

um Pórtico Plano

a) Obtenção das expressõesdos trabalhos virtuais realizados pelos esforços
internos e externos

Considere uma barra AB de um pórtico plano no seu sistema local, conforme a figura
4.1-a:
A convenção de sinais dos esforços solicitantes é utilizada ao longo do desenvolvimento
da teoria e também na resolução do exemplo prático. São considerados positivos:
o esforço normal de tração;
a força cortante no sentido horário;
o momento fletor que comprime as fibras superiores da viga.

Impondo a essabarra um campo de deslocamentosvirtuais, õw-õv(x), conforme figura
4.1

(a)

A

B

t

?«

V

\

Õ(AP)

(b)
X

L'

õ(AL)=L'-L

Figura 4. 1 : Deslocamentos
vhRiais numa band de pórtico e
os esforços de extremidade

Desprezando as de6orínaçõespor força cortante, o trabalho visual dos esforçosinternos é
dado por:

J-''',-!«T«-í«9"
45

(4.1)

Integrando por partes, obtém-se

!«v"

(4.2)

Substituindo(4.2) em(4.1), chega-se a

[mmll

l$'P«

(4.3)

Integrando novamente por partes, obtém-se
(4.4)

[Kâ,]]

Como a barra de pórtico está sujeita apenasa esforços de extremidade, pode-seconcluir
que
(4.5)

Então
(4.6)

Substituindo(4.6) em(4.3), tem-se
(4.7)

@ -lwõall IKÕ,IÉ
Reescrevendo a expressão (4.7), obtém-se
(5% = .A/,Ó'0, + .A4,ÕO. -- }'8vB + }''(S'H

(4.8)

O sinal positivo da parcela MAGOAdeve-se ao fato de o momento fletor, À/IA,tracionar as
fibras superiores, sendo o mesmo negativo em relação à convenção de sinais adotada.
Denominando
(4.9)

Õb.P- ÕwB-Õw"
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Como o deslocamento virhlal relativo, a expressão(4.8) transforma-seem
M.ÕO.+ M.ÕO.

VÕ(.hP)

(4.10)

Pode-se notar na expressão acima que a convenção de sinais para o deslocamento virtual
relativo é contrária à convenção adotada para a força cortante, ou seca,o deslocamento é
positivo no sentido anti-horário.
Até o presente momento, não foi considerado o efeito devido às deformações por força
nonnal. Isto pode ser feito adicionando à expressão (4. 10), o termo relativo ao trabalho
virtual realizado por esses mesmos esforços, que encontra-se explícito na expressão
11

NÕ(.ÀL] +- MEÃO. -} MAGOA

râ(AP)

(4.11)

Onde

Õ(M,)

(4.12)

Pode-senotar na expressão(4.12) que o alongamento é traduzido pelo sinal positivo
b) Estabelecimento da compatibilidade entre os deslocamentos e as variações de

comprimento das barras
Considerando um pórtico plano de n nós e m barras, toma-se uma baça genérica(i), com
nós k e l nas extremidades. Serão impostos deslocamentos nodais virtuais õuk, õvk, õui,
õvi,, conforme mostra a Hlgura(4.3) e õok e ÕOi. Sendo assim, a expressãodo trabalho
virtual dos esforços internos para a estrutura é dada por:

l.N:Õ
(m.:)
E
í:l

r:ÕÇÀPi) -t MTÕ0* -t M\õOi)
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(4.13)

(i )

OQ

\
\
\
\
\
\

õvk

\
\

Figura 4.2: Deslocamentos impostos nas
c:çtiemidades da baça i

«''#

\
\

cxl: \
.2
\
\

/
/

/

Õuk

/

Figura 4.3: Deslocamentos vhtuais
horizontal e vertical ilo nó K

k3

Pode-se concluir na direção do eixo da barra i
k#. = âu. cosa.

(4.14)

k.k: = õv* seno.

(4.15)

kk. = kk.-.-k.k,

õ'zíl cos(zf + õvi sen a,
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(4.16)

r'

Na cltreçaoperdendicuÍarao eixo da barrai

#ik, = âzít senaí

(4.17)

k'#. = (5vtGostei

(4.18)

k'#: = k'#.

X.X3- ($'# cos(z;

(4.19)

(âítsen(zf

N
\

i' l '~.\
\
õv-

1..

\

\\
\\
\\
\\
\\

\\\
\\
\
.)

al
\\

\

\\

\\
\

/

1;

Figura 4.4: Deslocamentos vil üiais horizontal

eveiticalno nól

Pode-se concluir na direção do eixo da barra i
(4.20)

tl* = õu. cosa.

(4.21)

/./: = ($ç seda;
11: = 11*-. !\1: = 8ui cosa: -F õvi sen a.
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(4.22)

Na direção perpendicular ao eixo da barra, conclui-se
(4.23)
/./3 = óul seno;

(4.24)

I' i. = õw*cosa:

/'/,

I' 1. -- 1.1: =

õvlçosa. õulsenai

(4.25)

A variação virtual do comprimento da barra ié dada por
(4.26)

Õ(.ÀL:)=ll: kk.

Pode-se perceber na expressão (4.26) que ao encurtamento é atribuído o sinal
negativo. Substituindo

as expressões (4.16) e (4.22) em (4.26) obtém-se as

variações virtuais de comprimento em componentes dos deslocamentos virtuais
aplicados:

ã(N,.)

ózr# cos(z, -- (5vt sen (zi

âz/l cos, + (5vzsen a.

(4.27)

O deslocamento relativo entre as extremidades da barra (i) é dado por
ÕÇb.pl - I' i, -- k' k.

(4.28)

Nota-se na expressão(4.28), que ao deslocamento relativo é atribuído o sinal
positivo quando o mesmo ocorre em sentido anta-horário.Substituindo (4.19) e
(4.25) em (4.28), obtém-se a expressão do deslocamento virtual

relativo em

função dos deslocamentos virtuais aplicados
Õ(AP)

(5ví cos

j

áz/l sen (zí

(õvl cosa.

à#, seno.)

(4.29)

A expressãodo trabalho virtual dos esforços intemos para o pórtico é obtida
através da substituição de (4.27) e (4.29) em (4. 13). Sabendo que ai'ak e ai ' ai
-t-n, tem-se: sen ai ' -sen al, cos ai'-cos al , sen al' -sen ak e cos al--cos ak

então:

E
(-N.à'* "sc'*
í-l

N ,Õt{ l ÇQS (it

.Ari(5vtsen crl

ÀCõb'rsen ai

Cáu* sen a.
(4.30)

Kõ'. sen a. + K&. coscr* + Kã'. cosa, + mfÕO, + M/ÕO,)
Assim como ilustrou-se no item 3.2, através da escritada expressão(4.30) para
cada uma das m barras do pórtico, verificando os deslocamentos cinematicamente

admissíveis e reagrupando os termos restantes e ainda colocando os
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deslocamentos virtuais em evidência, a expressão (4.30) pode ser escrita também
para os n nós do pórtico

EW,,

"s'-,)à'J

+ (-E.V,

s"

a,)ÕD, + (-EIK

seno,)à',

+ (Erp

"s",)óv,

(4.31)
(M,)ÕOJ ]

Tem-se na Figura 4.5 a ilustração de um nó genérico j, no qual Np VP e Mp são
os esforços nas p barras que convergem no nó j e Xj, YJ e Mj, as forças horizontal,
vertical e o momento, respectivamente aplicado a esse mesmo nó

M2

Figura 4.5: NÓ de pórtico com os esforços

internose os esforçosaplicados.
Mp

As equações de equilíbrio para o nó acima são as seguintes

}.l(N',cos'z,
+}';,sen
a,)+.t
=(.N,S"",

E(m,)

rP"S'*,)+(

(4.32)
0

(4.33)

m, -o

(4.34)

Substituindo as equações (4.32), (4.33) e (4.34) na expressão (4.31), obtém-se o

trabalho virtual dos esforços externos:

= (X,à/,

+ 6Õv. + M,ÓO, )

(4.35)

Estando os esforços nodais extemos Xj, Yj e Mj em equilíbrio com os esforços Ni,
Vi, Mi' e Mi' e as grandezas virtuais õ(ALi), õ(Ap), õok e õOi compatíveis com os
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+

os deslocamentosvirtuais õui, 8vi, õOi,conclui-se o Teorema dos Deslocamentos
Virtuais, dado por:

:f:l [N..5(M.) - qá(AP,) +M,'ÕO. + ;ÕO ]- E[X,&, + }''.ÓP +M,õOJI
J'

J

(4.36)

Da mesma maneira que se concluiu no Capítulo 3, que a igualdade imediatamente
acima implica equilíbrio da estrutura, ou sqa:

(4.37)

(5W - (5W

4.3 0 Teorema dos Esforços Virtuais Aplicado a um
Pórtico Plano
Analogamenteao item 3.3, tendo sido estabelecidos
a compatibilidadeentre
defom)ações e deslocamentos reais e o equilíbrio entre os esforços virtuais, a
igualdade expressa em (4.38) sela veriHIcada.

ElàV;M,, .UAP. +dL4fO.: + d\4;0, ] =
ou seja

(M',z/, + '5}',vJ + ãW,0,)

(4.38)

(4.39)

@'-Õ(

4.4 Aplicação do ProcessoDireto a um Sistema
Estrutural comg=h=l
Considere a viga apoiada engastada
P:20kN
A

B

Figura 4.6: Viga apoiada
engastada

2.5m

2,5m
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A estrutura é uma vez hiperestática e possui um grau de liberdade, conforme pode
ser visto na Figura 4.7
ai

Figura 4.7: Grau de lit)erdade
da viga apoiada - engastada

Os esforços internos estão representados na figura 4.8
Figura 4.8: Esforços de
extienlidade da ban a
apoiada - engastada

A teoria foi desenvolvida para cargasaplicadas aos nós da estrutura. Então deve

serutilizado o Princípio da Superposiçãodos Efeitos, considerandoo resultado
$tnalcomo a soma dos resultadosdos dois casosda Figura 4.9

CAS02

CASOS

P:20kN
13,33kNm

P:20kN

13,33kNm

Figura 4.9: Superposição de efeitos pífia a
resolução da viga apoiada - engastada

13,33kfqm

IOkN

IOkN

O caso 2 será resolvido pela teoria desenvolvida no presentecapítulo

Para a obtenção da equação de equilíbrio, deve-se aplicar o Teorema dos
Deslocamentos Virtuais. Para tanto, impõe-se um deslocamento virtual segundo o
grau de liberdade ai, conforme ilustra a Figura 4. 10.

Figura 4.10: Deslocamento virhial

hnposto seguudo Qgrau de liberdade
a]
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O trabalho virtual dos esforços internos é dado por
r"''--

(4.40)

ÕK

(4.41)

(slC = --13,33(ü.
Fazendo

(4.42)

(5W. - (5Jy

Obtém-se
(4.43)

À4, = --13,33#N///

O próximo passo é a obtenção de uma equação de compatibilidade utilizando o
Teorema dos Esforços Virtuais. Para tanto, escolhe-se uma estrutura isostática
fundamental, conforme mostra a Figura 4. 1 1

Figura 4. ll : Estruüua isostática

fündainental da viga apoiada - engastada

A seguir, aplica-se o esforço relativo ao vínculo subtraído na obtenção da
estrutura isostática fiindamental

Figura 4. 1 2 : Estbrço vhhlal aplicado
sobre a estmüua isostátiça

fundamental

Com isso, obtém-se o diagrama do momento fletor da estrutura da Figura 4. 13
5ÕXl:

Figura 4. 13 : Diagrama de momento
flçtor dwonente da ação de ÕXt

O diagrama de curvaturas reais da barra é obtido de acordo com os esforços
mostrados na Figura 4. 14

Figura 4. 14: Diagrama de cuivahtas reais
da viga apoiada - engastada
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/'R.

Q trabalho virtual complementar dos estórços internos é dado por
[

(4.44)

Ó%' - [Mndx
0

Integrando os diagramas das Figuras 4.1 3 e 4. 14, obtém-se:

;«Í--Ê( «.-- :«,)';x.

«.")

Como não há deslocamentos impostos na estrutura, então

ÕW.'- 0

(4.46)

Fazendo

õwl' = õw.'

(4.47)

Obtém-se:
(4.48)

Kt+ 2K7:: 0
Substituindo a equação constitutiva Mi = EIKi na equação de compatibilidade
(4.48), tem-se:
M. + 2M: = O

(4.49)

Substituindo(4.43) em(4.49), obtém-se
(4.50)

/'.

M- = 6,67kNm
Sendo assim, tem-se os resultados dos casos l e 2:
fn A C\ /3

13,33kNm

CAS02

4

20kN

13,33kNm

13,33kNm

IOkN

1,33kN

IOkN

Figura 4. 15: Resultados dos casos l e 2 da viga apoiada - engastada
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O resultado é dado pela soma dos casos l e 2, então
20kN

6,67kNm
Figura 4.16: Resultado anal da viga
apoiada - engastada

8,66kN

11,34kN

4.5 Aplicação do ProcessoDireto a um Pórtico Plano

lliperestático
Considere o pórtico abaixo, onde: Lt=4m e L2-5m e Epal OskNmz
8KNm

Figura 4. 17: Pórtico plano
hipeiestátiço

Figura 4. 18: Graus de hbüdade
do pórtico plano hiperestático

Deve-se aplicar o Teorema dos Deslocamentos Virtuais tantas vezes quantos
forem os graus de liberdade. Vale lembrar que as equaçõesde equilíbrio podem
ser obtidas através do equilíbrio dos nós do pórtico.
Inicialmente, os esforços solicitantesnas barrasdo pórtico são representadosna
Figura 4.19
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Figura 4. 19: Convenção de sinais dos esforços solicitantes
nas ban-asdo pórtico

N2

PASSO ] : Obtenção das equações de equilíbrio

a partir da aplicação do Teorema

dos Deslocamentos Virtuais. Admite-se que os esforços reais possuem o sentido
indicado na Figura 4.19
Impondo a rotação virtual correspondente ao grau de liberdade ai

8KN.m

g
Figura 4.20: Rotação vühial imposta segundo o grau de
liberdade a.

A expressãodo trabalho virtual dos esforços intemos é dada por
Õ% = Õ%. + Õ%:

(4.51)

onde, ÕWii é o trabalho virtual dos esforços internos da barra l e 8Wi2 é o
trabalho virtual dos mesmos na barra 2.
Reescrevendo os termos de (4.51), tem-se:
N.Õ(AL.)

h(y(Ap.) + .AÍ.(sf?. + .A4':(sf?:

(4.53)

Õ%:

Como õ(AZ,.) = â(Ap.)
comia

(4.52)

0, então a equação (4.52) adquire a seguinte

(4.54)

ÕW. = M,ÕO.
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A igualdade expressa em (4.54) é decorrente de não haver deslocamento virtual
na barra 2 em virtude da imposição da rotação virtual em ai

Como não há nenhum esforço extemo real correspondenteà rotação virtual
imposta, o trabalho virtual dos esforços externos é dado por:
(4.55)

(5W - 0

Aplicando o Teorema dos Deslocamentos Virtuais (TDV)
(5W - (5W

(4.56)

Obtém-se
(4.57)

hnpondo o deslocamento virtual correspondente ao grau de liberdade a2
8KN.m

l
õ(AL)\$tXRj

\
\
\

Figura 4.21 : Deslocamento vhtual imposto segundo o

grau deliberdade a2

Sendo l3 o ângulo mostrado na Figura 4.21 , sabe-se que

São obtidas as seguintes relações
4

Õ(AP:)

(4.58)

2

5

3

8(M,:)

5

2

(4.59)
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r'\

L'}.ovJ

Õ(At.)

a
l virtual dos esforços intemos é dada por
Novamente, a expressão do trabalho

(4.61)

Õ%
Para as barras, tem-se

óiK.
ÕW.: =

(4.62)

õ(AZ,.) qá(Ap.)+w:õo. +m:õo:

Nzõ(.hLj V2õÇÀpj-FUJO.-vM.ÕQ.

Como õ(Ap:) =õé?.=õé?:=õ0, =(50. = 0 e substituindo (4.62) e (4.63) em
(4.61 ), tem-se:

Õm

Õ(AZ,.) + JV:â(AZ:)

(4.64)

K:Õ(AP:)

Novamente, não há esforços externos reais correspondentes aos deslocamentos

virtuais,então
(4.65)
Aplicando o Teorema

Substituindo(4.64) e(4.65) em(4.66), chega-se a:

5N.

3.N1,+4r, = 0

como

r2 - =-2-

M , -t h4 .

(4.67)

, então a equação (4.67)

se transforma

em

(4.68)

25.N'. 15.N2+ 4/\43+ 4J\4'.= 0
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S
l ao grau de liberdade a
Impondo o deslocamento virtual correspondente

Õ(ÂP2)

....,-.---'' õ(AL?).Íçã: \,.õ(Apt) - õa3

aí'r .:\:,

"'l~À

©'\ '$
Figura 4.22 : Deslocamento viütal hnposto
segundo o grau deliberdadea3

Sendo assim, obtém-se as seguintes relações
3

(4.69)

âz,

Õ(AP:)

5

(4.70)

Õ(AP.)
4

Õ(N,:)

-:($z,

(4.71)

5

A expressãodo traballlo virtual dos esforços internos é dada por:
(4.72)

õ% - õ%. + õm:

Onde:

Õ%: = Niâ(A],.

) qá(Ap.) + À4'.ÕO. + ]W:á0:

ÕW,. = N2õÇ&L2) ylõ(.ÀPz)-} Msõ0, + M.õO.

(4.73)
(4.74)

Como â(Ah) = (50.= õ0: = õ03 = õO. = O, então a expressão(4.72), transformase em
ÕIK = .V:Õ(M,:) - qâ(Ap. ) -- r2Õ(AP:)

(4'75)

Como não há esforçoexterno real conespondenteao deslocamentovirtual
imposto, então
(4.76)

(5K - 0

60

Fazendo:
(4.77)

(5W - (5M

Substituindo(4.64) e(4.65) em(4.66), obtém-se

4]V: 5q + 3r2 = 0

(4.78)

Sabendo que:

K = 4{L:}«Z-

e K = 4:1;LlM4

, então a expressão (4.78) transforma-se

em:

(4.79)

80.M: 25A/. 25z\42+12À/3+12A4.
=0

Impondo a rotação virtual correspondente ao grau de liberdade a+
8KN.m
\
<

©''\

$\

Figura 4.23 : Rotação viihial imposta segundo o grau de
liberdade a.

A expressão do trabalho virtual dos esforços intemos é dada por
(4.80)

Ó%

Onde

ó%: = .v.a(AZ,.) qâ(Ap.)+ m.õo.+m:80:

(4.81)

Õ%: = M2'5(M:) r2â(Ap:) + A/,Ó0; + M.ÕO.

(4.82)
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Como â(At.)

õo.

(50. = 0, a expressão (4.80),

transforma-se em
(4.83)

ÕW, = M2Õ0, + M:õ0,

Neste caso, há esforço externo real correspondente à rotação virtual imposta
então o trabalho virtual dos esforços internos é dado por:

ijl%

(4.84)

= 8($Z.

O sinal positivo deve-seao fato de possuírem o mesmo sentido, o esforço extemo
existente e a rotaçãovirtual imposta. Aplicando o TDV:
(5W : (5W

Como á(Aq)

(4.85)
= â(AZJ:) = á(Ap.) = â(AP:)

= õO. = ÕO. = O, it4. = O e ainda

(50z ' ÕO3' (h4 , a equação (4.85) toma a seguinte forma após a substituição pelas

equações (4.83) e(4.84).
(4.86)

PASSO 2: E necessárioobter as equações de compatibilidade, o que será feito a
partir da aplicação do Teorema dos Esforços Virtuais (TEV) tantas vezes quantas
forem as incógnitas da estrutura. Nessas equaçõesde compatibilidade são
inseridas as equações constitutivas
A seguir, encontra-sea estrutura isostática fundamental do pórtico em questão.
São subtraídos os vínculos que caracterizam a hiperestaticidade da estrutura e são
inseridas as reações vinclulares correspondentes. Como o apoio engastado se
transformou em apoio articulado móvel, serão aplicados os esforços virtuais, ÕXi
e ÕX.2,decorrentes dessatransfom)ação
ÕHA

'T.«.
Figura 4.24: Aplicação do esforço virhal ÕX. na esbuhua
isostática fiindamental
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ÕXI

Através das equações da estática, obtém-se
(4.87)

ÕH . - ÕX.

(4.88)

(4.89)

Com isso, são traçados os diagramas de esforços solicitantes

Diagrama de Esforço Normal

ÕXI

Figura 4.25 : Diagrama de esforço nonnal da çstiuhua
isostátiça fundamental devido à ação de ÕXi

q7

:---:ÕXI
35

Diagrama de Momento Fletor
16
7

Figura 4.26: Diagrama de inomcnto fletor da
estrutura isostática Êtndamental devido à ação
de ÕXt

63

õx,

Abaixo encontra-se o diagrama de curvaturas reais do pórtico. Deve-se atentar ao
hto de o diagrama estar desenhado do lado em que as fibras estão tracionadas,
seguindo os sentidos dos esforços reais, conforme a Figura 4. 19.
KI

K2

Figura 4.27 : Diagrama de Curvaüuas
Reais do Pórtico

K4

O trabalho virtual complementar dos esforços intemos é dado pela expressão
(4.90)
(4.90)

õw' -Ejàwnüx --EM'cí

Integrando os diagramas dos esforços virtuais com o das curvaturas reais, chega
se a

«c'-;l;(

:,-"ol

-';l;p",

(4.91)

Como não há deslocamentoreal correspondenteao esforçovirtual extemo
aplicado, ÕXI, o trabalho virtual complementar dos esforços extemos é nulo,
então
(4.92)

õ%' - o
Aplicando o Teorema dos Esforços Virtuais
(4.93)

ÕW:' - .5W'

Obtém-se

64

80

40

'iv

-ãi-x'2
+-ãix'3
---ãix'4
--4ri--:lÍ-r:=o
64

(4.94)

Abaixo, encontram-se as equações de compatibilidade
(4.95)

N. = (ZM).e,

(4.96)

M. = (.EI).K:
Substituindo

as equações constitutivas

(4.95) e (4.96) em (4.94), obtém-se a

primeira equação de compatibilidade escrita em função dos esforços solicitantes
(4.97)

64A4: + 80JW; 40A4. -- 84.N'.-- l l IN 2

Segue-se a aplicação do segundo esforço virtual

Figura 4.28 : Aplicação do esforço vilhial ÕX:

na estmtuia isostática l\tndamental

ÕXI

Através das equações da estática, obtém-se
ÕH. = O

(4.98)

õh-

(4.99)

7
(4.100)

Com isso, são traçados os diagramas de esforços solicitantes
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Diagrama de Esforço Normal

+

Figura 4.29 : Diagama de esforço nomtal da
estruhira isostátiçaRludmtental devido à
anão de ÕX.2

Diagrama de Momento Fletor

Figura 4.30: Diagratna de momento
fletor da estruüua isostática ülndamental
devido à ação de ÕX:

Novamente, integrando os diagramas dos esforços solicitantes (virtuais) e o
diagrama de curvaturas reais do pórtico, obtém-se o trabalho virtual
complementar dos esforços intemos

'''l'--il-;a": -'';l-;(--"'a-'.p«. ,I'''-í',

(4.101)

Como não há deslocamentoreal correspondenteao esforçovirtual extemo
aplicado, ÕX2,então:

ÕK'

(4.102)
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Pelo Teorema dos Esforços Virtuais
(4.103)

õe'
O que resulta na equação de compatibilidade abaixo
16

K.
21 '

41

52

4

(4.104)

0

b"; * b"- *i':

Substituindo as equaçõesconstitutivas na expressão(4. 104), obtém-se
16A4 2

(4.105)

41A4s + 52/t44 + 12N'2 = 0

As equações (4.57), (4.68), (4.79), (4.86), (4.97) e (4.105) formam o sistema

linearindicado aseguir:

0
25

0

l

0

0

0

.M.

15

0

0

4

4

/v:

0

12

12

À/.

0

l

0

A/,

8

40

À4,

0

..A/.

0

0

80

0

25

0

0

0

l

84

lll

0

64

0

12

0

16

80

-41

52

A solução do sistema é dada por

;V. = 0,68ÁN

N', = 0,398#N'
À4. = 0

Mz = A,031kNttl
MI. = '3.96'3kNtu

M. = \.19kNtt]
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'0

DIAGRAMAS DE ESFORÇOS SOLICITANTES

PORTICO
3,963kNm

0,398kN
Í'n
-0,68kN

4,037kNm

DEN

DMF

1.151kN

1,009kN

1,79kNm

DEC
Figura

4.3 1: Diagiauias

solicitantes uo pórtico

68

de esforços

Capítulo 5
Introdução aos Processos dos
Esforços e dos Deslocamentos

5.1 Preâmbulo
Neste capítulo, utilizando a treliça analisada no Capítulo 3 e o pórtico analisado no
Capítulo 4, serão introduzidos os processos dos Esforços e dos Deslocamentosa partir
das equações obtidas pelo Processo Direto. Isto equivale a afirmar que a formulação deste

último não é irredutível, como ocorre nos dois primeiros
As equações de equilíbrio e de compatibilidade serão tomadas diretamente dos Capítulos
3 e 4 com as devidas adaptações.Será necessário considerar um conjunto de equações

ainda não mencionadonestetrabalho:são as eqzíações
de c'o//l/iaüóf//Jade
en//e
digo//;cações e des/oca /e/?/os.Como o próprio nome menciona, essas equações
relacionam as defomlações em cada barra com os deslocamentos dos nós da estrutura.

Os deslocamentos de principal interesse são, na maioria das vezes, as translações e as
rotações nos nós. Sendo assim, torna-se mais prático considerar cada barra

individualmente, ou sela, isolada do resto da estrutura e calcular os esforços de
extremidade, que são representadospelas forças e momentos atuantesnas extremidades
de cada barra, conforme foi desenvolvido nos capítulos anteriores

5.2 O Processo dos Deslocamentos
No Processo dos Deslocamentosaplicado a estruturas reticuladas, as incógnitas são os
deslocamentos dos nós da esüutura, então o número de equações a serem consideradas é

igual ao número de graus de liberdade da estrutura. Este processoenvolve o uso
extensivode açõese deslocamentosem barrascom extremidadesengastadas,
isto é,
deve-se obter uma estrutura cinematicamente determinada, alterando-se a estrutura real

de tal modo que os deslocamentosdesconhecidossoam nulos. A estruturaobtida
fixando todos os nós da estrutura real é denominada esü'll/zr/ció/oqzreada.
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5.3 Introdução ao Processo dos Deslocamentos
Neste item, torna-se necessária a consideração do novo conjunto de equações
mencionado no item 5.1 .

A introdução ao Processodos Deslocamentos se dá atravésda inserção das equaçõesde
compatibilidade entre deformações e deslocamentos nas equaçõesconstitutivas e estas,
por sua vez, nas equações de equilíbrio, obtendo-se um sistema linear de ordem hxh
onde h é o número de graus de liberdade da estrutura, assim definido no item 2.2. 1. Este
sistema linear tem como incógnitas os deslocamentos nodais da estrutura segundo os
respectivos graus de liberdade, ou seja, no Processo dos Deslocamentos são obtidos os
deslocamentos nodais da estrutura. Para obtermos os esforços, é necessário substituir os
deslocamentos nas equações constitutivas nas quais foramjá introduzidas as equações de
compatibilidade entre defomlações e deslocamentos. O que foi exposto neste ponto, pode
ser visualizado melhor no item que segue

5.3.1

O Processodos Deslocamentos-- Treliça

Considere a treliça do Capítulo 3, onde Li=L2=L4=L5=5m, L3=6m e .ll=d=103kN

50KN

Figura 5. 1 : Tieliça hipeiestática

50KN .D

7()

As equaçõesde compatibilidade entre deformações e deslocamentossão obtidas através
da aplicação de deslocamentos segundo os graus de liberdade da estrutura, conforme
mostra a Figura 5.2.

Figura 5.2: Aplicação dos
deslocamentos segundo os
graus de liberdade da estnihua

As relações de compatibilidade entre as defomtações das barras e os deslocamentos dos
nós obtidas no Capítulo 3 são utilizadas para a dedução do novo conjunto de equações
Portanto, devem ser consideradasas equações(3.34), (3.35), (3.40), (3.41), (3.46), (3.47)
e (3.48), porém é utilizada a relação entre deslocamentos e defomlações reais, sendo
necessárioretirar a letra õ, que caracterizagrandezasvirtuais
(5.1)

(5.2)

AEs : --a.:

(5.3)

M: = a:

(5.4)

(5.5)

(5.6)

M.;',

(5.7)
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As equações

(5.1)

até (5.7)

permitem

obter

as

equações de compatibilidade entre

deformações e deslocamentos, mostradas a seguir:

M''

7

(5.8)

7
AZ,:

(5.9)

": B''

(5.10)

(5.11)

AZ's -

(5.12)

ai

Adota-se a mesma convenção de sinais utilizada no Capítulo 3, ou seja, que os esforços
na treliça sejam todos de tração. Os deslocamentos são impostos segundo as direções e os

sentidos dos graus de liberdade. O sinal negativo indica que houve encurtamento na barra
e o positivo, que houve alongamento

A seguir, as equações de compatibilidade entre deformações e deslocamentos são
inseridas nas equações constitutivas, .N.

,obtendo-se asrelações a seguir

~.-Tt

(5.13)

;«.*«,]
(5.14)

~,-Tr{.]
7V.

(5.15)

(5.16)

Tr;«,]
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/v:
fn.

(5.17)

-Tt
«-]
'5

A próxima etapa consiste em introduzir as equações (5.13) a (5.17) nas equações de
equilíbrio, dadaspor(3.39),(3.45) e(3.52), mostradaslogo abaixo:

f'n

r')
/'b.

7.M. 25Ns = 1250
25]V:+ 7;V'. =1250

2.5N.-- IN, + \ SN, = q
A última introdução de equaçõescomece o seguinte sistemalinear
0

5392

-1400

:gl:l-l:;:l

(5.18)

A solução deste sistema é dada por

a. = 0,25916/}/
a, = 0,25916/?z

a3 = O,10529//

Introduzindo os deslocamentosobtidos em

(5.13)

até (5.17),

obtém-se

normais nas barras da treliça, dados por:

]V. = 6,545ÁN'
N: = 45,936#/V
Ab - l 0,529ÁW

/V. = 14,513#/V
A\ ; -51,832/;N
Pode-se observar que a matriz do Processo dos Deslocamentos é simétrica
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os esforços
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5.3.2 0 Processo dos Deslocamentos Pórtico
Considere o pórtico do Capítulo 4, Li=4m, L2=5m e E./ü103kNm2

8KNm

Figura 5.3:Póllico plano
hipeiestático

As equações de compatibilidades entre deformações e deslocamentos são obtidas de
maneira análoga ao item 5.3.1, devendo ser considerados os efeitos devidos à flexão, o

que não ocorreucom a treliça em virtude da própria naturezada estrutura.A seguir
podem ser visualizados na Figura 5.4 os deslocamentos a serem impostos na estrutura
para a obtenção das equações de compatibilidade entre defomlações e deslocamentos

Figura 5.4: Aplicação dos
deslocamentos segundo os graus
de liberdade da estatura
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Analogamente, são utilizadas as relações entre as deformações das barras e os
deslocamentosdos nós obtidas no Capítulo 4. Devem ser consideradasas seguintes
equações:(4.58) a (4.60) e (4.69) a (4.71), que auxiliam a montagem dos diagramas de
defomlação axial, 8, e da curvatura, K

Figura 5.5: Convenção de sinais para os esforços

N2

Os diagramas são obtidos da seguinte maneira: ao se impor o deslocamento segundo um

grau de liberdade, obtêm-se os deslocamentos em cada barra que concorre ao nó
deslocado, por meio da geometria da estrutura. A seguir, são obtidos as expressões dos

esforços de engastamentoperfeito, nas quais são inseridasas equaçõesconstitutivas.
Substituindo os deslocamentos da barra nas expressões dos esforços (já tendo substituído
as equações constitutivas), obtêm-se os diagramas
Mn

M,q

t

A.

= M . = ==lí12Z#á

m-''7

",-:F
«-T
Figura 5.6: Ações de engastamentopei$eito produzidas por deslocamentosde exheiuidade e o diagrama de
çurvaturascoilespondentes
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Impondo o deslocamento al, ou sela, uma rotação no nó A, segundo o sentido de ai da
Figura 5.4, análogo ao deslocamento õai da Figura 4.20, tem-se:

Figura 5.7-a: Diagramas de çuix'aura e dcforulação axial do pórtico quando hnposlo o
deslocamento ai.

Impondo o deslocamento a2,que é análogo ao deslocamento õaz,da Figura 4.21, tem-se

24

125 .

K2

a
125
Figura 5.7-b: Diagramas de çluvaüna e defomtação axial do pórtico quando hnposto o
deslocamento a,
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Impondo o deslocamento a3,análogo ao deslocamento õas,da Figura 4.22, tem-se

a
a

125 '
Figura 5.7-c: Diagramas de curvatura e defonnação axial do pórtico quando hnposto o
deslocamento a3.

Impondo o deslocamento a+,análogo ao deslocamento õa+(rotação), da Figura 4.23, temse:

Figura 5.7-d: Diagramas de çurvahua ç dçlbniiação axial do pórtico quando imposto o
deslocamento

a4.
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Por meio dos diagramasdas figuras 5.7-a,b,ce d, são obtidasas equaçõesde
compatibilidade entre deformações e deslocamentos, mostradas abaixo:
(5.19)

(5.20)

K3

24 18 4
iB": * iB"' * {"24

K4

'a,

125

18
* ÍB";

(5.21)

2

(5.22)

*i''

a.

(5.23)

'-'T
3

€'9

4

(5.24)

'=a2
25 ' + =a3
25 '

As equaçõesde compatibilidade entre deformações e desloc;amentossão inseridas nas
equações constitutivas,

.V. = /iHf.

e À4, = E/K, , obtendo-se

~.-«ltl
«: -

(5.25)

«[-i«,

(5.26)

* ;«,]
(5.27)

«. - «[« -{«, * ?]
(5.28)

«:-«[?

{«,*«.]
(5.29)

«, - «[â«, *4«; *;..]
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~.-«[á«:

*:«;

(5.30)

*{«.]

Introduzindo as expressões (5.25) a (5.30) nas equações de equilíbrio, dadas por (4.57)
(4.68), (4.79) e (4.86), mostradas abaixo:

A4. = 0
25Ar. 15N'2+ 4M', + 4À/4 = 0
80N: -- 25A4.-- 25A4:+ 12À4; + 12M'. = O
À42+À/3

= 8

Obtém-se o sistema linear a seguir

50000 0
0
18750
25000

19172

18750

2496
(5.31)

2496 17503
9600 -11550

A solução do sistemalinear é dada por

ai = --2,56.103#l
a, = --2,69.10 3///

a3:: 5,02.10 4/;/

a4;::5,50.10 3///
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Substituindo os valores acima nas equações (5.25) a (5.30), obtém-se
N. -

O,G132kN

N, - 0,4035kN
A4. = 0

M, = A,Q'31SkNttt
M. = '\.962SkNnt

À/, =

1,7588#lVrlz

5.4 0 Processo dos Esforços
O Processo

dos Esforços

pode ser utilizado

para analisar

qualquer

estrutura

estaticamente indeterminada. Neste processo, as quantidades desconhecidas são as
incógnitas hiperestáticas. O número de equaçõesa serem consideradas corresponde ao
grau de hiperestaticidade da estrutura. No seu procedimento, deve-se obter uma
estrutura estaticamente determinada, denominada esü'zr/zr/'aidos/árida./àr/vdalnen/a/

5.5 11ntrodução ao Processo dos Esforços
O Processo dos Esforços inicia-se com a escolha de uma estrutura isostática
fundamental da estrutura original. A seguir, são obtidos os valores de Yi o, onde Yio éo
esforço solicitante da barra i relativo ao carregamento de número zero, dado pelas cargas
que atuam na estrutura original. Segue a obtenção dos valores de Yi i, Yi 2, ..., Yi p.,onde
g é o grau de hiperestaticidade, por meio da aplicação de uma carga unitária relativa à

incógnitahiperestática,por exemplo:se a incógnita for a de índice 2, estarãosendo
determinados os termos Yi 2. Os valores de Yio, Yii,...,

Yig, são obtidos na estrutura

isostática fundamental. O esforço em cada barra i, na estrutura original, é dado pela
expressão
(

X.+ [.x. +X:x: +...+[.x.

onde Xi, X2,...,X.ssão as incógnitas hiperestáticas

8()

r''

Posteriomiente, essasexpressõessão inseridas nas equaçõesconstitutivas, que, por sua
vez, são introduzidas nas equações de compatibilidade, obtendo-se um sistema linear de
ordem gxg

5.5.1

O Processo dos Esforços -- Treliça

Considerando novamente a treliça do Capítulo 3. Serão obtidos os coeficientes Nio,
onde i=1,2,...,5. Esses coeficientes são as forças normais nas barras i na isostática
fundamental, decorrentesda aplicação dos esforços atuantesna estrutura original,
conforme ilustra a ülguraseguinte

A

Figura 5.8: Obtenção dos coeficientes Nio para os esforços na

cstmhua original

Os coeficientes Niosão dados por

(5.32)

N'io = 14#N

(5.33)

N,. = SOkN
(5.34)

N..=Q

(5.35)

.v.. = o

(5.36)
'Vso

.-=.:----.=
#N'
25

81

A seguir são obtidos os coeficientes que multiplicação a incógnita hiperestática, XI. A
obtenção dessescoeficientes se dá através da aplicação do esforço unitário atribuído à
incógnita Xi
fx.

Figura 5.9: Aplicação do esforço
unitário relativo à inçóguita XI para

r''\.

obtenção dos coeficientes Ni.

Os coe6jcientes Nii são dados por

(5.37)

.v:. = o

(5.38)

/v,.=l

(5.39)

N..=0

(5.40)

(5.41)

91

À',-'iÊ

82

r''\

Analogamente, são obtidos os coeficientes que multiplicarão a incógnita hiperestática,

Figura 5. 10: Aplicação do esforço unitário relativo à
incógnita Xz, para a obtenção dos coeficientes Nü

Os coeficientes são dados por
49

N'-: '
(5.42)

7

N'.. .

-:

'

24

(5.43)

N.: = Q

(5.44)

(5.45)

(5.46)

343

]v" 'i'iÕÕÕ
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r'

Os esforços na estrutura original são dados por
(5.47)

N\ = N\ü 4- N\ \X\ + N\zXz

r'

(5.48)
Nz = N:ü -t NzxXx -+ NzzXz

(5.49)

N, = N:.-t N..X. -t N:.Xz
(5.50)

N4 -- Nüü -b NAxXt -F N4zXz
(5.51)

r''\.
Ns = Nso -+ NsxXt -+ NsaXa

/'\.

Substituindo(5.32) a(5.46) em(5.47) a(5.51), tem-se
3
N't = ]4
'

N2

5

49
.X'i - -:-X2
'

(5.52)

600

(5.53)

-50

(5.54)

N.= X.

(5.55)

lq4R 91

w'-

(5.56)

q4q

-'-Ü''':-''-Éh''':
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As equações (5.52) a (5.56) são inseridas nas equações constitutivas AZ,, = :!-obtendo-se:

«-âr:- {*.
/''

(5.57)

=*:]

(5.58)

«:-ir'. ;*:]

(5.59)

«, -

«.

:;t.*.]

-ir:*:]

(5.60)

(5.61)

«,-ât T*â**=*:]
Inserindo

as equações

(5.57) a (5.61)

nas equações de compatibilidade

mostradas

abaixo, obtém-se o sistema linear de ordem 2x2.
(3.58)

75AZ,i + 125AZ,3 + 21A/,s = 0

49

24

M:' + -M,. + :-:;;:;M.
24 ' 15000

0

(3.67)

Um procedimento mais prático poderia ser feito através da inserção da equações (5.52) a
(5.56) nas equações de compatibilidade escritas em ftlnção dos esforços (3.59) e (3.68),

na qual já houve a utilização da lei de Hooke.

89337600
2972340

Hll:l

9s204400d
9539796001

A solução é dada por

X. - l0,49123#N
X. - 15.06647ÁN
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(5.62)

Substituindo os valores de XI e X2 nas equações(5.52) a(5.56), tem-se
N. - 6,47483ÁN

N, - 45,60561#N
N. - 10,49 123#N

N. - 14,46381ÁN
]Vs

=

51,81295#JV

5.5.2
r'\

O Processo dos Esforços

Pórtico

Considere o pórtico do Capítulo 4. Serão obtidos os coeHlcientes relativos às expressões

dos esforços solicitantes em cada barra da estrutura. São utilizados os mesmos passos
descritos no item 5.5.
8KNm

"t
Figura 5. 1 1: Obtenção dos coeHlcientespaa os esforços na

estntttna original

!«.

Figura 5.5: Convenção de sinais para os esforços

N2
86

Os sinais para obtenção dos coeficientes obedecem a convenção estabelecida pela Figura
5.5

M30

M20

Figura 5. 12 : Coeficientes relativos aos esforços
deconentes das Galgas na eslnlhua original.

Pode-se concluir

(5.63)

N~. = q
f'\

(5.64)

(5.65)

A/.o = 0

7

k/Vm

(5.66)

(5.67)

(5.68)
À/..

= o

87

M40

Para obtermos os demais coeficientes, será necessário aplicar os esforços unitários nos
vínculos retirados da estrutura original

HA

'

T«.
xl=l
Figura 5. 13 : Aplicação do esforço unitário, Xi, para a
obtenção dos coeüiçientesNn

T«.
M21

Figura 5. 14 : Coeficientes relativos
à aplicação do esforço X
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Sendo assim, obtém-se

(5.69)

(5.70)

37
N'« -

(5.71)

.A4..= 0
(5.72)

(5.73)

(5.74)

A4.. = 0

Paraobtermos os últimos coeülGientes,é necessário aplicar o esforço unitário na direção
do outro vínculo subtraído

T«.
Figura 5. 15 :Aplicação do esforço unitário,
X2, pala a obtenção dos coeficientes Nü

X2=l

!".
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Nn

+

Nn
Figura 5.16: Coeficientes relativos à aplicação do esforço Xz

Então, pode-seconcluir:

]v.: = o

(5.75)

(5.76)

(5.77)
À/::

= o

(5.78)

«:: -;
(5.79)

(5.80)
J,/.: =l

90

r'
/''\.

Os esforços nas barras do pórtico são dados por

.v.

.V..+N..X.+ N.:X:

(5.81)

.v:

N.. +- N2.X. -t Nz:Xz

(5.82)

A/:. + A4..X: + A4.:X,

(5.83)

,44:

À/:o + À/21Xt + A4::X':

(5.84)

J\4',

À4,. + A4;.X. + M,:X:

(5.85)

À4.

A4.. + .M....Y.+ A4.:X:

(5.86)

Substituindo(5.63) a(5.80) em(5.81) a(5.86), obtém-se
N. = --X.

(5.87)

(5.88)

~:-É k*--

(5.89)

A/. = 0
32

16

4

7

7

7

24
3 :=

16
+

x.

4
7

(5.90)

(5.91)

X2
(5.92)

À/.

91

f''~

Substituindo as equações (5.87) a (5.92) nas equações constitutivas,
e estas nas equações de compatibilidade(4.94)

64

80

21 '

="'

21 '

41

16
K2

21 '

37

40

-:.--K'2 + -:

52

c.
7 '

4€.

4

8"' *H"- *T':

e(4.104)

(4.94)

0

(4.104)

0

Da mesmaforma como foi observadona introdução do Processodos Esforços para a
treliça, as equações(5.87) a (5.92) poderiam ter sido introduzidas nas equaçõesde
compatibilidade escritas em ftlnção dos esforços, que são dadas por (4.97) e (4.1 05).

As equações(4.94) e (4. 104) formam o seguinte sistema linear

23227317
5909724

\zHl:l

5244i921
2333656j

Resolvendo o sistema linear, obtém-se

X. - 0,68127ÁN
X. - 1.79025ÁW

92

(5.93)

Substituindo IXi e Xz nas equações(5.87)a(5.92) tem-se
N. -

0.68127ÃW

N': = 0,39869/;N
A4. - 0

M, = A.Q31kNm
A4, = 3.963#B/»z

a,/. = 1,79025A]Vrrz

r
/r
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Capítulo 6
Comparação entre os Processos dos
Esforços e dos Deslocamentos

6.1 Introdução
Confomle foi mencionado no Capítulo 1, um método se traduz pelas hipóteses que o mesmo

comporta. O processonada mais é do que as rotinas de cálculos dentro das hipóteses

encerradaspelo método.Dentro deste,podem existir vários processose que devem
conduzir a análise aos mesmos resultados. Os Processos dos Esforços e dos Deslocamentos
foram introduzidos no capítulo anterior através do ProcessoDireto e ainda foram expostos
conceitos relativos aos mesmos. No presente capítulo, é realizada uma comparação entre os
processos clássicos, através de quadros comparativos, ressaltando a dualidade existente
entre ambos.

6.2 Quadro Comparativo Entre os Processos dos
Esforços e dos Deslocamentos
Costas comece um quadro comparativo entre os Processosdos Esforços e dos
Deslocamentos. Sua utilização possibilita uma visualização imediata da dualidade existente
entre esses dois processos.

Processo dos Esforços

Processo dos Deslocamentos

Campo de Aplicação
EstruturasEstaticamenteIndeterminadas
(Hiperestáticas)

' Costa, H. B. Notas de Aula de PEF-2 12

Estruturas Cinematicamente

Indeterminadas

Resisúênçiados Materiais 11,1996
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r

Processo:dos Deslocamentos

Processo;dos Esforços

Incógnitas

r'.

Esforços hiperestáticos externos(reativos)
ou internos (solicitantes)

r'

Deslocamentos
angulares)

nodais(lineares

Número de Incógnitas
Igual ao Grau de Indeterminação Estática

(Graude Hiperestaticidade
- g)

Igual ao Grau de Indeterminação
Cinemática (Número de Graus de
Liberdade - h)

Estrutura FundamentalAssociada à Original
Estrutura lsostática Fundamental
(Estaticamente Determinada várias opções possíveis)

EstruturaBloqueada
(CinematicamenteDeterminada- uma
única alternativa)

Básicas

Equaçõe
COMPATIBILIDADE

EQUÍLIBRIO

Em notação matricial:

r'\.

Em notação matricial:

onde:
IF] é a Matriz de Flexibilidade

F} - b'l+ F'lixa

ü-} ; k'i-- lx.l«}
onde:
IK] é a Matriz de Rigidez

{õ} e {õ%são os vetores deslocamentos
correspondentes aos esforços
hiperestáticos

{f} e {fo} são os vetores de esforços
correspondentesaos deslocamentos
nodais

{X} vetor dos esforços hiperestáticos

{a} vetor deslocamentos nodais
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ou

Processo dos Deslocamentos

Processo dos Esforços

Equações Básicas (continuação
Em notação indiciam:

Õ.

Ín.

(Õ.,Xj)

Em notação indiciam:

.Á - .Á' + }.l(K,a.)

(i=1,2,3,...,g)

(i=1,2,3,...,h)

g: Grau de Hiperestaticldade da Estrutura

h:Grau de Indeterminação Clnemática

Fij é o deslocamento correspondente a Xi e Kii é o esforço externo ativo
devido a Xi=1, na estrutura isostática correspondente a aj que causa aj=1, na
fundamental
estrutura semi-fixa, ou seja, apenas aj
liberado.

Kij (iã) é o esforço externo reativo,
correspondente a ai, que surge na

estrutura semi-fixa, com apenas aj
liberado, em virtude da aplicação de Kjj.

Interpretação Física das Equações Básicas

F'lxl-b}
/'

kF«}-U} b'}

Os esforços hiperestátícos consistem na Os deslocamentos nodais {a} consistem na
soma de duas parcelas:
soma de duas parcelas:

{X}: {..Y'l-{.X''}

b} - b'l* {«''}

A primeira parcela serve para produzir os A primeira parcela é causada diretamente
deslocamentos {õ} (dados):
pelos esforços (dados){fl:
[FlÍX'}

- {à}

kh'l-u}

96

r'.
r'

r'
r'.

Processados Deslocamentos

Processo dos Esforços

r'

Interpretação Física das Equações Básicas (continuação

E a segundapara neutralizar
os E

a segunda,

pelos esforços

Opostos

deslocamentos{õol:

aqueles contidos
contidos em
em {fcF}
{fo}
aqueles

[pllx''i-k'}

kF«''}: -ü' }

Os deslocamentos {õo} são determinados
na condição de seter
lx} = {o}, ou seja, na estrutura isostática
fundamental.

Os esforços {fo} são determinados na
condição de se ter ki= {o}, ou seja, na
estrutura bloqueada
Obs:
{fol: esforços de engastamento perfeito

r.
/''\.

<fol: esforços nodaisequivalentes

/

Comportamento ,:]da Estrutura:: Fundamental {l na Determinação das
Matrizes

r''
r

Matriz [Fj e vetor {õo}
Comportamento governado pelo equilíbrio
(característica das estruturas livres)

No cálculo dos coeficientes õij de [F] e õio
de {õo}, impõe-se o equilíbrio. Depois, com
auxílio da Lei de Hooke, a compatibilidade
decorre como conseqüência.

Matriz[K]evetor{f3
Comportamento
governado
compatibilidade(característica
estruturas bloqueadas)

pela
das

No cálculo dos coeficientes Kij de [K] e fio
{fo}. impõe-se a compatibilidade.
comoatibilidade.
de {f%,
Depois, com auxílio da Lei de Hooke, o
equilíbrio decorre como conseqüência.
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/'.

Processo:dos Deslocamentos

Processo dos Esforços

Propagação dos Efeitos na Estrutura Fundamental
r'
Dependendo da estrutura isostática
escolhida, os efeitos da aplicação de Xj=l
podem se propagar por toda estrutura
lsostática fundamental.

Os efeitos de aj=1 são localizados,na
estrutura bloqueada,fazendo com que a
matriz [K] seja "de banda"

Esforços Externos Aplicados
r'.
f'x.

/3.

Análise na estrutura isostática
fundamental. Seus efeitos são incluídos
em {õ"}.

Se forem correspondentesaos
deslocamentos nodais lineares (forças), ou
angulares(momentos),entram diretamente
no vetor {f}.
Caso contrário. seus efeitos são
considerados na estrutura bloqueada,
sendo incluídos em {fo}.

Recalques ou Rotações Forçadas de Apoio e Falhas na Continuidade
/'''\.

Se forem correspondentes aos esforços
hiperestáticosextemos(recalques ou
rotaçõesforçadas de apoio)ou internos
(falhas na continuidade), entram
diretamente no vetor {õ}.

Analisados na estrutura fixa. Seus efeitos
sãoincluídos no vetorlfo}.

Caso contrário. seus efeitos são
considerados na estrutura isostática
fundamental, sendo incluídos no vetor {õq
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Processo dos Deslocamentos

Processo dos Esforços

/'R.

/'-

Variação de Temperatura e Defeitos de Fabricação

f'
/',

r'

Analisados na estrutura isostática
fundamental. Seus efeitos são incluídos
em {õ"}

Efeitos estudados na estrutura bloqueada
e incluídos no vetorlfo}.

/'*

6.3 Observações
1) 0 Processoda Carga Unitária é útil no cálculo dos coeficientes FÜ de [F] e õio de
{õ"} . Porém, não se deve conf\lndir o Processo da Carga Unitária com o Processo
dos Esforços;
2) Uma estrutura que tenha os dois tipos de indeterminação, estática e cinemática:
(caso muito comum na prática), pode ser resolvida por qualquer dos dois processos
Entretanto, embora:

[F]'i seca,por definição, uma matriz de rigidez e, [K]'] seca,por definição: uma
matriz de flexibilidade, nunca acontecerá: [Kj-F]'i (ou [F[-]K]'i)
Pelo simples fato de que, na mesma estrutura, as matrizes [K] e [F], mesmo que
coincidentemente sejam da mesma ordem, jamais se referirão ao mesmo jogo de
esforços e deslocamentos correspondentes;
3) A interpretação física de [F]'i e [K]'i pode ser Êaci]menteintroduzida

[F]'i é uma matriz de rigidez, definida na estruturaoriginal e se refere ao mesmo
jogo de esforços e deslocamentoscorrespondentesde [F]. De [rlX} = {(y}, vem

{x} - ]r'] :{õ} -

klõ} o« x. : ÉZ,e, (i-1,2,...,g)

Sendo R.ü.esforço correspondente a õi e devido a õj-l , na estrutura original (õk-o

k#j)
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Por outro lado, [KJ'l é uma matriz de f]exibi]idade, definida na estruturaoriginal e
se refere ao.mesmojogo de esforços e deslocamentos correspondentesde [K]. De
IK'F«} - {/}, «.:«
k}

-

IKF'

{/}

-

IPI/}

.«

(i

«,

...,h)

Sendo õ#. deslocamento correspondente a fl e devido a íi=t , na estrutura original (

ek'0,k#j).
4) Uma pergunta que surge naturalmente é a seguinte: não ó'e//a //za/sJãc//de/e//n/na/
[Fji

(no processo dos esforços) e [KT' (no processo dos des]ocantentos)?

A resposta é negativa, pois para determinarmos [F]'i é necessário reso]ver várias

vezes a estrutura original, sujeita a deslocamentosunitários impostos. Para
detém\inam\os [K]'' é necessárioresolver várias vezes a estrutura original, sujeita a
esforços unitários aplicados

6.4 Ilustração da Aplicação dos Processos dos Esforços e
dos Deslocamentos
Considere a treliça apresentada por Costa e Diogo2. São atribuídos os seguintes valores para
a mesma:

Li=L2=Ls=L4=5m

EA-lO'kN

Figura6.1: Tieliça

10kN

: Costa, H.B; Diogo, L.A.C. Considerações sobre o Emprego do Teorema (los Trabalhos Virhiais na
Resolução de Estruhuas Hiperestáticas: Treliças
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A estrutura possui dois graus de liberdade e é duas vezes hiperestática. A finalidade deste
item é a ilustração relativa aos conceitos expostos no quadro comparativo deste capítulo, o
que conduz a resolução dessa treliça pelos Processos dos Esforços e dos Deslocamentos

6.4.1

Resolução da Treliça pelo Processo dos Esforços

O primeiro passoé a obtenção da estrutura isostática ftlndamental, mostradana Figura 6. 1

P- IOkN
Figura 6.2: Estrutura
isostática Rtndanieutal da

tleliça da Figura 6. 1

Sendo a estrutura duas vezes hiperestática, deverão ser obtidas duas equações de
compatibilidade. Por conseqüência, os vetores {õ} e {õ"} terão ordem 2xl, enquanto a
matriz de flexibilidade, [F], terá ordem 2x2.
A seguir, obtém-se os mesmos vetores mencionados no parágrafoanterior. Como não há
deslocamentos impostos nos apoios da estrutura, então o vetor {õ} é um vetou nulo, ou seca

'';-{:}

(6.1)

Pode-se observar que o vetar {õ} é obtido em relação à estrutura original

A seguir, deve ser obtido o vetar {õo}, que representaos deslocamentosna estrutura
isostática fundamental correspondentesàs incógnitas hiperestáticas,em virtude das cargas
que atuam na estrutura original. Esse vetor consideraria também os efeitos relativos à
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variação de temperatura, se houvesse. As componentes do vetar {õo} são calculadas através
da aplicação do Método da Carga Unitária. Para tanto, são considerados os seguintes casos

©

N?

®

'&l A

.Ni.'= 0,289
10ÃW

f3.

N{ - 0,577

N\ N:

O

]q

P-tOkN

CAS00
Figura 6.3 : Esüuhira
htndamental

isostática

resolvida

para o

Figura 6.4: Estrutura isostátiça

çiulugamenlo original.

fundamental resolvida para o

N? - Q,S

'\/

3

canegameuto unitário aplicado
segundo Xi

2:l=N3

M

2

a
B

.vf -i
Figui-a 6.5 : Esb-urna isostática

Rtndamcntal resolvida pata o
canegamento unitário aplicado
segtlndo Xz

O esforço ]V.Jsignifica o esforço normal na barra i relativo ao carregamentodo casoj

Os cálculos relativos ao vetor {õo} e da matriz de flexibilidade

seguir
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[F] são baseados na tabe]a a

Barra
2

10

N'l
-0.289
0.577

3

0

0

1,0

4

0

1,155

-1,0

l
r'x

N";

-5

Li/EAi

0,5
-1,0

5.10';
5.10''
5.10';
5.10';

;

Õ',

:

Õ9,

0,0125 4.18.1 0''
1.665.10'' -2.89.10'
-0.05
0
0
0
0
-5.78.10'

:7.2ã.l Õ:;

0.0289
0
0

1.25.10'
-2.89.10''
0

-5.78.10''

A componenteõoi do vetor {õo} é obtida pelos v dores relativos a Noi e Nii por meio da
l
seguinterelação

'.'-:@'F";' )

(6.2)

Observando a tabela
a
tem-se:
ÕP A componente

\y

o,036m

'!

õo2 do vetor {õo} é obtida pel os valores relativ os a Noi e N2i , por meio da

seguinterelação:
4

õ: -Ê(«'.vF-!t-)
í:l

(6.4)

Õ! = --0,0625m

(6.5)

/q

Observando a tabela, ten se

Com (6.3) e (6.5), o vetar {õ'} é dado por:

0 0361
0,0625

A seguir, deve ser obtida a matriz de flexibilidade [F].
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(6.6)

OBTENÇÃO DA PRIMEIRA COLUNA DA MATRIZ DE FLEXIBILIDADE
O termo õll da matriz de flexibilidade é obtido pelos valores relativos a Nli, pl
seguinte expressão:

4

r

õ.. -EP''lw.'

}l)

da

(6.7)

Observando a tabela, tem-se
(6.8)

(5..= 8,75.10 l/lz
O tempo õ2i da matriz de flexibilidade é obtido pelos valores relativos a Nii e N2i, por meio
dasegulnte expressão:
4

r

õ:. -EW'w.:Ú-)

(6.9)

õ:. = --9,38.10 '//,

(6.10)

Observando a tabela, tem-se

OBTENÇÃODA SEGUNDACOLUNA DA MATRIZ DE FLEmBILIDADE
O tendo õi2 da matriz [F] é obtido pelos valores relativos a Nii e N2i, por meio da seguinte
relação
4

r

'.:-ll«';'''.:
')
A, =

9,38.10

'//,

(6.1't )

(6.12)

O termo õ22da matriz [F] é obtido pelos valores relativosa N2i, por meio da seg
relação

4

r

a::-E(w.:©-Ú-)

]04

(6.13)

Observando a tabela, tem-se
(6.14)

í) l Ãq/}

A matriz de flexibilidade é obtida a partir de(6.8),(6.1 0),(6.12) e(6.14), então
[F']

8,75.103
9,38.10 3

9,38.10 3
(6.15)

0,0163

Assim, tem-se o sistema linear abaixo

b} - k'i-- lr'Xx}
8,75.10

(6.16)

0,0361

.3

::''ll;:l
:

9,38.10 3

0,0625

A soluçãoé dadapor

.x'. = o
X: = 3,85#N

6.4.2

Treliça

Resolução da
Deslocamentos

pelo

Processo

dos

Considerando
a mesmatreliçado item 6.4.1 A primeiraobservação
a serfeita é a
visualização dos graus de liberdade confomle mostra a Figura 6.9.

A
Lj=L2=L3=L4=5m
EA=10skN

Figura 6.6: Grátis de
liberdade datreliça
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A seguir, deve ser obtida a estrutura bloqueada, mostrada na Figura 6. 10

r'\

r'

Figura 6.7: Esüutura
bloqueada

Havendo dois graus de liberdade: serão obtidas duas equações de equilíbrio.
Conseqtlentemente, os vetores {f} e {f)} são de ordem 2xl, enquanto a matiz [F] é 2x2. A
seguir são obtidos esses dois vetores.

O vedor {f} tem como suas componentes os esforços externos aplicados correspondentes
aos graus deliberdade,então:
(6.17)

«,-Í:}
Vale mencionar que ele é obtido a partir da estrutura original

O vetor {P} indica os esforços de engastamentoperfeito. Como a estrutura em análise é
uma treliça, apenas possui forças aplicadas aos nós. Sendo assim, é um vetar nulo, portanto:
(6.18)

{,'i-l:l
O vetar {P} é obtido em relação à estrutura bloqueada.

]06

A seguir, deve-se obter a matriz de rigidez da treliça. Este procedimento consiste em impor
deslocamentos unitários segtmdo os graus de liberdade da estrutura. Cada deslocamento
imposto irá fornecer uma coluna da matriz de rigidez, que é composta pelos esforços
correspondentes a esses deslocamentos unitários, ou seja: impondo um deslocamento
unitário segundo o grau de liberdade ai, surge um esforço correspondente a essegrau, Kii,

e outro correspondenteao grau de liberdade a2, K2i. Analogamente,impondo um
deslocamento unitário segundo a2, obtêm-se K.22na direção desse mesmo grau e K2i na
direção de ai

DETERM:MAÇÃO DA PRIMEIRA COLUNA DA MATRIZ DE RIGIDEZ
A determinação das colunas da matriz de rigidez deve seguir o seguinte procedimento

Kll

Figula6.8: hnposição do
deslocamento unitário
segundo ai

Deve-se impor um deslocamento unitário segundo o grau de liberdade ai Em seguida,
devem ser seguidos os seguintes passos:

107

1)

IMPOSIÇÃO DA COMPATBIL:H)ADE ENTRE DESLOCAMENTOS E
T)FFf)P

hA A í' r)F q
-

\'

V

U-

AL2=0,5

'

l

,,/Z.Ll=l

Q
(2)

Figura 6.9: Ampliação da região eln

que se iinpõs o deslocamento
unitário

A variação de comprimento da barra

possui a mesma magnitude que o

deslocamento imposto.

2)

UTEUAÇÃO DA LEI DE HOOKE
(6.19)

N\
wl

3)

(6.20)

L

IMPOSIÇÃO DO EQuu,ÍBR10

Os termos Kli e K2t são obtidos através da imposição do equilíbrio nos nós A e B
então

EQuILIBRIODONOA

Kll
A

Nll=200kN

Figura 6.10: Forças ahiantesno nó A

N12=100kN

Obtém-se

Kll=250kN

]08

(6.21)

fn.

EQutLrBRloDONOB
N12=100kN

B

r''~

Figura 6. 1 1 : Forças ahiautes no nó B

K21

Obtém-se:

K21=100kN

(6.22)

DETERMWAÇAO DA SEGUNDA COLUNA DA MATR:U DE RIGH)EZ
A obtenção da segunda coluna da matriz de rigidez se dá de maneira análoga, impondo-se
um deslocamento unitário segundo o grau de liberdade a2.

Figura6.12:ln)posição do
desloçainentounitário
segundoa2
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1)

IMPOSIÇÃO DA COMPATIBK,H)ADE ENTRE DESLOCAMENTOS E
DEFORMAÇÃO

AL3=0,5
AL4=-0.5,

Figura 6.13: Ampliação da

região em que se unpõs o
deslocamento unitário

AI.=l
2)

UTILUAÇAO DA LEI DE HOOj<E
N{

..2QOkN

(6.23)

: 100kM

(6.24)

2

N: -

m:êb
Z'3

NÍ

3)

(6.25)

AZ,.

100#N

iMPOsiÇÃo DO EQun,ínmo

Os termos Kt2 e K22são obtidos através da imposição do equilíbrio nos nós A e B
relativo aos graus de liberdade ai e a2, então:

EQUn,ÍBRIODONOA:

K12

A
Figura 6.14:Forças

N22=200kN

Tem-se:

K12=100kN

aütautes no nó A.

(6.26)

110

EQUEnR10 DO NÕ B
F.l2-=200kKI

N32=100kN

B

r'

Figtua6.15: Forças
N42=100kN

aüiantes no nó B
K22

f'n
Tem-se:

Kz2=300kN

(6.27)

Sendo assim, a matriz de rigidez é dada por

Í'

r'

1250 100

/'''

(6.28)

tK'J-lio0 300

Í'x.

r'

Assim, pode-se estabelecer o sistema linear abaixo
(6.29)

[K] {a}

r

Utilizando(6. 17),(6. 1 8) e(6.28), obtém-se

f'n

250
100

r'

:::JÍ=}

A solução é dada por
a. = 0,0385//z
a. = --0,0154#z

Capítulo 7

Observações F'mais

7.1

Introdução

Até o presente capítulo, foram apresentadosprocessos e conceitos que permitem realizar
uma análise relativa aos processosque se situam dentro do Método Clássico: os Processos
Direto, dos Esforços e dos Deslocamentos. Os dois últimos são apresentados
tradicionalmente nos cursos de engenharia,enquanto que o primeiro tem pouca aplicação.
De fato, o Processo Direto apresenta desvantagens que superam as vantagens oferecidas o
que faz com que o mesmo não s4a recomendável na resolução sistemática de estruturas,
porém pode ser utilizado para mostrar a existência de um processo diverso dos tradicionais,
ou sqa, um processo misto alternativo

7.2 Análise e Conclusões
Conforme afirmou-se na Capítulo 1, o método deve estar baseadona escolhade hipóteses

fundamentais. O Método Clássico baseia-seno equilíbrio, na linearidadeüisica e
geométrica e na continuidade da estrutura. Já o processo está relacionado com o
procedimento de cálculo atravésdo qual se obtém a solução do problema. Dentro das
hipóteses do Método Clássico, foram mencionados três processos:
a) O Processo dos Esforços
b) O Processo dos Deslocamentos
c) O Processo Direto
O primeiro processo é recomendável em relação ao segundo, quando uma estrutura
apresentar seu grau de hiperestaticidade (g) menor que o número de graus de liberdade (h),
pois a matriz de f]exibi]idade [F] sela de ordem inferior à matriz de rigidez [K]. O segundo
processo é recomendável em relação ao primeiro quando a estrutura apresentar o número de

graus de [iberdade (h) inferior ao grau de hiperestaticidade (g), pois a matriz de rigidez [K]
seráde ordem inferior à matriz de flexibilidade [F]
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O Processo Direto é válido, pois leva aos mesmos resultados fornecidos pelos processos
tradicionais. Eventuais diferenças são atribuídas a erros de arredondamentonas operações
executadas.No entanto, o Processo Direto é menos eficiente que os outros dois processos,

uma vez que sua matriz é de ordem MxM, onde M=g+h, sendo g o grau de
hiperestaticidade da estrutura e h, o número de graus de liberdade da estrutura, poilanto

superior ao dos processostradicionais, pois no Processodos Esforços, a matriz de
flexibilidade possui ordem gxg, enquanto no Processo dos Deslocamentos,a matriz de
rigidez possui ordem hxh. Além disso, no Processo Direto a matriz não é simétrica, o que
não ocorre nos outros dois processos.Tais razões indicam que o ProcessoDireto não é
recomendável para a resolução de estruturas. No entanto, ele permite a introdução
conceitual dos Processosdos Esforços e dos Deslocamentos. Os processostradicionais são
formulações

irredutíveis.

Segundo

Zienkiewiczi,

o

estabelecimento

das equações

diferenciais vai detemlinar se uma formulação será irredutível ou mista e que é possível
obter mais de uma fomtulação irredutível para uma dada situação física. Ele atribui a
denominação f/'/'edz//íve/ quando não é mais possível eliminar qualquer incógnita utilizada
na solução do problema. Observando as ordens das matrizes de rigidez e flexibilidade e
comparando-ascom a matriz dos coeHIGientes
do Processo Direto, percebe-sefacilmente

que este não se enquadrana definiçãode fomlulaçãoirredutívelenunciadapor
Zienkiewicz.

Pode-senotar que as matrizesde rigidez e flexibilidade não são de uso exclusivo dos
Processos dos Deslocamentos e dos Esforços. Elas possuem aplicação mais abrangente

confonne foi visto
O Processo Direto pode fornecer esforços e deslocamentos:pode-se ter as equações
constitutivas inseridas nas equações de equilíbrio, obtendo-se um sistema linear com
incógnitas relativas às deformações nas barras(defonnações axiais e curvaturas),ou podese proceder conforme foi realizado neste trabalho, inserindo as equações constitutivas nas
equaçõesde compatibilidade, obtendo-se os esforços de extremidade em cadabarra
Repete-se no Processo Direto a mesma dificuldade encontrada no Processo dos Esforços

no que diz respeito à automação,pois ambos necessitamde uma estruturaisostática
filndamental. O fato de havervárias estruturasisostáticasfiindamentaistoma o Processo
dos Deslocamentos uma alternativa mais interessante para a automação, uma vez que só
existe uma estrutura bloqueada. Além disso, o Processo Direto assimcomo o Processodos
Esforços tem o grau de complexidade da resolução do problema dependenteda escolha da
estrutura isostática fiindamental: uma escolha inconveniente pode resultar em uma
resolução mais trabalhosa
A utilização dos Teoremas dos Deslocamentos e dos Esforços Virtuais caracterizaram
meios de obtenção das equações de equilíbrio e compatibilidade, respectivamente

observou-seque as equaçõesde equilíbrio são Êacihnenteobtidas atravésdo equilíbrio
direto, enquanto as equações de compatibilidade têm como caminho mais fácil para sua
obtenção a aplicação do Teorema dos Esforços Visuais. Vale salientar que os Teoremas
dos Deslocamentos e dos Esforços Virtuais constituem uma teoria mais abrangente e mais
l Zienkiewicz, O. C. The Fiúte Element Meü(ü

p.3 19 e 320

11 3

r'

genérica que o Processo Direto: enquanto os primeiros possuem maior amplitude em sua
aplicação, podendo ser aplicados em estruturas genéricas, sem mencionar as características
do material, o Processo Direto apresenta, neste trabalho, seu uso mais restrito, encontrando
suasfronteiras nas hipótesesdo Método Clássico

r'
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