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Resumo 

 

Devido ao elevado grau de hiperestatia das treliças espaciais, estas estruturas possuem uma elevada 

capacidade de redistribuição de esforços aquando da perda de algum dos seus elementos. Para tirar 

partido desta capacidade, torna-se vantajoso a análise do colapso progressivo deste tipo de estruturas, 

de modo a evitar o seu colapso total ou minimizar os danos em caso de colapso parcial. A presente 

dissertação tem então como foco o estudo do colapso progressivo de treliças, através do método de 

caminho de carga alternativo, com base numa análise não linear da estrutura. 

Relativamente à análise não linear, esta baseia-se no comportamento elasto-plástico dos elementos 

que a constituem - barras biarticuladas isoladas. Tal comportamento é determinado com base nos 

esforços da secção de meio vão, pois, o modelo adotado é constituído por duas barras rígidas de igual 

comprimento, ligadas por uma célula deformável situada a meio vão. Esta célula traduz o 

comportamento da secção mais esforçada e toma-a como representativa, na qual se concentram o 

esforço axial, 𝑁, momento fletor, 𝑀, e as deformações da barra: extensão, 𝑒, e rotação, 𝜃. A evolução 

destas deformações é regida pelo modelo que analisa o comportamento elasto-plástico de secções 

transversais sujeitas à flexão composta, através da consideração de uma superfície e curva de 

cedência no espaço dos esforços (recorrendo a uma função de cedência, 𝑓). 

No estudo do colapso progressivo, recorre-se ao método de caminho de carga alternativo, no qual se 

procede à análise não linear da treliça tendo em conta a extração individual de elementos. 
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Treliça espacial, colapso progressivo, método de caminho de carga alternativo, análise 

geometricamente não linear, instabilidade, plasticidade. 
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Abstract 

 

Due to the large degree of static indeterminacy of a space truss, when this type of structure loses one 

element, the remaining structure still has high capacity of force redistribution. Thus, to better undestand 

this capacity, it is important to study the progressive collapse in this type of structures, in order to avoid 

its total collapse and minimize the damages in case of parcial collapse. This thesis, then focuses its 

study on the progressive collapse of trusses, through the Alternative Loadpath Method and using a 

nonlinear analysis of the structure. 

The nonlinear analysis considers the elasto-plastic behaviour of the structure elements - isolated hinged 

bars. This behaviour, is determined according to the mid-span cross-section stresses, adopting a model 

formed by two rigid bars with equal length and connected by a deformable cell located at mid-span. This 

cell has the behaviour of the most stressed section of the bar (being then taken as representative). This 

cross-section behaviour is described by the axial force, 𝑁, bending moment, 𝑀, and deformations of the 

bar: extension, 𝑒, and rotation, 𝜃. The evolution of these deformations is controled, through the 

consideration of a yield surface defined in the stress results space (using a yield function, 𝑓). 

The study of the progressive collapse uses the Alternative Loadpath Method, in which a nonlinear 

analysis of the truss are preformed after individual extraction of a key element. 
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1 Introdução 

1.1 Objetivo 

O objetivo principal da presente dissertação é a análise do colapso progressivo em treliças espaciais, 

sendo necessário ter em conta o comportamento físico e geometricamente não linear da estrutura. 

Assim, nesta dissertação, procede-se à análise não linear da estrutura, ao estudo do comportamento 

elasto-plástico dos elementos que a constituem (barras biarticuladas isoladas) e das respetivas 

secções transversais, que se encontram sujeitas à flexão composta. Portanto, foi tido em conta o 

comportamento global não linear da estrutura incluindo as não linearidades provenientes das barras. 

Salienta-se que a análise não linear de estruturas treliçadas foi realizada anteriormente pelo colega 

João Barrigó (Barrigó 2014), sendo a metodologia seguida, em parte, na presente dissertação. 

Na avaliação do colapso, foi objeto de estudo o método do caminho de carga alternativo, no qual se 

procede a uma análise da estrutura após a extração de um elemento da mesma, partindo da 

configuração e estado inicial. 

 

1.2 Organização 

A presente dissertação encontra-se estruturada do particular para o geral, da secção para a estrutura, 

como se descreve de seguida. Em cada um dos capítulos, 2 a 4, referentes respetivamente ao 

comportamento da secção, barra e estrutura, apresenta-se tanto a formulação e o método de cálculo 

implementado, como os respetivos testes e validação, expondo os resultados obtidos. 

Num primeiro capítulo, Capítulo 2, apresenta-se uma análise da secção, mais propriamente do 

comportamento elasto-plástico de secções transversais sujeitas à flexão composta. Apesar das treliças 

serem estruturas tipicamente caracterizadas pelos seus elementos estarem sujeitos somente a esforço 

axial, torna-se necessário considerar a presença de momento fletor. Tal consideração deve-se ao facto 

da barra, caso se encontre à compressão, instabilizar levando ao aparecimento de flexão composta. A 

formulação apresentada baseia-se na consideração de uma superfície de cedência no espaço dos 

esforços. O teste de validação do comportamento ao nível da secção teve em conta histórias de 

deformações impostas. 

Posteriormente, no Capítulo 3, procede-se à análise do comportamento da barra. É apresentado o 

modelo adotado ao nível da barra, o algoritmo local, bem como os ajustes no processo de convergência 

e o teste de análise do comportamento da barra, que teve em conta, mais uma vez, uma função 

genérica representativa da variação do comprimento da barra em função de uma história imposta 

cíclica. 
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No Capítulo 4, é apresentada a análise não linear da estrutura, descrevendo-se o método de cálculo 

de equilíbrio e apresentando-se um teste do comportamento de uma estrutura articulada constituída 

por 4 barras. 

Após validados todos os comportamentos individuais (secção, barra e estrutura), no Capítulo 5 

procede-se à análise dos casos de estudo da presente dissertação. Deste modo, expõe-se o estudo de 

uma treliça plana e de uma treliça espacial. Cada uma destas estruturas foram analisadas em diferentes 

variantes, correspondendo a alterações de propriedades geométricas, carregamento ou condições de 

apoio. 

No Capítulo 6, apresenta-se uma nota introdutória ao colapso progressivo, abrangendo os diferentes 

métodos estudados e especificando, num subcapítulo, o método que é aplicado ao nível da análise 

realizada na presente dissertação - método de caminho de carga alternativo. Este método é aplicado a 

um dos casos da treliça plana analisada no capítulo anterior. 

Finalmente, no Capitulo 7 são apresentadas as conclusões e os desenvolvimentos futuros. 

 

1.3 Revisão bibliográfica 

Quanto à análise não linear, Papadrakakis foi um dos primeiros a desenvolver e implementar uma 

formulação não linear que comtemplava diversos aspetos, tais como: encurvadura elástica, 

distribuições de tensões elásticas, elastoplásticas e perfeitamente plásticas, descargas plásticas e 

carregamentos alternados, (Papadrakakis 1983). 

Não de menor importância encontram-se os trabalhos realizados por Murtha-Smith (1988), quanto a 

uma análise não linear de treliças planas ou espaciais, onde apresenta um modelo que permite avaliar 

incrementos e decréscimos de carga, carregamentos não proporcionais à estrutura e a perda 

simultânea de vários elementos da estrutura, deste modo avaliando e conseguindo simular um estado 

de colapso progressivo numa estrutura que perdeu membros à compressão, (Murtha-Smith 1988) e 

(Murtha-Smith 1994). 

Os estudos experimentais de Souza e Gonçalves permitiram validar os modelos numéricos existentes 

e complementá-los com particularidades observadas experimentalmente, (Souza e Gonçalves 2005) e 

(Souza e Gonçalves 2006). 

Em 2016, foi apresentado um modelo de suporte teórico eficiente para prever os comportamentos pós-

encurvadura de membros de cúpulas reticuladas de camada única sob a ocorrência de um sismo. Neste 

estudo (Ding, Chen et al. 2016) foi analisado um comportamento tanto ao nível do elemento, avaliando-

se a encurvadura no mesmo face ao carregamento, tendo em conta fases elásticas e fases não 

elásticas, como as respetivas repercussões ao nível do equilíbrio da estrutura. 
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Desde o colapso parcial do edifício britânico Ronan Point, em 1968, têm vindo a surgir vários estudos 

quanto à análise do colpaso progressivo. Em 1977, Leyendecker e Ellingwood apresentam a discussão 

entre duas abordagens diretas que levam à diminuição dos efeitos do colapso progressivo, sendo elas: 

“Specific Local Resistance Method” e “Alternate Path Method”, (Leyendecker e Ellingwood 1977). Em 

2007, Uwe Starossek apresenta um estudo com a classificação dos diferentes tipos de colapso 

progressivo, (Starossek 2007). Mais tarde, em 2011, foi feito uma revisão dos comportamentos 

estruturais face ao colapso da estrutura (CPNI 2011), onde reuniram todos os aspetos fundamentais 

quanto ao comportamento das estruturas e as características físicas e mecânicas que as levaram a ter 

maiores/menores danos após o colapso, apresentando também as várias abordagens para o estudo 

do colapso progressivo. 

No âmbito do comportamento estrutural de pontes, já foram realizados alguns estudos, particularmente 

em 2011 (Yamaguchi, Okamoto et al. 2011) e em 2012 (Miyachi, Manda et al. 2012). Em ambos os 

estudos foram apresentadas análises do colapso progressivo em pontes com treliças, partindo da perda 

de elementos da estrutura. Na análise feita por Yamaguchi, foi tido em conta análises estáticas e 

dinâmicas e foi estudada a redundância na treliça. Já Miyachi avalia a ductilidade da estrutura, numa 

análise quase estática. 

Quanto a testes propriamente ditos, como já foi referido anteriormente, Murtha-Smith teve um grande 

contributo na análise no colapso progressivo em treliças espaciais, particularmente na aplicação do 

método de caminhos de carga alternativo (Murtha-Smith 1988), recorrendo tanto à análise linear como 

à análise não linear da estrutura. Mais, recentemente, foi feita uma análise do colapso progressivo em 

cúpulas reticuladas, com base no método de caminho de carga alternativo, (Han, Liu et al. 2015). 
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2 Comportamento da seção 

No presente capítulo procede-se ao estudo do comportamento elasto-plástico de secções transversais 

sujeitas à flexão composta. Apesar da barra de uma treliça estar sujeita permanentemente a um esforço 

axial, a instabilidade que surge nos elementos comprimidos pode levar ao aparecimento da flexão. 

Assim sendo, adota-se uma formulação incremental escrita em termos dos esforços. 

Apesar das treliças espaciais serem geralmente constituídas por barras com secções tubulares, serão 

analisadas secções retangulares como representativas, visto serem caraterizadas por um diagrama de 

interação simples de definir analiticamente, o que facilita a análise e a modelação. Tal consideração, é 

possível, pois, em temos qualitativos, a diferença entre os tipos de secções não é muito relevante, 

(Virtuoso 2012). Contudo, os parâmetros que dependem de propriedades geométricas da secção 

transversal, como o momento de inércia e módulo de flexão plástico, serão determinados de forma 

exata a partir das dimensões geométricas da mesma. 

Caso se pretenda um maior rigor na modelação das secções transversais, é possível discretizar o 

diagrama de interação em vários troços, mantendo-se a aplicação dos conceitos fundamentais aqui 

abordados. Consequentemente, a análise tornar-se-á mais pesada. 

 

2.1 Formulação incremental 

Na presente dissertação, a formulação incremental do comportamento da secção adotada baseia-se 

na consideração de uma superfície de cedência no espaço dos esforços. Esta abordagem tem como 

vantagem evitar a análise da distribuição de tensões no interior da secção, admitindo-se, de forma 

simplificada, um comportamento elástico da secção ou, no caso da secção totalmente plastificada, 

dando lugar à ocorrência de escoamento plástico. 

Tendo em conta que as secções poderão estar submetidas à flexão composta, recorre-se ao diagrama 

de interação entre o esforço axial e o momento fletor. A superfície de cedência que caracteriza a 

interação entre estes esforços é definida como o lugar geométrico dos mesmos que corresponde à 

plastificação total das secções, através de uma função escalar dos esforços. Esta função de cedência, 

𝑓, é nula na superfície de cedência e negativa na região elástica, não podendo nunca ser positiva. 

Quando os esforços atuantes atingem a referida superfície, é possível que haja ocorrência de 

escoamento plástico que segue uma lei associada, isto é, as deformações plásticas são proporcionais 

à normal à superfície de cedência. 

A formulação incremental recorre ao algoritmo de retorno, que admite inicialmente que o 

comportamento da secção, num dado incremento, ocorre em regime elástico, seguindo-se o cálculo do 

correspondente valor de função de cedência, 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿. Caso este seja positivo, procede-se posteriormente 

à determinação do escoamento plástico que possibilita o retorno à superfície de cedência. 
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2.1.1 Esforços de plastificação 

Os esforços plásticos, esforço axial plástico (𝑁𝑝𝑙) e momento fletor plástico (𝑀𝑝𝑙), são determinados em 

função das propriedades plásticas da secção, obtidos pelas seguintes equações: 

 𝑁𝑝𝑙 = 𝐴 𝑓𝑦 
(2.1) 

 𝑀𝑝𝑙 = 𝑊𝑝𝑙  𝑓𝑦 
(2.2) 

onde 𝐴 representa a área da secção, 𝑓𝑦, a tensão de cedência do material e 𝑊𝑝𝑙, o módulo plástico da 

secção, dependente da geometria da mesma. Serão analisados os seguintes tipos de secções: 

retangulares, tubulares retangulares e tubulares circulares. As equações que permitem determinar o 

módulo plástico para cada uma das referidas secções são apresentadas no quadro seguinte. 

Quadro 2.1. Equações de cálculo do módulo de flexão plástico para os diferentes tipos de secção analisados. 

Secção Módulo de flexão plástico, 𝑾𝒑𝒍 

Retangulares 

 
Figura 2.1. Representação esquemática da 

secção retangular. 

 𝑊𝑝𝑙 =
𝐵𝐻2

4
 (2.3) 

em que 𝐵 e 𝐻 são a largura e a altura da secção 
retangular, respetivamente. 

Tubulares 
retangulares 

 
Figura 2.2. Representação esquemática da 

secção tubular retangular. 

 𝑊𝑝𝑙 =
𝐵𝐻2 − (𝐵 − 2 𝑡𝑤)(𝐻 − 2 𝑡𝑓)

2

4
 (2.4) 

em que 𝐵, 𝐻,  𝑡𝑤 e  𝑡𝑓 são a largura, altura, espessura 

das almas e espessura dos banzos da secção tubular 
retangular, respetivamente. 

Tubulares 
circulares 

 
Figura 2.3. Representação esquemática da 

secção tubular circular. 

 𝑊𝑝𝑙 =
𝐷3 − (𝐷 − 2𝑡)3

6
 (2.5) 

em que 𝐷 é o diâmetro exterior da secção tubular e 𝑡 é a 
espessura da mesma. 

 

Esforço Axial 

Considere-se uma secção sujeita a esforço axial, com comportamento elasto-plástico perfeito. Este 

esforço é determinado por: 

 𝑁 = 𝐸𝐴 (𝜀 − 𝜀𝑃) 
(2.6) 

em que 𝑁 representa o esforço axial na secção, 𝐸𝐴, a rigidez axial (produto entre o módulo de Young 

ou módulo de elasticidade do material, 𝐸, e a área da secção, 𝐴), 𝜀, a extensão total na secção e 𝜀𝑃, a 

extensão plástica na secção. 

Como, por definição, |𝑁| ≤ 𝑁𝑝𝑙, pode escrever-se a função de cedência como: 

 𝑓 = |𝑁| − 𝑁𝑝𝑙 ≤ 0 
(2.7) 
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Cuja normal, 𝑛, vale: 

 𝑛 =
𝜕𝑓

𝜕𝑁
= sgn 𝑁 = sgn [𝐸𝐴 (𝜀 − 𝜀𝑃)] 

(2.8) 

Na formulação incremental começa-se por calcular: 

 𝑁 = 𝐸𝐴 (𝜀 − 𝜀𝑃
0) 

(2.9) 

onde 𝜀𝑃
0 é a extensão plástica inicial. 

Assim, a função de cedência pode ser reescrita do seguinte modo: 

 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 = 𝐸𝐴 (𝜀 − 𝜀𝑃
0) 𝑛 − 𝑁𝑝𝑙 (2.10) 

Se 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 > 0, ocorre plastificação da secção, onde há um acréscimo de extensão plástica face à 

extensão plástica inicial. Neste caso, a extensão plástica é determinada pela seguinte equação: 

 𝜀𝑃 = 𝜀𝑃
𝑜 + 𝑛 ∆𝜆 

(2.11) 

onde ∆𝜆 é o multiplicador plástico incremental, obtido por: 

 𝑓 = 0 ⇔  

 ⇔ 𝐸𝐴 (𝜀 − 𝜀𝑃
0 − 𝑛 ∆𝜆) 𝑛 − 𝑁𝑝𝑙 = 0 ⇔  

 ⇔ 𝐸𝐴 (𝜀 − 𝜀𝑃
0) 𝑛 − 𝑁𝑝𝑙 − 𝐸𝐴 𝑛2 ∆𝜆 = 0 ⇔  

 ⇔ 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 − 𝐸𝐴 𝑛2 ∆𝜆 = 0  

Tendo em conta que 𝑛2 = 1, 

 ∆𝜆 =
𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿

𝐸𝐴
 

(2.12) 

 

Interação Flexão Composta 

Considerando a interação entre esforço axial e momento fletor, a condição limite a cumprir é definida 

pela curva de interação representada na Figura 2.4. e obtida pela seguinte equação, (Corrêa 2015): 

 (
𝑁

𝑁𝑝𝑙

)

2

+ |
𝑀

𝑀𝑝𝑙

| = 1 
(2.13) 
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Figura 2.4.Curva de cedência. 

 

Deste modo, a expressão da função de cedência, 𝑓, adquire a seguinte forma: 

 𝑓 = (
𝑁

𝑁𝑝𝑙

)

2

+ (
𝑀

𝑀𝑝𝑙

) sgn(𝑀) − 1 ≤ 0 
(2.14) 

Em relação à deformada da secção, os esforços presentes são: 

 𝑁 = 𝐸𝐴 (𝜀 − 𝜀𝑃) 
(2.15) 

 𝑀 = 𝐸𝐼 (𝜒 − 𝜒𝑃) 
(2.16) 

onde 𝜀 e 𝜒 são a extensão e a curvatura na secção, respetivamente. 

A formulação desenvolvida para o estudo do comportamento da barra (Capítulo 3) contempla uma 

célula deformável cuja relação constitutiva é análoga à de uma secção, sendo regida pelas equações 

que de seguida se apresentam: 

 𝑁 = 𝐾𝑁 (𝑒 − 𝑒𝑃) 
(2.17) 

 𝑀 = 𝐾𝑀 (𝜃 − 𝜃𝑃) 
(2.18) 

em que 𝑁 e 𝑀 são os esforços e 𝑒 e 𝜃 são variações de comprimento e rotação na célula central do 

elemento barra, respetivamente. 

Embora com interpretações ligeiramente diferentes, as referidas formulações são completamente 

análogas. 
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2.1.2 Algoritmo de retorno (secção) 

Apresenta-se, de seguida, o agrupamento das variáveis que irão ser utilizadas em forma vetorial, de 

modo a clarificar a exposição do algoritmo de retorno. Como tal: 

 �⃗� = [
𝑁
𝑀

] 
(2.19) 

 𝐾𝑒 = [
𝐾𝑁 0
0 𝐾𝑀

] 
(2.20) 

 �⃗� = [
𝑒
𝜃
] 

(2.21) 

 �⃗�𝑃 = [
𝑒𝑃

𝜃𝑃
] 

(2.22) 

O que permite escrever as equações (2.17) e (2.18) agrupadas no vetor de esforços: 

 �⃗� = 𝐾𝑒  (�⃗� −  �⃗�𝑃) 
(2.23) 

Nestas equações, �⃗� representa o vetor dos esforços, 𝐾𝑒, a matriz de rigidez elástica, �⃗�, o vetor das 

deformações totais e �⃗�𝑃 , o vetor das deformações plásticas. 

Quando o vetor dos esforços se encontra sobre a superfície de cedência ocorre escoamento plástico, 

o qual é governado por uma lei associada. Assim sendo: 

 ∆�⃗�𝑃 = [
∆𝑒𝑃

∆𝜃𝑃
] = ∆𝜆 [

𝜕𝑓

𝜕𝑁
𝜕𝑓

𝜕𝑀

] = ∆𝜆
𝜕𝑓

𝜕�⃗�
= ∆𝜆 �⃗⃗� 

(2.24) 

onde �⃗⃗� é a normal à superfície de cedência, representada na Figura 2.5 e dada por: 

 �⃗⃗� =
𝜕𝑓

𝜕�⃗�
= [

𝜕𝑓

𝜕𝑁
𝜕𝑓

𝜕𝑀

] =

[
 
 
 
 

2𝑁

𝑁𝑝𝑙
2

sgn(𝑀)

𝑀𝑝𝑙 ]
 
 
 
 

 
(2.25) 

 
Figura 2.5. Curva de cedência e representação da normal. 
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Generaliza-se, agora, o algoritmo de retorno para a flexão composta. Admite-se que inicialmente não 

há escoamento plástico, sendo o vetor dos esforços dado por: 

 �⃗�𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 = 𝐾𝑒( �⃗� − �⃗�𝑃
0) = [

𝑁𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿

𝑀𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿
] 

(2.26) 

onde  �⃗� são as deformações totais impostas e �⃗�𝑃
0 as deformações plásticas no início do incremento. 

Com base nestes esforços, �⃗�𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿, calcula-se o valor de 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿: 

 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 = (
𝑁𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿

𝑁𝑝𝑙

)

2

+ |
𝑀𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿

𝑀𝑝𝑙

| − 1 
(2.27) 

A função de cedência 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 é homotética à curva de interação definida na equação (2.27), representada 

na figura seguinte. 

 

Figura 2.6. Representação da curva de cedência e de curva de cedência correspondente a 𝒇𝑻𝑹𝑰𝑨𝑳. 

 

No que se segue, salienta-se que o retorno à superfície de cedência é proporcional ao produto das 

constantes elásticas pelo multiplicador plástico e pela normal à superfície de cedência. Deste modo, as 

posteriores representações são meramente esquemáticas, não sendo o retorno à superfície de 

cedência necessariamente perpendicular à representação adimensional dessa superfície (o que só 

aconteceria se 𝐾𝑁 = 𝐾𝑀). 

 

Seguidamente apresenta-se os vários casos dependentes do valor de 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿. 

Se 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 < 0 não existe escoamento plástico pelo que: 

 �⃗�𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 = �⃗� 
(2.28) 
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Caso contrário, seguidamente, apresenta-se as seguintes formulações para o caso de haver projeção 

de escoamento plástico. Estas são representadas por regiões na figura seguinte: 

 

Figura 2.7. Representação esquemática da curva de cedência, bem como das regiões onde há projeção do 
escoamento plástico. 

 

Se 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 > 0, zonas representadas pelas regiões exteriores à curva de cedência na Figura 2.7, é 

necessário calcular o multiplicador plástico incremental, ∆𝜆, que permite retornar à superfície de 

cedência. Tirando partido do facto da superfície de interação ser quadrática, é possível escrever o 

desenvolvimento em série: 

 𝑓 = 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 +
𝑑𝑓

𝑑∆𝜆
 ∆𝜆 +

1

2
  

𝑑2𝑓

𝑑∆𝜆2
 ∆𝜆2 (2.29) 

que, neste caso, é exato. 

As derivadas (primeira e segunda) de 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 em função do multiplicador incremental ∆𝜆 são: 

 
𝑑𝑓

𝑑∆𝜆
=

𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

 
𝜕�⃗�

𝜕∆𝜆
 (2.30) 

 
𝑑2𝑓

𝑑∆𝜆2
=

𝜕�⃗�

𝜕∆𝜆

𝑇
𝜕2𝑓

𝜕�⃗�𝜕�⃗�
  

𝜕�⃗�

𝜕∆𝜆
 (2.31) 

onde 
𝜕𝑓

𝜕�⃗⃗�
 corresponde à normal à superfície, já introduzida, e 

𝜕2𝑓

𝜕�⃗⃗�𝜕�⃗⃗�
 à matriz Hessiana, que agrupa as 

segundas derivadas de 𝑓 e é dada por: 

 𝐻 =
𝜕2𝑓

𝜕�⃗�𝜕�⃗�
=

[
 
 
 

𝜕2𝑓

𝜕𝑁2

𝜕2𝑓

𝜕𝑁𝜕𝑀
𝜕2𝑓

𝜕𝑁𝜕𝑀

𝜕2𝑓

𝜕𝑀2 ]
 
 
 

= [

2

𝑁𝑝𝑙
2 0

0 0

] 
(2.32) 
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Por outro lado, a primeira derivada dos esforços atuantes na secção em ordem ao multiplicador 

incremental ∆𝜆 é determinada na seguinte equação: 

 
𝜕�⃗�

𝜕∆𝜆
=

𝜕

𝜕∆𝜆
 [𝐾𝑒 ( �⃗� − �⃗�𝑃

0 − ∆𝜆 
𝜕𝑓

𝜕�⃗�
) ] = −𝐾𝑒  

𝜕𝑓

𝜕�⃗�
 (2.33) 

 

Substituindo-se as equações (2.30), (2.31) e (2.33) na equação (2.29) obtemos a seguinte equação: 

 𝑓 = 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 −
𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

 𝐾𝑒  
𝜕𝑓

𝜕�⃗�
 ∆𝜆 +

1

2
  

𝜕�⃗�

𝜕∆𝜆

𝑇

𝐾𝑒
𝑇  

𝜕2𝑓

𝜕�⃗�𝜕�⃗�
 𝐾𝑒  

𝜕�⃗�

𝜕∆𝜆
 ∆𝜆2 (2.34) 

O algoritmo de retorno pode ser reescrito com base na aplicação da fórmula resolvente. Para tal, 

considere-se as seguintes igualdades: 

 𝑐 = 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 
(2.35) 

 𝑏 = −
𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

 𝐾𝑒  
𝜕𝑓

𝜕�⃗�
 

(2.36) 

 𝑎 =
1

2
  

𝜕�⃗�

𝜕∆𝜆
 𝑇𝐾𝑒

𝑇  
𝜕2𝑓

𝜕�⃗�𝜕�⃗�
 𝐾𝑒  

𝜕�⃗�

𝜕∆𝜆
  (2.37) 

Assim sendo: 

 𝑎 ∆𝜆2 + 𝑏 ∆𝜆 + 𝑐 = 0⇔  

 ⇔ ∆𝜆 =  
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 (2.38) 

Após a observação dos resultados obtidos para cada uma das raízes e para cada incremento de 

deslocamento, procedeu-se à escolha da raiz negativa, uma vez que esta apresenta o valor absoluto 

mais baixo, correspondendo ao retorno para o ponto mais próximo da superfície de cedência. 

Face à necessidade de abranger todas as exceções averiguadas aquando da definição da curva de 

cedência, foi necessário, quando 𝑓𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿 > 0, considerar a situação no “canto”, região onde se cruzam 

as duas regiões exteriores à função de cedência na Figura 2.7. Nesta situação, que acontece quando 

se verificam as seguintes inequações: 

 [(
𝑁𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿

𝑁𝑝𝑙

)

2

+
𝑀𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿

𝑀𝑝𝑙

− 1] > 0      ⋀      [(
𝑁𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿

𝑁𝑝𝑙

)

2

−
𝑀𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿

𝑀𝑝𝑙

− 1 ] > 0 
(2.39) 

Esta condição impõe que qualquer que seja a combinação de esforços que se encontre na interseção 

das regiões exteriores à curva de cedência, retome à superfície de cedência de modo a que estes 

sejam “atirados para o canto”, isto é: 

 �⃗� = [
𝑁
𝑀

] = [
 𝑁𝑝𝑙  × sgn (𝑁𝑇𝑅𝐼𝐴𝐿)

0
] 

(2.40) 
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Para tal: 

 𝑒𝑃 = 𝑒 −
𝑁𝑝𝑙

𝐾𝑁

 
(2.41) 

 𝜃𝑃 = 𝜃 
(2.42) 

As condições impostas para a situação anterior são também aplicadas caso o retorno por uma das 

superfícies de cedência ultrapasse a outra superfície, por exemplo, caso 𝑓 > 0,00001. Temos como 

exemplo a situação representada na figura seguinte: 

 

Figura 2.8. Representação esquemática da exceção da função de cedência ultrapassar uma das superfícies de 
cedência aquando do retorno. 

 

2.1.3 Matriz Tangente 

Para a incorporação deste algoritmo de retorno na análise de uma estrutura é fundamental a obtenção 

da matriz de rigidez tangente 
𝜕�⃗⃗�

𝜕�⃗⃗�
 correspondente à linearização do algoritmo. 

Assim sendo, recorrendo às equações (2.23) e (2.24), os esforços atuantes na secção são 

determinados por: 

 �⃗� = 𝐾𝑒  (�⃗� −  �⃗�𝑃) = 𝐾𝑒  ( �⃗� − �⃗�𝑃
0 − ∆𝜆 

𝜕𝑓

𝜕�⃗�
) 

(2.43) 

Caso a secção se encontre em regime elástico, o multiplicador plástico é nulo e a matriz de rigidez da 

secção é simplesmente dada por: 

 
𝜕�⃗�

𝜕�⃗�
= 𝐾𝑒 

(2.44) 
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No entanto, para secções em regime plástico, a variação de �⃗� é dada por: 

 

𝑑�⃗� = 𝐾𝑒  𝑑�⃗� −  𝑑∆𝜆 𝐾𝑒  �⃗⃗� − ∆𝜆 𝐾𝑒

𝜕2𝑓

𝜕�⃗�𝜕�⃗�
 𝑑�⃗� ⇔ 

⇔ 𝑑�⃗� = 𝐾𝑒  𝑑�⃗� −  𝑑∆𝜆 𝐾𝑒  �⃗⃗� − ∆𝜆 𝐾𝑒   𝐻 𝑑�⃗� ⇔ 

⇔ (1 + ∆𝜆  𝐾𝑒   𝐻) 𝑑�⃗� = 𝐾𝑒  (𝑑�⃗� −  𝑑∆𝜆 �⃗⃗�) ⇔ 

⇔ 𝑄 𝑑�⃗� = 𝐾𝑒  ( 𝑑�⃗� −  𝑑∆𝜆 𝑛⃗⃗⃗ ⃗) ⇔ 

 

 ⇔ 𝑑�⃗� = 𝑄 −1𝐾𝑒  ( 𝑑�⃗� −  𝑑∆𝜆 
𝜕𝑓

𝜕�⃗�
) 

(2.45) 

com, 

 𝑄 = 1 + ∆𝜆 𝐾𝑒  𝐻  
(2.46) 

E neste regime, deve obter-se 𝑑𝑓 nula, pelo que a derivada do multiplicador incremental ∆𝜆, tendo em 

conta a equação (2.45), é obtida através da seguinte equação: 

 

𝑑𝑓 =  
𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

 𝑑�⃗� = 0 ⇔ 

⇔
𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

 𝑄 −1𝐾𝑒  (𝑑�⃗� −  𝑑∆𝜆 
𝜕𝑓

𝜕�⃗�
) = 0 ⇔ 

⇔
𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

 𝑄 −1𝐾𝑒  𝑑�⃗� −  𝑑∆𝜆 
𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

𝑄 −1𝐾𝑒  
𝜕𝑓

𝜕�⃗�
= 0 ⇔ 

 

 ⇔𝑑∆𝜆 =

𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

𝑄 −1𝐾𝑒

𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

𝑄 −1𝐾𝑒  
𝜕𝑓

𝜕�⃗�

 𝑑�⃗� 
(2.47) 

Logo, a equação que define a derivada dos esforços, equação (2.48), em ordem ao vetor representativo 

das deformações na barra, é obtida através da equação (2.45) e tendo em conta a equação (2.47). 

 𝑑�⃗� =

(

 
 

𝑄 −1𝐾𝑒 −
𝑄 −1𝐾𝑒  

𝜕𝑓

𝜕�⃗�
  
𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

 𝑄 −1𝐾𝑒

𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

𝑄 −1𝐾𝑒  
𝜕𝑓

𝜕�⃗� )

 
 

𝑑�⃗� ⇔  

 ⇔ 
𝑑�⃗�

𝑑�⃗�
= 𝑄 −1𝐾𝑒 −

𝑄 −1𝐾𝑒  
𝜕𝑓

𝜕�⃗�
 
𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

𝑄 −1𝐾𝑒

𝜕𝑓

𝜕�⃗�

𝑇

𝑄 −1𝐾𝑒  
𝜕𝑓

𝜕�⃗�

  
(2.48) 

De forma semelhante ao referido anteriormente, a matriz de rigidez tangente é dada por: 

 𝐾𝑡 =  
𝑑�⃗�

𝑑�⃗�
= [

𝑑𝑁

𝑑𝑒

𝑑𝑁

𝑑𝜃
𝑑𝑀

𝑑𝑒

𝑑𝑀

𝑑𝜃

] 
(2.49) 
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Esta expressão traduz a linearização consistente do algoritmo de retorno, sendo análoga à matriz de 

rigidez tangente consistente introduzida por (Simo e Taylor 1985) essencial para a convergência 

quadrática do método de Newton-Raphson. Para o caso do algoritmo aqui apresentado, os produtos 

matriciais envolvidos são facilmente calculados através de: 

 𝐾𝑒  𝐻 = [
𝐾𝑁 0
0 𝐾𝑀

] [

2

𝑁𝑝𝑙
2 0

0 0

] = [

2 𝐾𝑁

𝑁𝑝𝑙
2 0

0 0

] 
(2.50) 

 𝑄 = 1 + 𝐾𝑒  𝐻 ∆𝜆 = [
1 +

2 𝐾𝑁 ∆𝜆

𝑁𝑝𝑙
2 0

0 1

] 
(2.51) 

 𝑄−1 = [

1

1 +
2 𝐾𝑁  ∆𝜆

𝑁𝑝𝑙
2

0

0 1

] 
(2.52) 

 𝑄−1𝐾𝑒 =

[
 
 
 

𝐾𝑁

1 +
2 𝐾𝑁 ∆𝜆

𝑁𝑝𝑙
2

0

0 𝐾𝑀]
 
 
 

 
(2.53) 

Verifica-se assim que a matriz 𝑄−1𝐾𝑒 e, consequentemente, a matriz 𝐾𝑡 = 
𝑑�⃗⃗�

𝑑�⃗⃗�
 são matrizes simétricas. 

 

2.2 Teste do comportamento da secção 

Para a avaliação do comportamento da secção foram criadas histórias, duas para a extensão e outra 

para a rotação em função de uma variável do tipo tempo, representadas na Figura 2.9. A diferença 

entre as duas histórias relativas à extensão baseia-se no declive da função atribuída, de modo a 

abranger o comportamento até ao limite da curva de interação. Assim sendo, consideraram-se dois 

casos: o caso 1 que corresponde a um menor declive da função e o caso 2 a um maior declive da 

função. As propriedades da secção analisada foram: área de secção de (0,14 × 0,14) m
2
, tensão de 

cedência, 𝑓𝑦, de 200 MPa, módulo de elasticidade, 𝐸, de 200 GPa. 

 
Figura 2.9. Representação das histórias atribuídas às propriedades, extensão e rotação, da secção. 
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Tendo por base o algoritmo de retorno acima apresentado e as histórias atribuídas, foi possível definir 

as propriedades plásticas em função do tempo. Pela análise da Figura 2.10 e da Figura 2.11 (Quadro 

2.2), podemos observar a plasticidade da secção tendo em conta os patamares horizontais.          

Salienta-se ainda que foram consideradas escalas adimensionais, visto proporcionarem uma maior 

visibilidade do efeito. 

 

Quadro 2.2. Trajetórias 𝒕 − 𝜺𝑷/𝜺𝒚 𝒆 𝒕 − 𝜽𝑷/𝜽𝒚. 

Caso 1 Caso 2 

 
Figura 2.10. Trajetórias 𝒕 − 𝜺𝑷/𝜺𝒚 𝒆 𝒕 − 𝜽𝑷/𝜽𝒚 – Caso 1. 

 
Figura 2.11. Trajetórias 𝒕 − 𝜺𝑷/𝜺𝒚 𝒆  𝒕 − 𝜽𝑷/𝜽𝒚 – Caso 2. 

 

As trajetórias dos esforços (esforço axial e momento fletor), em função das deformações adimensionais 

(𝜀/𝜀𝑦 e 𝜃/𝜃𝑦) e a trajetória contida na curva de interação, 𝑀/𝑀𝑝𝑙 − 𝑁/𝑁𝑝𝑙, são apresentadas para cada 

caso no quadro que se segue. 

 

Quadro 2.3. Trajetórias dos esforços (𝑵 e 𝑴), em função das respetivas propriedades adimensionais ɛ/ɛ𝒚 e 𝜽/𝜽𝒚 e a 

trajetória 𝑴/𝑴𝒑𝒍 − 𝑵/𝑵𝒑𝒍, contida na curva de interação. 

 Caso 1 Caso 2 

(ɛ
/ɛ

𝒚
−

 𝑵
) 
𝒆
 (
𝜽
/𝜽

𝒚
−

𝑴
) 

 
Figura 2.12. Trajetórias  (ɛ/ɛ𝒚 −  𝑵) 𝒆 (𝜽/𝜽𝒚 − 𝑴) - 

Caso 1. 

 
Figura 2.13. Trajetórias  (ɛ/ɛ𝒚 −  𝑵) 𝒆 (𝜽/𝜽𝒚 − 𝑴) - 

Caso 2. 
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𝑴
/𝑴

𝒑
𝒍
−

 𝑵
/𝑵

𝒑
𝒍 

 
Figura 2.14. Trajetória 𝑴/𝑴𝒑𝒍-𝑵/𝑵𝒑𝒍 na secção e curva 

de interação adimensional - Caso 1. 

 
Figura 2.15. Trajetória 𝑴/𝑴𝒑𝒍-𝑵/𝑵𝒑𝒍 na secção e curva 

de interação adimensional - Caso 2. 
 

É particularmente interessante analisar a trajetória dos esforços em função dos respetivos parâmetros. 

Deste modo, na Figura 2.12 e na Figura 2.13, observa-se os ciclos de carga e descarga. Tal trajetória 

seria a esperada tendo em conta que cada um dos esforços depende do respetivo parâmetro. 

Na Figura 2.14 e na Figura 2.15, podemos observar as trajetórias que definem a interação entre os dois 

esforços a que a secção se encontra sujeita. Também é possível observar a curva de interação limitada 

pela função de cedência. A trajetória é adimensional e descreve o comportamento esperado. 

Inicialmente, a secção encontra-se em regime elástico, não atingindo a superfície de cedência. A partir 

de determinados valores de esforços, observa-se que a trajetória segue as linhas da envolvente 

enquanto não há descarga. Aquando da descarga regressa-se a um regime elástico. Este é um 

processo contínuo ao longo da variação dos esforços em causa. 
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3 Comportamento da barra 

Seguidamente, apresenta-se o estudo do comportamento elasto-plástico de barras biarticuladas 

isoladas. 

 

3.1 Formulação da análise da barra 

Neste subcapítulo apresenta-se a formulação que permite descrever, de forma simplificada, o 

comportamento de uma barra, com base no comportamento da sua secção de meio vão. Para tal, 

recuperam-se as equações apresentadas no Capítulo 2, que permitem determinar os esforços, 𝑁 e 𝑀, 

que surgem numa secção submetida a flexão composta em função das deformações generalizadas 

(extensão axial e curvatura), bem como as equações que regem o escoamento plástico. 

Começa-se por introduzir a ideia do modelo adotado, explicando de seguida como este pode ser 

calibrado a partir das características reais da barra, terminando com os detalhes da implementação do 

modelo, o qual permite obter a força transmitida pela barra em função da história do seu alongamento. 

 

3.1.1 Modelo de barra 

Observe-se o seguinte modelo de barra, constituído por duas barras rígidas de comprimento 𝑙0 2⁄ , 

ligadas por uma célula deformável situada a meio vão. A célula deformável traduz o comportamento da 

secção mais esforçada a meio vão. 

A configuração inicial, desenhada na Figura 3.1.a), inclui uma imperfeição geométrica caracterizada 

pela flecha inicial 𝑦0 (ou pela rotação inicial 𝜃0). A célula deformável tem comportamento                 

elástico-plástico (axial e de rotação), podendo acumular extensão plástica, 𝑒𝑃, e rotação plástica, 𝜃𝑃. 

Posteriormente, na barra é aplicada uma carga genérica P, levando à configuração deformada 

representada pela Figura 3.1.b), onde se nota uma extensão total, 𝑒, e uma rotação total associada, 

𝜃0 + 𝜃. 

 

 
a) b) 

Figura 3.1. Representação esquemática do modelo de barra. a) Configuração inicial. b) Configuração deformada. 
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Por trigonometria, obtêm-se as seguintes relações: 

 sen (
𝜃0

2
) =

𝑦0

𝑙0
2

 cos (
𝜃0

2
) =

𝑥0

𝑙0
2

 
(3.1) 

 sen (
𝜃0 + 𝜃

2
) =

𝑦0 + 𝑑

𝑙0
2

 cos (
𝜃0 + 𝜃

2
) =

𝑥

𝑙0
2

 
(3.2) 

 

Numa situação inicial, caso da Figura 3.1.a), o ângulo 𝜃0 é um ângulo pequeno, podendo-se considerar 

a hipótese dos pequenos deslocamentos, onde, para um ângulo genérico ∝: 

 sen(∝) ≅ ∝ cos (∝) ≅ 1 
(3.3) 

Já numa configuração deformada da barra, Figura 3.1.b), o ângulo 𝜃 pode adquirir valores relevantes, 

onde faz sentido incluir o termo quadrático do desenvolvimento da série. Apesar do valor do sen(∝) se 

manter igual, o cos (∝) é obtido por: 

 cos (∝) ≅ 1 −
∝2

2
 

(3.4) 

 

Tendo em conta as equações (3.1) a (3.2) e admitindo as hipóteses acima indicadas, escreve-se, de 

seguida, as expressões que permitem determinar as dimensões geométricas utilizadas no modelo. 

 

𝜃0

2
=

𝑦0

𝑙0
2

 ⇔ 𝑦0 =  
 𝑙0 𝜃0

4
 

(3.5) 

 
𝜃0 + 𝜃

2
=

𝑦0 + 𝑑

𝑙0
2

 ⇔  𝑑 =
𝑙0 𝜃

4
 

(3.6) 

 1 =
𝑥0

𝑙0
2

 ⇔  𝑥0 =
𝑙0
2

 
(3.7) 

 1 −
(
𝜃0 + 𝜃

2
)

2

2
=

𝑥

𝑙0
2

 ⇔  𝑥 =
𝑙0
2

[ 1 −
(𝜃0 + 𝜃)2

8
 ] 

(3.8) 

Por uma questão de conveniência, admite-se que 𝜃0 é suficientemente pequeno para se poder admitir 

que 𝑥0 ≈
𝑙0

2
, de modo que o comprimento inicial da barra real seja igual à soma dos comprimentos das 

duas barras rígidas do modelo. Assim, para manter a consistência, considera-se: 

 𝑥 =
𝑙0
2

(1 −
𝜃2

8
) 

(3.9) 
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Por sua vez, a variação de comprimento, na configuração deformada, é dada por: 

 𝑙 = 𝑒 + 2 [ 
𝑙0
2

 (1 −
𝜃2

8
)] ⇔ 

 

 ⇔ 𝑙 − 𝑙0 = 𝑒 −
𝑙0 𝜃

2

8
⇔ 

 

 ⇔ ∆𝐿 = 𝑒 −
𝑙0 𝜃

2

8
 

(3.10) 

 

3.1.2 Calibração das constantes elásticas 

No modelo, toda a deformação se concentra na célula deformável, cujo comportamento é análogo à de 

secção de meio vão da barra. As constantes elásticas são, agora, calibradas de modo a ajustar a 

resposta do modelo o mais possível à resposta elástica da barra real. 

Considere-se o elemento barra sujeito a esforço axial, 𝑁, representado na Figura 3.2., e a consequente 

variação de comprimento. 

 

Figura 3.2. Representação esquemática do efeito do esforço normal na barra. 
 

O esforço axial desenvolvido na barra tem em conta a rigidez axial da secção que a caracteriza e a 

variação de comprimento do elemento face à sua dimensão inicial. Assim, por tração elástica, tem-se 

na barra: 

 𝑁 = 𝐸𝐴 
∆𝑙

𝑙0
⇔ 

 

 ⇔ 𝑁 = 
𝐸𝐴

𝑙0
∆𝑙 

(3.11) 

Compare-se esta equação com a equação (2.17), relativa ao comportamento de secção: 

 𝑁 =  𝐾𝑁  (𝑒 − 𝑒𝑃) (3.12) 

No modelo em regime elástico linear, 𝑒 = ∆𝑙 e 𝑒𝑃 = 0, ficando simplesmente: 

 𝑁 = 𝐾𝑁  ∆𝑙 (3.13) 

donde se conclui que a constante elástica 𝐾𝑁 é dada por: 

 𝐾𝑁 =
𝐸𝐴

𝑙0
 (3.14) 
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De forma análoga à determinação do esforço axial, o momento fletor também será obtido tendo em 

conta uma rigidez e uma deformação. Como tal, recupera-se a equação (2.18): 

 𝑀 = 𝐾𝑀 (𝜃 − 𝜃𝑃) 
(3.15) 

onde se nota que 𝜃 é a variação, observada entre as duas configurações, do ângulo na célula 

deformável; e, 𝜃𝑃 é a rotação plástica, que é nula no caso elástico. Neste caso, usando (3.6): 

 𝑀 = 𝐾𝑀  𝜃 
(3.16) 

 ⇔ 𝑀 = 𝐾𝑀 (4
𝑑

𝑙0
) 

(3.17) 

Pela observação da configuração deformada, Figura 3.1.b), e tendo em conta o equilíbrio no elemento: 

 𝑀 = 𝑃 (𝑑 + 𝑦0) 
(3.18) 

que, num modelo perfeito, onde 𝑦0 = 0, adquire a seguinte expressão: 

 𝑀 = 𝑃 𝑑 
(3.19) 

Da igualdade entre as equações (3.17) e (3.19), obtém-se a expressão que permite determinar a carga 

crítica do modelo em função da carga 𝑃 genérica. 

 𝑃×𝑑 = 𝐾𝑀×4
𝑑

𝑙0
⇔ 

(3.20) 

 ⇔ 𝑃𝑐𝑟 =
4 𝐾𝑀  

𝑙0
 

(3.21) 

ou, analogamente: 

 ⇔ 𝐾𝑀 = 𝑃𝑐𝑟×
𝑙0
4

 
(3.22) 

A constante elástica de flexão foi calibrada de modo a reproduzir a mesma carga crítica da barra, ou 

carga de Euler: 

 𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝑙0
2  

(3.23) 

Assim, a rigidez de flexão é obtida através da seguinte equação: 

 𝐾𝑀 =
𝜋2𝐸𝐼

4 𝑙0
 

(3.24) 
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3.1.3 Equações mestras da barra 

A célula do meio vão encontra-se sujeita a flexão composta, como já foi explicado anteriormente, e, por 

consequência, sofre extensão, 𝑒, e rotação, 𝜃. Cada uma destas deformações pode incluir uma parcela 

elástica e uma parcela plástica, cuja evolução é regida pelo modelo de secção apresentado no Capítulo 

2. Estas duas variáveis, 𝑒 e 𝜃, estão claramente relacionadas com a variação de comprimento da barra. 

Por outro lado, também são determinantes para o estabelecimento do equilíbrio. 

Existem duas equações que regem o comportamento da barra e que podem ser materializadas em dois 

resíduos, um associado ao comprimento da barra, 𝑅1, e outro associado ao equilíbrio na secção de 

meio vão, 𝑅2. 

O resíduo 𝑅1 terá em conta a variação de comprimento da barra, onde se pretende a aproximação da 

variação de comprimento da barra determinada a partir dos deslocamentos nodais (definido no Capítulo 

4) e a variação de comprimento do elemento definida através da deformação da célula, equação (3.10). 

A referida aproximação traduz-se na seguinte igualdade: 

 ∆𝐿 (𝑒, 𝜃) − ∆𝐿 = 0 
(3.25) 

As referidas variações de comprimento, respetivamente, são dadas pelas seguintes equações: 

 ∆𝐿 = |𝑙| − |𝑙0| (3.27) 

Assim sendo, o resíduo associado à variação de comprimento da barra, pretendendo-se que este tenda 

para valor nulo, é dado por: 

 𝑅1 = ∆𝐿 − ∆𝐿 ⇔  

 ⇔ 𝑅1 = (𝑒 −
𝑙0 𝜃

2

8
) − (|𝑙| − |𝑙0|) 

(3.28) 

O resíduo 𝑅2 resulta do equilíbrio de momentos na secção de meio vão, através da seguinte equação 

(ver Figura 3.1.b)): 

 𝑀(𝑒, 𝜃) = 𝑃 (𝑑 + 𝑦0) 
(3.29) 

onde 𝑃 corresponde ao esforço axial na barra, através de 𝑁 = −𝑃, e, 𝑑 é o deslocamento associado a 

à rotação 𝜃, que adquire o valor de 
𝑙0 𝜃

4
 (equação (3.6)), resultando em: 

 𝑀(𝑒, 𝜃) + 𝑁(𝑒, 𝜃) (
𝑙0 𝜃

4
+ 𝑦0) = 0 

(3.30) 

 

 ∆𝐿 (𝑒, 𝜃) = 𝑒 −
𝑙0 𝜃

2

8
 

(3.26) 
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Na determinação do resíduo associado à flexão, foi tido em conta um fator de escala que permitiu 

estabelecer semelhante ordem de grandeza entre os resíduos. Deste modo: 

 𝑅2 =
1

𝐵
[𝑀 + 𝑁 (

𝑙0 𝜃 

4
+ 𝑦0)] (3.31) 

onde 𝐵 corresponde ao fator de escala. 

Assim, o resíduo pode ser agrupado de forma vetorial: 

 �⃗⃗� = [
𝑅1

𝑅2
] =

[
 
 
 
 (𝑒 −

𝑙0 𝜃
2

8
) − ∆𝐿

1

𝐵
[𝑀 + 𝑁 (

𝑙0 𝜃 

4
+ 𝑦0)]]

 
 
 
 

 
(3.32) 

 

3.1.4 Algoritmo local (Barra) 

Neste subcapítulo, será apresentado o algoritmo para determinar a evolução das deformações 𝑒 e 𝜃, 

em função de um ∆𝐿 imposto, e a consequente variação do esforço axial. 

A formulação da barra tem de incorporar o comportamento da barra quanto ao seu comprimento e tem 

de garantir o equilíbrio na mesma, sendo traduzido nos dois resíduos acima indicados. Assim, na 

implementação do algoritmo de retorno local, recorre-se ao método de Newton-Raphson, onde o 

resíduo, em função da variação das deformações que surgem na barra, tenderá para um valor nulo e 

adquire o seguinte desenvolvimento: 

 �⃗⃗� =   �⃗⃗⃗�0 + 
𝑑�⃗⃗�

𝑑�⃗�
 𝑑�⃗�  ≈  0⃗⃗ 

(3.33) 

Para determinar a derivada do resíduo, (3.32), em função da derivada do vetor das deformações, [
𝑑𝑅

𝑑𝑔
], 

considere-se o vetor deformada em: 

 �⃗� = [
𝑒
𝜃
] 

(3.34) 

Assim, as derivadas do resíduo são dadas explicitamente por: 

 
𝑑�⃗⃗�

𝑑�⃗�
= [

𝑑𝑅1

𝑑𝑒

𝑑𝑅1

𝑑𝜃
𝑑𝑅2

𝑑𝑒

𝑑𝑅2

𝑑𝜃

] = [
1 −

𝑙0 

4
𝜃

 
1

𝐵
 [

𝑑𝑀

𝑑𝑒
+

𝑑𝑁

𝑑𝑒
(
𝑙0  𝜃

4
+ 𝑦

𝑜
)]

1

𝐵
 [

𝑑𝑀

𝑑𝜃
+

𝑑𝑁

𝑑𝜃
(
𝑙0  𝜃

4
+ 𝑦

𝑜
) + 𝑁

𝑙0 

4
 ]

] 
(3.35) 

onde 
𝑑𝑀

𝑑𝑒
, 

𝑑𝑁

𝑑𝑒
, 

𝑑𝑀

𝑑𝜃
, 

𝑑𝑁

𝑑𝜃
 foram determinadas no Capítulo 2; e, 

 
𝑑�⃗⃗�

𝑑∆𝐿
= [

−1
0

] 
(3.36) 
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Assim, o retorno é garantido por, no início de cada iteração, se pretender que �⃗⃗� = 0⃗⃗. Logo, a variação 

do vetor das deformações é dada por: 

 

Aquando da solução convergir, caso a norma do resíduo seja inferior ao resíduo de tolerância arbitrado 

( |�⃗⃗�| < 𝑅𝑡𝑜𝑙 ), pretende-se obter a variação do esforço axial em função da variação de comprimento da 

barra, ∆𝐿. Paral tal, procede-se à obtenção da variação do resíduo e do vetor das deformações, no final 

da iteração, tendo em conta que se pretende que o resíduo se mantenha nulo, implicando que a sua 

variação seja também nula (�⃗⃗� = 0⃗⃗ ⇒ 𝑑�⃗⃗� = 0⃗⃗). 

A variação do resíduo, tendo em conta as deformações na barra e a variação do comprimento da 

mesma, é apresentado da seguinte forma: 

 𝑑�⃗⃗� =
𝑑�⃗⃗�

𝑑�⃗�
 𝑑�⃗� +

𝑑�⃗⃗�

𝑑∆𝐿
 𝑑∆𝐿 ≈ 0⃗⃗ 

(3.38) 

Resultando na seguinte expressão para a determinação da variação das deformações da barra: 

 𝑑�⃗� = −
𝑑�⃗⃗�

𝑑�⃗�

 −1
𝑑�⃗⃗�

𝑑∆𝐿
 𝑑∆𝐿 

(3.39) 

A variação do esforço axial tendo em conta as deformações na barra é obtida por: 

 𝑑𝑁 =
𝑑𝑁

𝑑�⃗�

𝑇

𝑑�⃗� = −
𝑑𝑁

𝑑�⃗�

 𝑇 𝑑�⃗⃗�

𝑑�⃗�

 −1
𝑑�⃗⃗�

𝑑∆𝐿
𝑑∆𝐿 (3.40) 

com, 

 
𝑑𝑁

𝑑�⃗�

𝑇

= [
𝑑𝑁

𝑑𝑒

𝑑𝑁

𝑑𝜃
 ] (3.41) 

donde se conclui que a variação do esforço axial em função da variação do comprimento do elemento 

é dada pela seguinte equação: 

 
𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
= −

𝑑𝑁

𝑑�⃗�

 𝑇 𝑑�⃗⃗�

𝑑�⃗�

  −1
𝑑�⃗⃗�

𝑑∆𝐿
 

(3.42) 

 

3.1.5 Convergência do algoritmo local 

Caso não convirja localmente (𝑒𝑟𝑟𝑜𝐸 > 𝑒𝑟𝑟𝑜𝐸𝑎𝑑𝑚) e já se atingiu o número de iterações admissível 

(𝑖𝑡𝑙𝑜𝑐𝑚𝑎𝑥), a iteração local termina. Neste caso, não valerá a pena prosseguir com a iteração global. 

Tal consideração foi imposta de modo a não sobrecarregar desnecessariamente a performance do 

programa. 

 𝑑�⃗� = −
𝑑�⃗⃗⃗�

𝑑�⃗⃗⃗�
 

  −1

 �⃗⃗�0 
(3.37) 
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Discute-se, de seguida, alguns cuidados a ter para melhorar o processo de convergência: 

i. O conceito da variável 𝜃 é que, após a instabilização da barra, haja um desvio da configuração 

deformada para o lado induzido pela sua imperfeição geométrica. Tal facto traduz-se numa 

rotação total na barra ser sempre positiva: 

 𝜃 + 𝜃0 > 0 ⇔   

 ⇔ 𝜃 > − 𝜃0 ⇔  

 ⇔ 𝜃 > −4
𝑦0

𝑙0
 

(3.43) 

Caso 𝜃 + 𝜃0 < 0, 𝜃 adquire o valor de − 𝜃0. 

ii. Quando as barras instabilizam, o valor 
𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
 pode ser muito baixo ou mesmo negativo. Para tornar 

o método de Newton mais robusto, opta-se por sempre que 
𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
< 𝐶 𝐾𝑁, se torne 

𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
= 𝐶 𝐾𝑁, 

onde 𝐶 adquire um valor pequeno, como por exemplo 0,001. 

 

3.2 Teste do comportamento da barra 

À semelhança do que foi feito no capítulo anterior, neste teste foi criada uma história para o 

deslocamento imposto, onde 𝑡 é um parâmetro do tipo tempo (aumenta monotonamente), representada 

na Figura 3.3. Este teste foi comparado com os resultados obtidos na dissertação do colega João 

Barrigó (Barrigó 2014), considerando as mesmas propriedades: esbelteza normalizada unitária (𝜆̅ = 1), 

área de secção de (0,14 × 0,14) m
2
, tensão de cedência, 𝑓𝑦, de 200 MPa, módulo de elasticidade 𝐸, de 

200 GPa. A barra na configuração inicial tinha um comprimento, 𝑙0, de 4 m e uma imperfeição inicial, 

𝑦0, de 0,01 m. 

 

Figura 3.3. Representação gráfica da história em análise. 
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Impondo a variação do comprimento do elemento expressa em função da história anterior, foi possível 

traçar a trajetória do esforço axial em função da variação do comprimento da barra (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4. Representação gráfica da trajetória ∆𝒍 –  𝑵. 

 

Nesta trajetória cíclica, observa-se uma primeira fase de compressão elástica até instabilizar, seguida 

de decréscimo de carga. Após a transição em regime elástico da barra à compressão para um estado 

da barra à tração, primeiro observa-se o endireitar da barra (a célula comporta-se como uma rótula 

plástica), depois a plastificação por tração pura (quando o esforço axial atinge o patamar de 

plastificação 𝑁𝑝𝑙 = 3920 kN). A história prossegue com uma descarga elástica, para novamente ser 

submetida à compressão. Salienta-se a existência de uma segunda instabilidade por compressão que 

ocorre com valor de esforço axial superior ao observado na primeira instabilização. Isto acontece 

porque a barra foi esticada de forma a perder a imperfeição geométrica inicial. 

 

Na Figura 3.5 e na Figura 3.6, as trajetórias permitem observar a variação das deformações plásticas 

e do esforço axial, adimensionalizados ao longo do tempo, respetivamente. 
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Figura 3.5. Representação gráfica das trajetórias 𝒕 − 𝒆𝑷/𝒆𝒚 e 𝒕 − 𝜽𝑷/𝜽𝒚. 

 
Figura 3.6. Representação gráfica da trajetória 𝒕 − 𝑵/𝑵𝑷𝒍. 

 

Observe-se que o esforço axial de tração tem como efeito o aumento da extensão plástica da barra. 

Assim sendo, a barra encontra-se plastificada num período de tempo (2000 < 𝑡 < 3000), representado 

pelo patamar horizontal na Figura 3.6 e onde 𝑁 𝑁𝑝𝑙⁄  = 1, acompanhada de um acréscimo de extensão 

plástica, 𝑒𝑃, com declive positivo, como se observa na Erro! A origem da referência não foi 

encontrada.. Em contrapartida, quando a barra se encontra à compressão, a sua instabilidade é 

acompanhada por um aumento da rotação plástica, Figura 3.5. 

 

De seguida, através da sequência de figuras, observa-se o andamento da trajetória da interação entre 

os esforços na secção a meio vão da barra. São visíveis os ciclos de carga e descarga, bem como as 

fases de instabilização da barra, descritos anteriormente. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 3.7. Curva de interação adimensional 𝑴/𝑴𝑷𝒍  − 𝑵/𝑵𝑷𝒍, no elemento. a) Fase 1. b) Fase 2. c) Fase 3. d) Fase 4. 
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4 Análise da estrutura 

4.1 Análise Não Linear da Estrutura 

Neste capítulo considera se o comportamento de estruturas articuladas. Admite-se que estas estruturas 

são compostas por barras biarticuladas e que as cargas atuam exclusivamente nos nós. Estas 

hipóteses simplificativas facilitam a análise ao mesmo tempo que não afetam significativamente os 

resultados. 

O comportamento individual das barras que compõem a estrutura foi analisado no capítulo anterior, 

procedendo-se agora à análise da estrutura como um todo. Para além da não linearidade evidenciada 

por cada barra, considera-se também o comportamento global geometricamente não linear. 

A formulação inclui três tipos de equações: condições de cinemática, condições de equilíbrio e as 

relações constitutivas. 

 

4.1.1 Cinemática 

Quanto à cinemática, o elemento barra é considerado uma peça linear deformável, com uma 

determinada posição genérica inicial (barra 𝐴0𝐵0) e uma posição na configuração deformada (barra 

𝐴𝐵), representado na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1. Representação esquemática do elemento barra, face às suas condições cinemáticas. 
 

Os vetores de posição (nas configurações inicial e deformada) são calculados pelas equações (4.1) e 

(4.2), respetivamente. 

 �⃗�𝐴 = �⃗�0
𝐴 + �⃗⃗�𝐴 

(4.1) 

 �⃗�𝐵 = �⃗�0
𝐵 + �⃗⃗�𝐵 

(4.2) 

onde �⃗�𝐴 e �⃗�𝐵 são os vetores de posição na configurada deformada dos pontos de extremidade 

genéricos 𝐴 e 𝐵 da barra, �⃗�0
𝐴 e �⃗�0

𝐵, os vetores de posição na configurada inicial de 𝐴0 e 𝐵0, e �⃗⃗�𝐴 e �⃗⃗�𝐵, 

os vetores de deslocamento de 𝐴 e 𝐵. 
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Os vetores de comprimentos da barra compreendida entre A e B, nas configurações inicial (𝑙0) e 

deformada (𝑙), são dados pelas equações (4.3) e (4.4): 

 𝑙0 = �⃗�0
𝐵 − �⃗�0

𝐴 
(4.3) 

 𝑙 = �⃗�𝐵 − �⃗�𝐴 
(4.4) 

Das expressões anteriores, extrai-se o vetor representativo do comprimento da barra após deformação, 

determinado pela equação (4.5): 

É importante relacionar as variações deste vetor quando os deslocamentos dos pontos 𝐴 e 𝐵 variam 

no sentido incremental ou iterativo. Assim, a sua variação infinitesimal é determinada pela equação 

matricial: 

 𝑑𝑙 = 𝑑�⃗⃗�𝐵 − 𝑑�⃗⃗�𝐴 = [

𝑑𝑢1
𝐵 − 𝑑𝑢1

𝐴

𝑑𝑢2
𝐵 − 𝑑𝑢2

𝐴

𝑑𝑢3
𝐵 − 𝑑𝑢3

𝐴

] 
(4.6) 

Esta variação pode ser reescrita do seguinte modo: 

 𝑑𝑙 = [−𝐼3 𝐼3] [
𝑑�⃗⃗�𝐴

𝑑�⃗⃗�𝐵] =
𝑑𝑙

𝑑�⃗⃗�(𝑒)
𝑑�⃗⃗�(𝑒) 

(4.7) 

em que 𝐼3 representa a matriz identidade 3 × 3, e 𝑑�⃗⃗�(𝑒), a variação do vetor deslocamento do elemento 

genérico (𝑒), dado pela equação seguinte: 

 𝑑�⃗⃗�(𝑒) = [𝑑�⃗⃗�𝐴

𝑑�⃗⃗�𝐵] 
(4.8) 

A variação de comprimento da barra é dada pela diferença entre as normas de 𝑙 e 𝑙0, pelo que se 

recupera a equação (3.27): 

 ∆𝐿 = |𝑙| − |𝑙0| (4.9) 

Observe-se que este comportamento não varia numa rotação finita (análise geometricamente não 

linear). 

 

4.1.2 Equilíbrio 

O equilíbrio no elemento é garantido pela consideração de forças internas que surgem devido ao 

esforço normal desenvolvido no mesmo. Tendo em conta que ao longo da barra não estão aplicadas 

cargas (hipótese inicialmente admitida), as forças internas nos nós serão iguais em valor, mas em sinal 

contrário, como pode ser observado na Figura 4.2. 

 𝑙 = 𝑙0 + (�⃗⃗�𝐵 − �⃗⃗�𝐴) 
(4.5) 
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Figura 4.2. Representação esquemática do elemento barra quando ao seu equilíbrio. 
 

Assim, a referida força interna, 𝑓𝑖𝑛𝑡, é determinada pela equação: 

 𝑓𝑖𝑛𝑡 = 𝑁
𝑙

𝑙
 (4.10) 

onde 𝑁 é o esforço axial e 
𝑙

𝑙
 é o versor de 𝑙. 

Deste modo, 𝑓𝑖𝑛𝑡 é um vetor que está articulado com a configuração deformada da barra, 

acompanhando a sua eventual rotação (análise geometricamente não linear). 

No elemento, as forças nas extremidades são agrupadas do seguinte modo: 

 𝑓(𝑒) = [
𝑓𝐴

𝑓𝐵
] = [

−𝑓𝑖𝑛𝑡

𝑓𝑖𝑛𝑡

] = [
−𝐼3
𝐼3

] [𝑓𝑖𝑛𝑡] 
(4.11) 

em que 𝑓(𝑒) representa o vetor de forças internas nas extremidades do elemento. 

Quando os deslocamentos dos pontos de extremidade variam, o vetor das forças internas sofre uma 

variação dada por: 

 𝑑𝑓(𝑒) =
𝑑𝑓(𝑒)

𝑑𝑓𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑓𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙

𝑑𝑙

𝑑�⃗⃗�(𝑒)
𝑑�⃗⃗�(𝑒) 

(4.12) 

Recorrendo à equação (4.7), relativa à cinemática, e às equações (4.11) e (4.12), referentes ao 

equilíbrio, é possível determinar a variação das forças internas no elemento através de: 

 𝑑𝑓(𝑒) = [
−𝐼3
𝐼3

] [
𝑑𝑓𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
] [−𝐼3 𝐼3] 𝑑�⃗⃗�(𝑒) 

(4.13) 

onde 
𝑑𝑓𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
 irá depender da relação constitutiva como se mostra adiante. 

Reescrevendo a equação anterior, temos que: 

onde 𝑘(𝑒) é a matriz de rigidez do elemento, dada por: 

 𝑘(𝑒) =

[
 
 
 
 𝑑𝑓𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙
−

𝑑𝑓𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙

−
𝑑𝑓𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙

𝑑𝑓𝑖𝑛𝑡

𝑑𝑙 ]
 
 
 
 

 
(4.15) 

 𝑑𝑓(𝑒) = 𝑘(𝑒)𝑑�⃗⃗�(𝑒) 
(4.14) 
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Na implementação do método de elementos finitos, o vetor das forças internas globais na estrutura é 

mantido agrupando as forças internas de cada elemento tendo em conta os nós discretizados. Esta 

operação é representada simbolicamente como: 

 �⃗�𝑖𝑛𝑡 = ⋀ 𝑓𝑖

(𝑒)
𝑛º 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑒=1

 
(4.16) 

De forma análoga, a matriz de rigidez é dada por: 

 𝐾 =
𝑑�⃗�𝑖𝑛𝑡

𝑑�⃗⃗�
= ⋀ 𝑘(𝑒)

𝑛º 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑒=1

 
(4.17) 

Assim sendo, por equilíbrio, teremos que: 

 �⃗� = �⃗�𝑖𝑛𝑡 − �⃗�𝑒𝑥𝑡 = 0⃗⃗ 
(4.18) 

onde �⃗�𝑒𝑥𝑡 é um vetor que agrupa as cargas aplicadas nos nós: 

 �⃗�𝑒𝑥𝑡 = 𝑃 �⃗⃗� 
(4.19) 

em que 𝑃 é um parâmetro de carga e �⃗⃗� é um vetor com o perfil do carregamento da estrutura. 

 

O comportamento de cada barra foi estudado no capítulo anterior e pode ser encapsulado na função 

𝑁 (∆𝐿). Como se estuda também o comportamento fisicamente não linear (plasticidade) é necessário 

ter em atenção que o valor de esforço normal 𝑁 depende de toda a história passada das variáveis de 

comprimento ∆𝐿. A linearização do 𝑁 (∆𝐿) traduz-se pelo conhecimento da rigidez 
𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
, que se determina 

de seguida. 

Sabendo que a variação do comprimento de barra é dada por: 

 𝑙2 = 𝑙. 𝑙 ⇒ 2𝑙 𝑑𝑙 = 2𝑙. 𝑑𝑙  ⇒ 𝑑𝑙 =
𝑙. 𝑑𝑙

𝑙
 (4.20) 

Tem-se também que: 

 𝑑∆𝐿 = 𝑑(𝑙 − 𝑙0) = 𝑑𝑙 
(4.21) 

Então, 

 𝑑𝑁 =
𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
𝑑∆𝐿 =

𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
 
𝑙. 𝑑𝑙

𝑙
 (4.22) 
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A linearização da equação (4.10) revela que a variação da força interna na barra em função da variação 

do comprimento da mesma pode ser escrita pela seguinte expressão: 

 ⇔ 𝑑𝑓𝑖𝑛𝑡 = 𝑑𝑁
𝑙

𝑙
+ 𝑁

𝑑𝑙

𝑙
−

𝑁(𝑙. 𝑑𝑙)

𝑙3
𝑙 ⇔  

 ⇔ 𝑑𝑓𝑖𝑛𝑡 =
𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
 
(𝑙. 𝑑𝑙)

𝑙

𝑙

𝑙
+ 𝑁

𝑑𝑙

𝑙
−

𝑁(𝑙. 𝑑𝑙)

𝑙3
𝑙 ⇔  

 ⇔ 𝑑𝑓𝑖𝑛𝑡 = [
𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
 
(𝑙⨂𝑙)

𝑙2
+ 𝑁 (

𝐼3
𝑙

−
(𝑙⨂𝑙)

𝑙3
)] 𝑑𝑙 

(4.23) 

onde ⨂ representa o produto tensorial definido por (�⃗�⨂�⃗⃗�)𝑐 = (�⃗⃗�. 𝑐) �⃗�. 

 

Se apenas considerarmos o comportamento elástico linear, temos bem entendido que: 

 𝑁 = 𝐸𝐴 
∆𝐿

𝑙0
 

(4.24) 

pelo que: 

 
𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
=

𝐸𝐴

𝑙0
 

(4.25) 

Por outro lado, adotando o modelo de barra introduzido no capítulo anterior, o valor de 
𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
 é obtido 

através de (3.42). 

Observe-se que, com base no conhecimento de 𝑁 e de 
𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
, ficam totalmente definidos os vetores das 

forças internas, �⃗�𝑖𝑛𝑡, (equações (4.10), (4.11) e (4.16)) e da matriz de rigidez 𝐾, equações (4.15), (4.17) 

e (4.23). 

 

4.2 Método de cálculo da trajetória da estrutura 

4.2.1 Método Incremental / Iterativo 

A trajetória de carga foi determinada através do controlo de deslocamentos, isto é, foi imposto um 

deslocamento num nó da estrutura onde se espera um crescimento monótono ao longo de toda a 

trajetória. O deslocamento é incrementado até atingir o deslocamento máximo, definido no ficheiro de 

dados. 

 𝑑𝑓𝑖𝑛𝑡 = 𝑑𝑁
𝑙

𝑙
+ 𝑁

𝑑𝑙

𝑙
−

𝑁 𝑙

𝑙2
𝑑𝑙 ⇔  
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Ao nível do primeiro incremento tem-se em conta que a matriz de rigidez da estrutura ainda não é 

conhecida, impossibilitando a determinação da variação do parâmetro de carga e a variação do 

deslocamento em função da mesma. Como tal: 

em que 𝑑 é o vetor que reúne todos os deslocamentos nodais não nulos da estrutura, �⃗⃗⃗�, o vetor 

constituído por zeros, à exceção do deslocamento nodal correspondente ao nó onde o deslocamento 

está imposto e incrementado, e ∆𝑑𝑖𝑚𝑝 é o valor arbitrado para o incremento do deslocamento. Todos 

os vetores referidos possuem uma dimensão igual ao número de deslocamentos nodais livres, 𝑛𝑑. 

Contudo, nos restantes incrementos, a obtenção do vetor dos deslocamentos nodais não nulos terá em 

conta a matriz de rigidez e será apresentado mais à frente. 

Como já foi referido anteriormente, a formulação da estrutura tem de garantir o equilíbrio na mesma. 

Contudo, as forças interiores são dependentes do incremento do deslocamento, �⃗�𝑖𝑛𝑡(𝑑), e as forças 

exteriores ao sistema são dependentes da variação da carga, �⃗�𝑒𝑥𝑡(𝑃), tornando-se vantajoso recorrer 

à utilização simultânea do método incremental e do método iterativo para a obtenção rápida de uma 

solução convergida o mais próximo possível da solução exata do sistema. 

O método iterativo de Newton-Raphson baseia-se na consideração do resíduo, �⃗⃗�, da função, 

convergindo para zero. Deste modo, o erro baseado na equação de equilíbrio do sistema (equação 

(4.18)) é dado por: 

 �⃗⃗� = �⃗�𝑖𝑛𝑡(𝑑) − �⃗�𝑒𝑥𝑡(𝑃) = 0⃗⃗ 
(4.27) 

Caso a norma do resíduo ultrapasse o resíduo de tolerância arbitrado ( |�⃗⃗�| > 𝑅𝑡𝑜𝑙 ) é necessária uma 

nova iteração no sentido de obter uma melhor aproximação de 𝑑 e 𝑃. 

A variação vetorial do resíduo num incremento discreto das variáveis principais (desprezando os termos 

de ordem superior) é: 

 ∆�⃗⃗� = 𝐾 ∆𝑑 − ∆𝑃 �⃗⃗� 
(4.28) 

onde 𝐾 é a matriz de rigidez da estrutura (determinada pela equação (4.17)), ∆𝑑, a variação do vetor 

de deslocamentos da estrutura, ∆𝑃, valor da variação de carga associada ao incremento de 

deslocamento e �⃗⃗�, o vetor das forças exteriores da estrutura. O símbolo ∆ é usado para realçar que se 

trata de uma variação finita. 

No início de cada incremento �⃗⃗� = 0⃗⃗, valor que se deseja manter, pelo que ∆�⃗⃗� = 0⃗⃗, assim a variação 

finita dos deslocamentos nodais não nulos da estrutura é obtida por: 

 𝐾 ∆𝑑 − ∆𝑃 �⃗⃗� = 0⃗⃗ ⇔ 
 

 ⇔∆ 𝑑 = ∆𝑃𝐾−1 �⃗⃗� 
(4.29) 

 𝑑 = �⃗⃗⃗�×∆𝑑𝑖𝑚𝑝 
(4.26) 
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Sabe-se também que a parcela que diz respeito à variação do deslocamento entre incrementos 

corresponderá ao incremento do deslocamento, ∆𝑑𝑖𝑚𝑝. Assim, 

 �⃗⃗⃗�. ∆𝑑 = ∆𝑑𝑖𝑚𝑝 ⇔ 
 

 ⇔ ∆𝑃 �⃗⃗⃗�. 𝐾−1 �⃗⃗� = ∆𝑑𝑖𝑚𝑝 ⇔ 
 

 ⇔ ∆𝑃 =
∆𝑑𝑖𝑚𝑝

 �⃗⃗⃗�. 𝐾−1 �⃗⃗�
 

(4.30) 

De forma análoga, no processo iterativo, pretende-se melhorar a estimativa dos deslocamentos de 

modo a obter �⃗⃗� + ∆�⃗⃗� = 0⃗⃗, mantendo o valor de deslocamento imposto. Assim, a variação do vetor de 

deslocamentos é obtida pela equação (4.31): 

 𝐾 ∆𝑑 − ∆𝑃 �⃗⃗� = −�⃗⃗� ⇔ 
 

 ⇔ ∆ 𝑑 = 𝐾−1 (−�⃗⃗� + ∆𝑃 �⃗⃗�)⇔ 
 

 ⇔∆ 𝑑 = −𝐾−1�⃗⃗� + ∆𝑃𝐾−1 �⃗⃗� 
(4.31) 

O processo iterativo é interior ao incremento, logo, em cada incremento, o deslocamento imposto 

mantém-se constante e há uma variação de carga. A determinação do acréscimo do valor de carga é 

determinada pela tangente à trajetória, a partir do ponto respetivo ao deslocamento anterior ao 

incremento. Assim sendo, ∆𝑑𝑖𝑚𝑝 = 0 e a variação do parâmetro de carga, ∆𝑃, é dada pela equação 

(4.32): 

 �⃗⃗⃗� .  ∆𝑑 = 0⇔ 
 

 ⇔ − �⃗⃗⃗� .  𝐾−1�⃗⃗� + ∆𝑃 �⃗⃗⃗�  .  𝐾−1 �⃗⃗� = 0⃗⃗⇔ 
 

 ⇔∆𝑃 =
�⃗⃗⃗� .  𝐾−1�⃗⃗�

 �⃗⃗⃗� .  𝐾−1 �⃗⃗�
 

(4.32) 

Na nova iteração: 

 𝑑𝑛𝑜𝑣𝑜 = 𝑑 + ∆𝑑 
(4.33) 

 𝑃𝑛𝑜𝑣𝑜 = 𝑃 + ∆𝑃 
(4.34) 

 

4.2.2 Convergência do método de cálculo 

A iteração global pode ser terminada por se ter obtido convergência ou se o número máximo de 

iterações atingiu o valor máximo admissível (ou se a iteração local não teve sucesso), no final da 

iteração global se continuar a verificar a condição |�⃗⃗�| > 𝑅𝑡𝑜𝑙, a solução não convergiu tendo em conta 



38 

 

o incremento de deslocamento. Neste caso, é necessário voltar atrás e reduzir o incremento do 

deslocamento imposto. Caso isto suceda, voltamos à iteração global inicial, mas com um incremento 

de deslocamento imposto reduzido (dividindo ∆𝑑𝑖𝑚𝑝 por um fator 𝑓𝑖𝑛𝑐). Quanto à análise da barra, é 

necessário recuperar a extensão e a rotação anteriores, para cada uma das barras. 

Por outro lado, se |�⃗⃗�| < 𝑅𝑡𝑜𝑙, a solução convergiu no incremento em análise e procede-se ao output 

dos deslocamentos nodais, bem como as trajetórias definidas para cada incremento. Se se verificar 

que o número de iterações é muito baixo (< 𝑛𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎), é possível acelerar o passo do incremento. 

Deste modo, afeta-se o intervalo de incremento (∆𝑑𝑖𝑚𝑝) por um fator (𝑓𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑛𝑐). Contudo, não é permitido 

ultrapassar um valor máximo de incremento (𝑑𝑖𝑛𝑐𝑚𝑎𝑥). 

 

4.3 Teste do comportamento da estrutura 

Para testar a formulação apresentada e a implementação realizada em ambiente MATLAB, 

determinaram-se as trajetórias de equilíbrio em algumas estruturas simples. Os primeiros testes 

incidiram sobre uma estrutura contendo uma única barra, aumentando progressivamente a 

complexidade do comportamento considerado. Assim, primeiro testou-se o comportamento elástico e 

sem instabilidade (admitindo valores elevados da tensão de cedência e da rigidez de flexão), depois o 

comportamento plástico, sem instabilidade (𝐾𝑀 elevado) e o comportamento elástico com instabilidade 

(tensão de cedência elevada). Estes testes serviram essencialmente para corrigir erros e ajustar a 

formulação, não se incluindo aqui os seus resultados. 

Após se ter averiguado um comportamento adequado da estrutura composta por uma única barra, 

passou-se a testar uma estrutura articulada plana com 4 barras. 

 

4.3.1 Geometria da estrutura e carregamento aplicado 

A estrutura plana é constituída por quatro barras que confluem num único nó. Todos os nós encontram-

se restringidos nas três direções, à exceção do nó 5 (Figura 4.4), que se encontra livre nas direções 𝑦 

e 𝑧. A geometria encontra-se apresentada na Figura 4.3. 

A estrutura articulada encontra-se discretizada em 5 nós e 4 barras, Figura 4.4. 

 

 

 

Figura 4.3. Representação esquemática da geometria da 
estrutura articulada em análise. 

Figura 4.4. Discretização da estrutura articulada – nós e 
barras. 
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A secção das barras é uma secção quadrangular e as suas propriedades apresentam-se no Quadro 

4.1. As propriedades das barras e os esforços plásticos expõem-se no Quadro 4.2. 

Quadro 4.1. Propriedades da secção, caso D e caso E (estrutura articulada). 

Base Altura Área Inércia 
Módulo 
Plástico 

Tensão de 
cedência 

Módulo de 
Elasticidade 

B [mm] H [mm] A [mm2] I [mm4] Wpl [mm3] fy [MPa] E [GPa] 

140 140 19600 32013333 686000 200 210 

 

Quadro 4.2. Propriedades da barra e esforços a meio vão da barra, caso D e caso E (estrutura articulada). 

Barra 

Comprimento 
inicial 

Flecha inicial 
Esforço Axial 

Crítico 
Esforço Axial 

Plástico 
Momento Fletor 

Plástico 

l0 [m] y
0 

(=
1

1000
 l0)[m] Ncr [kN] Npl [kN] Mpl [kNm] 

1 6,40 0,006 -1618,33 

3920,00 137,20 
2 5,00 0,005 -2654,06 

3 5,39 0,005 -2287,98 

4 4,00 0,004 -4146,96 

 

Na estrutura encontra-se aplicada uma carga horizontal P, no nó 5. Os dois casos analisados diferem 

pelo sentido do carregamento aplicado: para a direita (caso D) e para a esquerda (caso E), Figura 4.5 

e Figura 4.6, respetivamente. A análise dos dois casos será apresentada em paralelo. 

 
Figura 4.5. Representação esquemática do 
carregamento aplicado no nó 5 – caso D. 

 
Figura 4.6. Representação esquemática do 
carregamento aplicado no nó 5 – caso E. 

 

4.3.2 Parâmetros usados na análise 

No método de cálculo da estrutura foram usados parâmetros que permitiram não só assegurar a 

convergência do algoritmo, como melhorar este processo. De seguida, no Quadro 4.3, apresenta-se 

uma breve explicação de cada um dos parâmetros, sendo estes indicados pela nomenclatura presente 

no ficheiro de dados a que o programa principal recorre. 
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Quadro 4.3. Explicação dos parâmetros a adotar e calibrar em cada um dos casos analisados. 

 Parâmetro Explicação 
IN

C
R

E
M

E
N

T
O

 

dmax Deslocamento máximo imposto no nó de controlo (no final da trajetória). 

dimpinc Incremento inicial do deslocamento imposto. 

dincmax 
Incremento máximo do deslocamento imposto, tendo em conta que o passo do incremento pode 
acelerar. 

niteracelera 
Quando num incremento o número de iterações não atinge este valor, o passo do incremento é 
aumentado, acelerando o processo. 

fmultinc 
Fator multiplicativo do passo do incremento anterior, quando se acelera o processo de determinação 
da trajetória. 

IT
E

R
A

Ç
Ã

O
 

G
L

O
B

A
L

 erroRmax 
Valor do erro de tolerância (máximo admissível) para a convergência do método de cálculo da 
estrutura. 

nitermax 
Número de iterações máximas admissíveis na iteração global, associado ao processo de 
convergência do método de cálculo da estrutura. 

finc Fator que reduz o incremento aquando da não convergência do algoritmo. 

IT
E

R
A

Ç
Ã

O
 L

O
C

A
L

 

B 
Fator de escala que permitiu estabelecer semelhante ordem de grandeza entre os resíduos 
associados ao algoritmo local (barra). 

erroEmax Valor do erro de tolerância (máximo admissível) para a convergência do método de cálculo da barra. 

itlocadm 
Número de iterações locais máximas admissíveis na iteração local, associado ao processo de 
convergência do método de cálculo da barra. 

C 

Fator que permite que, aquando da instabilização das barras, o valor de 
𝑑𝑁

𝑑∆𝐿
 não seja demasiado 

pequeno ou até mesmo negativo. Para tal este valor encontra-se associado à rigidez de flexão 
elástica, 𝐾𝑀. 

 

Os parâmetros que foram adotados nos dois casos analisados apresentam-se no Quadro 4.4. 

Quadro 4.4. Parâmetros utilizados no programa, caso D e caso E (estrutura articulada). 

INCREMENTO ITERAÇÃO GLOBAL 
dmax 
[m] 

dimpinc 
[m] 

dincmax 
[m] 

niteracelera 
[ - ] 

fmultinc 
[ - ] 

erroRmax 
[kN] 

nitermax 
[ - ] 

finc 
[ - ] 

0,1 0,00002 0,001 4 1,2 0,001 20 2 
 

ITERAÇÃO LOCAL 

B 
[ - ] 

erroEmax 
[ - ] 

itlocadm 
[ - ] 

C 
[ - ] 

10 000 1E-20 20 100 

 

4.3.3 Resultados Obtidos 

A Figura 4.7 e a Figura 4.8 representam as trajetórias de equilíbrio para cada um dos casos. 

 

 

Figura 4.7. Trajetória 𝒅 –  𝑷 (caso D). 

 

Figura 4.8. Trajetória 𝒅 –  𝑷 (caso E). 
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Entre os dois casos observa-se trajetórias de carga diferentes, havendo uma discrepância de valor do 

parâmetro de carga máximo de cerca de 52. 

Para expor, em maior detalhe as trajetórias acima indicadas, procedeu-se a uma análise das mesmas 

num deslocamento até 0,030 m, Figura 4.9. Pela comparação das trajetórias para os dois casos, 

constata-se coincidência do comportamento da estrutura numa fase inicial, em regime elástico. 

 
Figura 4.9. Trajetórias 𝒅 –  𝑷 (caso D e caso E), para um deslocamento até 0,030 m. 

 

No caso D, observa-se uma diminuição do declive, traduzida na perda de rigidez associada à 

plastificação barra 4 (𝑑 = 0,0037 m; 𝑃 =  102,79). Na trajetória de equilíbrio segue-se a instabilização 

da barra 3 (𝑑 =  0,0084 m; 𝑃 =  127,25) e a plastificação da barra 1 (𝑑 =  0,0134 m; 𝑃 = 135,21). Por 

fim, após um decréscimo de carga, averigua-se a instabilização da barra 2 (𝑃 = 133,25; 𝑑 = 0,0244 m). 

Nos incrementos seguintes observa-se sempre diminuição da carga ao longo do incremento de 

deslocamento imposto. 

No caso E, após a carga de pico (𝑑 = 0,0031 m; 𝑃 =  83,55), há uma diminuição de carga aquando da 

instabilização da barra 4. A barra 1 instabiliza, também à compressão, quando o deslocamento imposto 

da estrutura já atingiu o valor de 𝑑 =  0,0064 m, para uma carga de 𝑃 =  57,68. Observa-se alteração 

do comportamento da trajetória aquando da instabilização da barra 2 (𝑑 = 0,0184 m; 𝑃 = 46,24). 

As trajetórias 𝑑 −  𝑁 (Figura 4.10 e Figura 4.11) permitem observar com maior facilidade a ordem de 

ocorrência de instabilidade/plastificação nas barras. 
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Figura 4.10. Trajetória 𝒅 –  𝑵 (caso D). 

 

Figura 4.11. Trajetória 𝒅 –  𝑵 (caso E). 

 

Quanto ao caso D, Figura 4.10, observa-se o patamar de plastificação à tração da barra 4 

(𝑁𝑝𝑙  = 3920 kN). O segundo ponto característico ocorre aquando da instabilidade à compressão da 

barra 3, havendo uma redução do valor absoluto de esforço axial nos incrementos seguintes para esta 

barra. Posteriormente, ocorre plastificação na barra 1 e posterior descarga na mesma. No intervalo de 

incremento de deslocamento, onde se verifica plastificação da barra 1 (0,013 m ≤  𝑑 ≤  0,024 m), 

ainda se observa um aumento de esforço axial à compressão na barra 2 

(2068,44 kN ≤ 𝑁 ≤ 2303,73 kN), até se verificar a instabilidade desta barra 2, o que tem como 

consequência o decréscimo da carga P e, também, do esforço axial na barra 1. 

Ao contrário do que se observa no caso D, no caso E (Figura 4.11), não existe plastificação de nenhuma 

barra à tração, constatando-se instabilidade das três barras que se encontravam à compressão: barra 

1, barra 2 e barra 4. Após cada instabilização, cada uma das barras sofre diminuição do esforço axial 

a que se encontra sujeita. 

 

As trajetórias ∆𝑙 −  𝑁 extraídas da análise de cada um dos casos (Figura 4.12 e Figura 4.13) permitem 

observar os valores de esforço axial face à variação de comprimento das próprias barras. 

 

Figura 4.12. Trajetória ∆𝒍 –  𝑵 (caso D). 

 

Figura 4.13. Trajetória ∆𝒍 –  𝑵 (caso E). 
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Na Figura 4.12 (caso D), é interessante observar os patamares de plastificação da barra 1 

(∆𝑙 = 0,0063 m) e da barra 4 (∆𝑙 = 0,0027 m), ambas para um esforço axial de plastificação de 

𝑁𝑝𝑙  = 3920 kN, bem como a descarga da barra 1 (∆𝑙 = 0,0127 m). Também será relevante reparar que 

a barra 2 instabiliza aquando de ∆𝑙 = 0,0032 m com um maior valor de esforço axial de compressão 

(𝑁𝑐𝑟
2  = 2654,06 kN) em relação à barra 3 que instabiliza para ∆𝑙 = 0,0031 m (𝑁𝑐𝑟

3  = 2287,98 kN), por 

possuir um menor comprimento inicial (𝑙𝑜
2 = 5,00 m, face a 𝑙𝑜

3 ≈ 5,39 m). 

Na Figura 4.13, novamente se observa os diferentes valores de esforço axial crítico, tendo em conta os 

diferentes comprimentos iniciais dos elementos. Assim, repare-se que a barra 4 a que possui maior 

valor - 𝑁𝑐𝑟
4  = 4146,96 kN (𝑙𝑜 

4 = 4,00 m), seguida da barra 2 e por fim a barra 1 - 𝑁𝑐𝑟
1  = 1618,33 kN 

(𝑙𝑜
1 ≈ 6,40 m). 

A observação das curvas de interação entre esforços, 𝑀/𝑀𝑝𝑙  –  𝑁/𝑁𝑝𝑙 (Figura 4.14 e Figura 4.15), 

permite ter uma noção clara da interação de esforços a que as barras da estrutura se encontram sujeitas 

e o seu comportamento tanto ao atingir a curva de cedência, bem como após 

instabilizarem/plastificarem. 

 
Figura 4.14. Trajetória 𝑴/𝑴𝒑𝒍 − 𝑵/𝑵𝒑𝒍 e curva de interação 

adimensional (caso D). 

 
Figura 4.15. Trajetória 𝑴/𝑴𝒑𝒍 − 𝑵/𝑵𝒑𝒍 e curva de interação 

adimensional (caso E). 

 

A Figura 4.14 permite a observação da plastificação à tração das barras 1 e 4, aquando de atingir a 

curva de cedência. Também se observa que, apesar da barra 4 apenas plastificar, a barra 1 sofre uma 

descarga elástica com valores nulos de momento fletor (pois a plastificação à tração inicial anulou a 

flecha inicial). Já as barras 2 e 3 apresentam um andamento sobre a curva de cedência após a sua 

instabilização à compressão. 

Na Figura 4.15, constata-se que a barra 3 mantém-se em regime elástico, tanto em fase de carga como 

em fase de descarga após a instabilização da barra 2. Já as barras 1, 2 e 4 percorrem a curva de 

interação após instabilização, aumentando o seu escoamento plástico, mas não atingindo um valor nulo 

de esforço axial. 
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Nas representações das figuras seguintes (Figura 4.16 e Figura 4.17), observa-se a deformada da 

estrutura sujeita a cada um dos carregamentos, onde se encontra patente quais as barras que já 

instabilizaram. 

 

Figura 4.16. Representação da deformada da estrutura, 
tendo em conta a instabilidade de cada barra (caso D). 

 

Figura 4.17. Representação da deformada da estrutura, 
tendo em conta a instabilidade de cada barra (caso E). 

 

Verifica-se, assim, que a formulação desenvolvida e a implementação realizada permitem comtemplar 

de forma adequada muitos aspetos complexos do comportamento não linear das secções, das barras 

e da estrutura. 
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5 Casos de Estudo 

Após terem sido realizados os testes do comportamento da secção, do comportamento da barra e de 

toda a estrutura, procedeu-se à análise de duas estruturas mais complexas: uma treliça plana com 79 

barras (Modelo de Miyachi), e uma treliça espacial, constituída por 144 barras (Modelo de Souza). 

Para melhor compreender o comportamento de cada uma das estruturas avaliadas apresenta-se, ao 

longo do incremento do deslocamento imposto, as seguintes trajetórias: 

• deslocamento imposto – carga, 𝑑 [m] − 𝑃 ; 

• deslocamento imposto – esforço axial, 𝑑 [m] − 𝑁 [kN]; 

• variação do comprimento de barra - esforço axial, 𝛥𝑙 [m] − 𝑁 [kN]; 

• interação entre esforços, 𝑀/𝑀𝑝𝑙 − 𝑁/𝑁𝑝𝑙. 

Além disso, para a configuração final da estrutura, é apresentado o desenho da deformada com a 

representação da pós-encurvadura dos elementos que instabilizam por compressão. Também é 

exposta uma representação esquemática da estrutura, numa configuração inicial, por cores, 

representando o estado de cada uma das barras que a constituem. Tanto a deformada como a 

representação do estado das barras é extraído no ponto final da trajetória. 

 

5.1 Treliça plana – Modelo Miyachi 

Apresenta-se a análise de uma treliça plana, cujo modelo estrutural foi adaptado de uma treliça lateral 

de uma ponte (Miyachi, Manda et al. 2012). As modificações foram no sentido de simplificar as 

propriedades geométricas e mecânicas das secções e o perfil de carregamento, mas tentou-se 

aproximar o mais próximo possível do modelo original. O estudo da presente treliça plana foi feito de 

acordo com a análise de três casos, que se diferenciam pela consideração de secções diferentes e 

pela alteração da localização do carregamento adicional, sendo estas especificações detalhadas 

posteriormente. 

 

5.1.1 Geometria da estrutura e carregamento aplicado 

A treliça plana em estudo é uma estrutura com uma altura de 10,0 m, cujo modelo é equivalente a uma 

viga de 3 tramos, com 1 apoio fixo e 3 móveis. Os tramos laterais são constituídos por 5 módulos e o 

tramo central por 10 módulos, cada módulo com um afastamento entre nós de 11,5 m. A geometria da 

estrutura é representada na figura seguinte. 

 

Figura 5.1. Representação esquemática da geometria da treliça plana em análise, adaptado de (Miyachi, Manda et al. 
2012). 
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Nesta estrutura plana, todos os nós encontram-se restringidos na direção 𝑥 (comportamento plano). 

A estrutura é discretizada em 41 nós (Figura 5.2. a)) e 79 barras (Figura 5.2. b)). 

 

a) 

 

b) 
Figura 5.2. Discretização da treliça plana. a) Nós. b) Barras. 

 

Para permitir uma noção visual das propriedades das secções das barras da estrutura, foi atribuída 

uma nomenclatura com base nos tipos de seção consideradas, Figura 5.3, que será utilizada ao longo 

do estudo da análise não linear desta treliça. De modo a não sobrecarregar o desenho, procede-se à 

indicação de uma única diagonal, D, visto estas barras da treliça plana terem todas iguais secções. A 

representação esquemática é de apenas metade da estrutura, pelo facto de a mesma ser simétrica. 

 

Figura 5.3. Representação esquemática da atribuição de secções às respetivas barras (Miyachi, Manda et al. 2012). 
 

Quanto às propriedades das secções das barras, nos casos I e II consideram-se apenas duas secções 

para as cordas superiores (U1 e U2, correspondendo a secção U3 à secção U2) e, no caso III, 

consideram-se três secções da corda superior distintas (U1, U2 e U3). Todas as secções são tubulares 

quadrangulares, sendo caracterizadas geometricamente pela dimensão do lado e espessura, Figura 

5.4. Foram utilizadas secções de dois tipos de aço: SS400 e SM490Y, com tensões de cedência de 

245 MPa e 365 MPa, respetivamente. 

 

Figura 5.4. Representação esquemática da secção tubular retangular. 
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As propriedades das secções, para cada um dos casos, são agrupadas nos quadros que se seguem: 

Quadro 5.1. Propriedades da secção, casos I e II (Miyachi). 
 CASOS I E II 

 Base Altura 
Esp. 

banzo 
Esp. 
alma 

Área Inércia 
Módulo 
plástico 

Tensão de 
cedência 

Módulo de  
elasticidade 

 B [mm] H [mm] tf [mm] tW [mm] A [mm2] I [mm4] Wpl [mm3] fy [MPa] E [GPa] 

U1 500 500 10,0 10,0 19600 784653333 3602000 245 210 

U2=U3 500 500 15,0 15,0 29100 1141932500 5294250 365 210 

L1 500 500 10,0 10,0 19600 784653333 3602000 245 210 

L2 500 500 20,0 20,0 38400 1477120000 6916000 365 210 

L3 500 500 15,0 15,0 29100 1141932500 5294250 365 210 

D 450 450 22,5 22,5 38475 1175170781 6173719 245 210 

 

Quadro 5.2. Propriedades da barra, casos I e II (Miyachi). 

 CASOS I E II 

 
Comprimento 

inicial 
Flecha inicial 

Esforço Axial 
Crítico 

Esforço Axial 
Plástico 

Momento 
Fletor Plástico 

 l0 [m] y
0 

(=
1

500
 l0) [m] Ncr [kN] Npl [kN] Mpl [kNm] 

U1 11,50 0,02 -12297,06 4802,00 882,49 

U2=U3 11,50 0,02 -17896,32 10621,50 1932,40 

L1 11,50 0,02 -12297,06 4802,00 882,49 

L2 11,50 0,02 -23149,37 14016,00 2524,34 

L3 11,50 0,02 -17896,32 10621,50 1932,40 

D 11,54 0,02 -18304,77 9426,38 1512,56 

 

Quadro 5.3. Propriedades da secção, caso III (Miyachi). 
 CASO III 

 Base Altura 
Esp. 

banzo 
Esp. 
alma 

Área Inércia 
Módulo 
plástico 

Tensão de 
cedência 

Módulo de  
elasticidade 

 B [mm] H [mm] tf [mm] tW [mm] A [mm2] I [mm4] Wpl [mm3] fy [MPa] E [GPa] 

U1 500 500 10 10 19600 784653333,3 3602000 245 210 

U2 500 500 15 15 29100 1141932500 5294250 365 210 

U3 500 500 25 25 47500 1791145833 8468750 365 210 

L1 500 500 10 10 19600 784653333,3 3602000 245 210 

L2 500 500 20 20 38400 1477120000 6916000 365 210 

L3 500 500 15 15 29100 1141932500 5294250 365 210 

D 450 450 25 25 42500 1283854167 6781250 245 210 

 

Quadro 5.4. Propriedades da barra, caso III (Miyachi). 

 CASO III 

 
Comprimento 

inicial 
Flecha inicial 

Esforço Axial 
Crítico 

Esforço Axial 
Plástico 

Momento 
Fletor Plástico 

 l0 [m] y
0 

(=
1

500
 l0) [m] Ncr [kN] Npl [kN] Mpl [kNm] 

U1 11,50 0,02 -12297,06 4802,00 882,49 

U2 11,50 0,02 -17896,32 10621,50 1932,40 

U3 11,50 0,02 -28070,77 17337,50 3091,09 

L1 11,50 0,02 -12297,06 4802,00 882,49 

L2 11,50 0,02 -23149,37 14016,00 2524,34 

L3 11,50 0,02 -17896,32 10621,50 1932,40 

D 11,54 0,02 -19997,65 10412,50 1661,41 
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Quanto ao carregamento, aplicado na corda inferior, tem como valor base uma carga pontual, 𝑃1, em 

cada um dos nós onde é permitido o deslocamento na vertical. Para além desta carga, foi considerado 

um acréscimo de carga 𝑃2 apenas em dois nós da estrutura, representando a ação de um veículo. Nos 

casos I e III, este acréscimo de carga foi aplicado nos nós 8 e 9 (Figura 5.5. a)), e no caso II, nos nós 

10 e 11 (Figura 5.5. b)), com o objetivo final de se obter diferentes modos de rotura. 

 

a) 

 

b) 
Figura 5.5. Representação esquemática do carregamento. a) Cargas aplicadas nos nós 8 e 9. b) Cargas aplicadas nos 

nós 10 e 11. 

 

Os valores das cargas tiveram em conta a geometria da secção transversal e longitudinal da ponte 

analisada no artigo em estudo, conseguindo-se uma aproximação do carregamento. Assim: 

 𝑃1 = 4
kN

m2
× 6 m ×

11,5 m

1 nó
=276 kN nó⁄   

(5.1) 

que traduz uma carga uniformemente distribuída de 4 kN/m2 e, distribuída numa área de influência de 

6 m na transversal por 11,5 m na longitudinal. 

O carregamento adicional, que irá corresponder a 𝑃2, adquire o valor de 10 kN/m2, distribuído numa 

área de influência de 6 m na transversal por 5 m na longitudinal. Note-se que a carga distribuída está 

aplicada longitudinalmente ao longo de 10 m, descarregando em 2 nós, dando origem a 5 m nó⁄ . 

 𝑃2 = 10
kN

m2
× 6 m ×

5 m

1 nó
=300 kN nó⁄  

(5.2) 

 

5.1.2 Parâmetros usados na análise 

Os parâmetros que foram adotados nos dois casos analisados apresentam-se no Quadro 5.5. 

Quadro 5.5. Parâmetros utilizados no programa, treliça plana. 

INCREMENTO ITERAÇÃO GLOBAL 
dmax 
[m] 

dimpinc 
[m] 

dincmax 
[m] 

niteracelera 
[ - ] 

fmultinc 
[ - ] 

erroRmax 
[kN] 

nitermax 
[ - ] 

finc 
[ - ] 

3 (casos I e III) 
0,001 0,02 4 1,4 0,001 20 2 

1 (caso II) 
 

ITERAÇÃO LOCAL 
B 

[ - ] 
erroEmax 

[ - ] 
itlocadm 

[ - ] 
C 

[ - ] 
10 000 1E-20 50 100 000 
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Como o algoritmo formulado impõe o deslocamento, há um aumento do valor do mesmo a cada 

incremento. Assim, aquando duma primeira análise onde o deslocamento foi imposto, na vertical, no 

nó 11 (a meio vão do tramo central), caso I, não se observava convergência, visto este deslocamento 

inverter o sentido na trajetória de equilíbrio e o algoritmo impedir essa inversão do deslocamento. 

Portanto, tornou-se necessário impor o deslocamento num nó onde o valor em questão aumentasse ao 

longo de toda a trajetória, escolhendo-se o nó 27. 

Também se verificou a necessidade de se proceder ao controlo relativo entre os nós, caso II, pois não 

se verificava o acréscimo contínuo do deslocamento da estrutura em nenhum dos nós da estrutura. 

Deste modo, e sabendo de antemão que, numa primeira corrida de cálculo, uma determinada barra 

instabilizaria à compressão, foi feito o controlo relativo impondo um deslocamento relativo entre os dois 

nós na barra à compressão em análise. 

Apenas no caso III, o deslocamento foi imposto no nó 11, como inicialmente se tinha admitido. Nos 

casos I e III, onde se está a impor o deslocamento no nó 27 e no nó 11, respetivamente, considerou-

se o incremento para um deslocamento máximo de 3 m. No caso II, onde se impõe um controlo relativo 

ao nível de deslocamentos horizontais entre dois nós, considerou-se um deslocamento máximo de 1 m. 

 

5.1.3 Resultados Obtidos 

Antes de se proceder à apresentação dos resultados obtidos, expõe-se de forma sintetizada as 

diferenças entre os três casos no Quadro 5.6. 

Quadro 5.6. Quadro síntese das diferenças entre os casos de estudo – estrutura Miyachi. 

CASO SECÇÕES 
CARREGAMENTO 

ADICIONAL (P2) 

DESLOCAMENTO 
IMPOSTO / 

CONTROLADO 

DESLOCAMENTO 
MÁXIMO 
IMPOSTO 

Caso I 
Cordas superiores U3→U2 

Diagonal original 
Nós 8 e 9 Nó 27, direção z 3 m 

Caso II 
Cordas superiores U3→U2 

Diagonal original 
Nós 10 e 11 

Nó 31 – Nó 32, direção y 
(controle relativo) 

1 m 

Caso III 
Corda superior U3 original 

Diagonal “reforçada” 
Nós 8 e 9 Nó 11, direção z 3 m 

 

Caso I 

Considerou-se um deslocamento máximo de 3 𝑚, sendo este imposto no nó 27, direção 𝑧. 

A trajetória 𝑑 −  𝑃, representada na Figura 5.6. a), descreve a trajetória de equilíbrio da estrutura até 

ao deslocamento máximo imposto. Na Figura 5.6. b), apresenta-se em maior destaque a fase inicial da 

mesma, onde são indicadas as primeiras ocorrências notáveis na estrutura. 
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a)  

b) 
Figura 5.6. Representação da trajetória 𝒅 –  𝑷 (Caso I – Miyachi). a) Total. b) Pormenor. 

 

Na trajetória da Figura 5.6.b), observa-se a alteração de declive, após terminar a fase elástica, com a 

plastificação à tração da barra 25 (𝑃 =  3,61, 𝑑 =  0,0436 m). Antes de atingir a carga de pico, 

𝑃 =  3,94 (𝑑 =  0,0506 m), dá-se a plastificação da barra 35 e, no incremento seguinte, ocorre 

instabilização à compressão da diagonal 50, com uma queda brusca do valor de carga. Também ocorre 

plastificação à tração da barra 3, mas numa fase mais tardia da trajetória, para um deslocamento 

imposto de 1,6670 m (𝑃 = 1,18). 

Na Figura 5.7, expõe-se a trajetória 𝑑 −  𝑁 das barras onde ocorreram instabilizações e plastificações. 

 

Figura 5.7. Representação da trajetória 𝒅 –  𝑵 (Caso I - Miyachi). 
 

Na Figura 5.7, observa-se a instabilização (à compressão) da diagonal 50, bem como as plastificações 

que surgem nas barras 3, 25 e 35. A plastificação da barra 25 será melhor observável na trajetória e 

na curva de interação que se apresentam de seguida. O esforço de plastificação da barra 3 

(𝑁𝑝𝑙
3  = 4802,00 kN) é diferente do das barras 25 e 35 (𝑁𝑝𝑙

25 = 𝑁𝑝𝑙
35 = 10621,50 kN), dadas as diferentes 

propriedades das secções, sendo que a barra 3, para além de ter uma área de secção menor, também 

possui uma tensão de cedência inferior. 

(0,0436; 3,61)
Plastificação 25

(0,0480; 3,85)
Plastificação 35

(0,0506; 3,94)
Instabilização 50

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

P

d [m]

dimp - Nó 27 Nó 11
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Repare-se que a barra 3, corda inferior do vão lateral, inicialmente encontrava-se comprimida, mas 

após o colapso da diagonal 50, regista-se a transição para um estado tracionado, chegando a plastificar 

à tração. Pelo contrário, a barra 25, corda superior do apoio entre o primeiro e o segundo vãos, passa 

de esforços de tração para compressões no final da trajetória. 

Na trajetória ∆𝑙 –  𝑁, Figura 5.8.a), observa-se melhor o comportamento das barras; contudo, como o 

comportamento da barra 25 não é, novamente, totalmente visível na trajetória representada, este foi 

reproduzido à parte, Figura 5.8.b). 

 
 

a) 

 

b) 
Figura 5.8. Representação da trajetória ∆𝒍 –  𝑵 (Caso I - Miyachi). a) Total. b) Pormenor - barra 25. 

 

Para as secções de meio vão das barras consideradas anteriormente, verificam-se as seguintes 

evoluções no diagrama de interação de esforços, 𝑀/𝑀𝑝𝑙 –  𝑁/𝑁𝑝𝑙, Figura 5.9. 

 

Figura 5.9. Representação da curva de interação 𝑴/𝑴𝒑𝒍 –  𝑵/𝑵𝒑𝒍 (Caso I - Miyachi). 

 

-12000

-8000

-4000

0

4000

8000

12000

-0,01 0,00 0,01 0,02 0,03

N
 [

k
N

]

∆l [m]

Trajetória ∆l - N  (Barra 25)



52 

 

Observe-se que a secção da barra 50, após instabilização, percorre a superfície de cedência diminuindo 

o valor de compressão, 𝑁, e aumentando o momento fletor, 𝑀, à medida que adquire uma configuração 

mais “dobrada”. 

Na figura seguinte apresenta-se o estado de cada uma das barras numa representação esquemática 

da treliça plana em análise, após terminar o ciclo incremental, como já foi referido. 

 

Figura 5.10. Representação esquemática do estado das barras (Caso I - Miyachi). 
 

Na Figura 5.10, observa-se, a vermelho, as barras 25 e 35, da corda superior, e a barra 3, da corda 

inferior, plastificadas, e, a azul, a diagonal 50, que liga a um dos apoios, instabilizada à compressão. 

Na deformada seguinte, Figura 5.11, encontra-se patente o comportamento global geometricamente 

não linear da estrutura, bem como a instabilidade à compressão da diagonal 50. 

 

Figura 5.11. Deformada da estrutura, com instabilidade dos elementos (Caso I - Miyachi). 

 

Caso II 

Para um deslocamento máximo de 1 m e impondo um deslocamento relativo, horizontal – direção 𝑦, 

entre os nós 31 e 32, obtiveram-se os seguintes resultados. 

De forma análoga ao que foi apresentado para o caso anterior, apresenta-se a trajetória 𝑑 −  𝑃 nas 

figuras seguintes. Note-se que todos os deslocamentos do nó 11 como do nó 27 (ambos na direção z) 

não aumentam monotonamente. 
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a) 

 
b) 

Figura 5.12. Representação da trajetória 𝒅 –  𝑷 (Caso II – Miyachi). a) Total. b) Pormenor. 
 

 

A trajetória mantém-se linear até atingir a carga de pico, 𝑃 =  3,43 (𝑑 =  0,0173 m), onde ocorre a 

instabilização da barra da corda superior 30, havendo uma subsequente descarga pronunciada. 

Posteriormente, ocorre plastificação das barras, também da corda superior, 25 (𝑃 = 2,22, 

𝑑 =  0,1966 m) e 35 (𝑃 =  2,27, 𝑑 = 0,2166 m). 

 

As referidas ocorrências nas barras podem ser observadas tanto na trajetória 𝑑 −  𝑁, Figura 5.13, como 

na trajetória ∆𝑙 −  𝑁, Figura 5.14. 

 
Figura 5.13. Representação da trajetória 𝒅 –  𝑵 (Caso II - Miyachi). 
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Figura 5.14. Representação da trajetória ∆𝒍 –  𝑵 (Caso II - Miyachi). 

 

Tanto na Figura 5.13 como na Figura 5.14, observam-se os patamares de plastificação das barras 25 

e 35, bem como a trajetória típica de instabilidade numa barra à compressão (barra 30). 

Na figura seguinte apresenta-se a curva de interação. 

 
Figura 5.15. Representação da curva de interação 𝑴/𝑴𝒑𝒍 –  𝑵/𝑵𝒑𝒍 (Caso II - Miyachi). 

 

Na Figura 5.16, observa-se que, ao final do deslocamento imposto relativo atingir 1 m, as duas barras 

plastificadas (barra 25 e barra 35), a vermelho, e a barra 30, a azul, instabilizada à compressão. 

 
Figura 5.16. Representação esquemática do estado das barras (Caso II - Miyachi). 
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Na deformada representada na Figura 5.17 constata-se a instabilidade na barra 30 (corda superior). 

 
Figura 5.17. Deformada da estrutura, com instabilidade dos elementos (Caso II - Miyachi). 

 

Caso III 

Neste caso, foi imposto um deslocamento máximo de 3 m, no nó 11. Contudo, tornou-se relevante o 

output da trajetória do deslocamento verificado no nó 27, de modo a estabelecer comparação, da 

trajetória 𝑑 −  𝑃, com o caso I. A trajetória de equilíbrio apresenta-se na Figura 5.18. 

 

a) 

 
b) 

Figura 5.18. Representação da trajetória 𝒅 –  𝑷 (Caso III – Miyachi). a) Total. b) Pormenor. 

 

Averigua-se alteração do declive da trajetória, numa fase inicial, aquando da plastificação da barra 25 

(𝑃 =  3,71, 𝑑 = 0,3092 m), seguida da plastificação da barra 35 (𝑃 =  4,07, 𝑑 =  0,3492 m). 

Posteriormente, a barra 10 plastifica (𝑃 = 4,34, 𝑑 = 0,3997 m). 

 

Neste caso, observa-se um modo de rotura dúctil, observado pelas várias plastificações até a estrutura 

atingir a carga máxima, sendo os seus patamares de plastificação observados na trajetória 𝑑 −  𝑁, 

Figura 5.19, e na trajetória ∆𝑙 −  𝑁, Figura 5.20. 
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Figura 5.19. Representação da trajetória 𝒅 –  𝑵 (Caso III - Miyachi). 

 

 
Figura 5.20. Representação da trajetória ∆𝒍 –  𝑵 (Caso III - Miyachi). 

 

As três barras representadas possuem igual secção, que se traduz num igual esforço axial de 

plastificação (𝑁𝑝𝑙
10  =  𝑁𝑝𝑙

25  =  𝑁𝑝𝑙
35  =  10621,50 kN). 

Na Figura 5.21 expõe-se a curva de interação, onde é visível o decorrer da trajetória que permite 

observar que as secções de meio vão das barras praticamente não estão sujeitas a momento fletor. O 

valor reduzido deste esforço está simplesmente associado à anulação da flecha inicial considerada no 

modelo, provocada pela plastificação à tração da secção central. 
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Figura 5.21. Representação da curva de interação 𝑴/𝑴𝒑𝒍 –  𝑵/𝑵𝒑𝒍 (Caso III - Miyachi). 

 

Na figura seguinte, observa-se o estado das diversas barras da estrutura, dando ênfase às três barras 

que se encontram plastificadas (à tração), a vermelho, no final do incremento. 

 
Figura 5.22. Representação esquemática do estado das barras (Caso III - Miyachi). 

 

A deformada da estrutura está representada na Figura 5.23. 

 
Figura 5.23. Deformada da estrutura, com instabilidade dos elementos (Caso III - Miyachi). 

 

Comparação da trajetória 𝒅 − 𝑷 dos casos I e III 

A comparação é feita entre os casos I e III, pois, apesar de terem propriedades de secção diferentes, 

são os que possuem igual carregamento. O objetivo fulcral da comparação seria a comparação entre 

modos de rotura diferente, analisando o comportamento da estrutura face a simples alterações nas 

propriedades das secções, enfraquecendo ou reforçando as cordas superiores centrais e/ou diagonais. 
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Figura 5.24. Gráfico de comparação das trajetórias 𝒅 − 𝑷 dos casos I e III (Miyachi). 
 

Após a observação da Figura 5.24, constata-se numa fase inicial da trajetória, um comportamento 

elástico bastante semelhante ao das estruturas avaliadas nos casos I e III. 

Também é possível observar a diferença dos comportamentos das trajetórias de equilíbrio. Conclui-se 

que, no caso III, a consideração de cordas superiores a meio vão, que apresentam um esforço axial 

crítico superior ao esforço axial plástico das cordas inferiores também a meio vão, traduz uma boa 

conceção da estrutura, que resulta numa trajetória muito dúctil. 

 

5.2 Treliça espacial – Modelo Souza 

O caso de estudo foi baseado no modelo experimental analisado por Souza e Gonçalves, (Souza e 

Gonçalves 2006) e (Souza e Gonçalves 2005). 

5.2.1 Geometria da estrutura e carregamento aplicado 

A treliça espacial é uma estrutura com uma altura de 1,5 m e na projeção plana, uma malha de 

7,5 m × 15,0 m, 3 módulos por 6 módulos, cada módulo com um espaçamento de 2,5 m. As condições 

de apoio fazem a distinção entre os dois casos que serão analisados: no caso I, a estrutura possui 4 

apoios fixos nos cantos inferiores da mesma e o caso II analisa a estrutura com apoios fixos em todo o 

contorno. A geometria da estrutura é representada nas figuras seguintes. 

 
a) 
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b) 

 
c) 

Figura 5.25. Representação esquemática da geometria da estrutura, adaptado de (Souza e Gonçalves 2005). a) Plano 
xOy. b) Plano xOz. c) Plano yOz. 

 

A estrutura encontra-se discretizada em 46 nós (Figura 5.26. a)) e 144 barras (Figura 5.26. b), Figura 

5.26. c) e Figura 5.26.d), de acordo com a tipologia das barras). 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
Figura 5.26. Discretização da estrutura. a) Nós. b) Barras das cordas inferiores. c) Barras das cordas superiores. c) 

Barras das diagonais. 

 

Quanto às propriedades das secções, as cordas inferiores e as cordas superiores possuem a mesma 

secção. As diagonais são todas iguais, à exceção das diagonais em cada um dos cantos da treliça, 

designadas de diagonais de reforço, que possuem uma secção mais resistente. As propriedades das 

secções e os esforços a meio vão das barras apresentam-se no Quadro 5.7 e Quadro 5.8, 

respetivamente. 

Quadro 5.7. Propriedades da secção (Souza). 

 
 

Diâmetro Espessura Área Inércia 
Módulo 
Plástico 

Tensão de 
cedência 

Módulo de 
Elasticidade 

  ɸ [mm] t [mm] A [mm2] I [mm4] Wpl [mm3] fy [MPa] E [GPa] 

C ɸ 76 × 2,0 76,00 2,00 464,96 318494,66 10954,67 290 205 

D ɸ 60 × 2,0 60,00 2,00 364,42 153422,82 6730,67 290 205 

DR ɸ 88 × 2,65 88,00 2,65 710,56 647641,70 19310,45 290 205 
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Quadro 5.8. Propriedades da barra (Souza). 

 
 Comprimento 

inicial 
Flecha inicial 

Esforço Axial 
Crítico 

Esforço Axial 
Plástico 

Momento 
Fletor Plástico 

  l0 [m] y
0 

(=
1

350
 l0) [m] Ncr [kN] Npl [kN] Mpl [kNm] 

C ɸ 76 × 2,0 2,50 0,01 -103,10 134,84 3,18 

D ɸ 60 × 2,0 2,32 0,01 -57,75 105,68 1,95 

DR ɸ 88 × 2,65 2,32 0,01 -243,79 206,06 5,60 

 

Foi aplicado um carregamento de 0,1 𝑃 em cada um dos nós interiores da camada inferior. Este valor 

resulta de em cada um dos 10 nós da estrutura ser aplicada 10% de uma carga total. Na Figura 5.27, 

apresenta-se o carregamento aplicado na estrutura, observado nos planos 𝑥𝑂𝑧 e 𝑦𝑂𝑧, respetivamente. 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.27. Representação esquemática da geometria da estrutura, adaptado de (Souza e Gonçalves 2005). a) Plano 
xOz. b) Plano yOz. 

 

5.2.2 Parâmetros usados na análise 

Os parâmetros que foram adotados nos dois casos analisados apresentam-se no Quadro 5.9. 

Quadro 5.9. Parâmetros utilizados no programa, treliça espacial. 

INCREMENTO ITERAÇÃO GLOBAL 

dmax 
[m] 

dimpinc 
[m] 

dincmax 
[m] 

niteracelera 
[ - ] 

fmultinc 
[ - ] 

erroRmax 
[kN] 

nitermax 
[ - ] 

finc 
[ - ] 

0.25 0.001 0.002 6 1 0.001 50 2 
 

ITERAÇÃO LOCAL 

B 
[ - ] 

erroEmax 
[ - ] 

itlocadm 
[ - ] 

C 
[ - ] 

10 000 1E-20 50 100 

 

Aquando da avaliação da aproximação entre as trajetórias 𝑑 −  𝑃, considerou-se uma flecha inicial 

igual a 1/350 do comprimento inicial da barra, de forma a obter-se a melhor aproximação possível com 

a estrutura ensaiada experimentalmente. 

 

5.2.3 Resultados Obtidos 

A treliça espacial foi analisada para dois casos, que diferem pelas condições de apoio, como já foi 

mencionado anteriormente. De seguida, apresentam-se os resultados e as trajetórias obtidas para cada 

um dos referidos casos. 
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Caso I 

O presente caso tem em conta a estrutura com a geometria apresentada anteriormente, com apoios 

fixos nos quatro cantos da treliça, o que corresponde à estrutura ensaiada por Souza e Gonçalves. A 

análise foi realizada para um deslocamento imposto máximo de 0,25 m, no nó 17 (direção 𝑧). 

A trajetória de equilíbrio encontra-se representada de seguida. 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.28. Trajetória 𝒅 –  𝑷 (caso I - Souza). a) Total. b) Pormenor. 

 

Pela observação da Figura 5.28, a trajetória adquire a carga máxima de 𝑃 =  144,98 (𝑑 =  0,022 m), 

sofrendo uma descarga, associada à instabilização, à compressão, da barra 27. A segunda descarga 

significativa ocorre quando a barra 32 instabiliza, também, à compressão (𝑑 =  0,0250 m, 𝑃 =  97,69). 

Quanto às restantes ocorrências relevantes, não indicadas na Figura 5.28.b), há plastificação à tração 

das cordas inferiores 1, 2, 5 e 6. 

Posteriormente, foi realizado um estudo numa fase inicial da trajetória 𝑑 −  𝑃, para um deslocamento 

máximo de 0,05 𝑚, com o objetivo de uma melhor visualização do comportamento da trajetória de 

equilíbrio até à carga máxima e avaliar a aproximação entre a trajetória obtida pelo algoritmo e a 

trajetória obtida por Souza na sua análise, (Souza e Gonçalves 2006). Assim, na Figura 5.29 é possível 

observar a aproximação entre as duas trajetórias: uma resultante da implementação do algoritmo em 

estudo e a outra obtida experimentalmente por Souza e Gonçalves, (Souza e Gonçalves 2006). 
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Figura 5.29. Trajetória 𝒅 −  𝑷 – comparação entre o output do MATLAB e o trabalho experimental de (Souza e 
Gonçalves 2006). 

 

Observa-se que a carga máxima atingida no colapso é aproximadamente a mesma; contudo, o 

deslocamento para o qual tal acontece difere em, aproximadamente, 0,015 𝑚. É de salientar que o 

comportamento admitido na formulação do programa tem por base um comportamento elasto-plástico 

perfeito e ligações perfeitas nos nós, o que não corresponde à estrutura do ensaio experimental. Há 

outros fatores que também contribuem para a discrepância dos valores de deslocamento, tais como: a 

não consideração de variação da secção e ponteiras de chapa nas extremidades das barras ou a 

existência de folgas. 

Nas trajetórias apresentadas seguidamente, não se procede à representação de todas as barras 

referidas, pelo facto de a barra 1 ter o mesmo comportamento do que a barra 6 e a barra 2 o mesmo 

que a barra 5. 

Na figura seguinte observa-se a trajetória 𝑑 −  𝑁. 

 

Figura 5.30. Representação da trajetória 𝒅 –  𝑵 (Caso I - Souza). 
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Na Figura 5.30 observa-se que primeiro ocorreram as instabilizações à compressão das barras 27 

(𝑁𝑖𝑛𝑠𝑡
27  =  - 75,75 kN, 𝑑 =  0,0220 m) e 32 (𝑁𝑖𝑛𝑠𝑡

32  =  - 74,63 kN, 𝑑 =  0,0250 m), pela ordem de 

referência, como já foi referido aquando da apresentação da trajetória d – P. Nesta figura também se 

observa a plastificação à tração das barras 5 (𝑁𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡
5 = 126,44 kN, 𝑑 = 0,2320 m) e 6 

(𝑁𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡
6 =126,79 kN, 𝑑 =  0,2260 m). 

Na trajetória representada na Figura 5.31, constata-se o que foi referido no parágrafo anterior, mas 

tendo em conta a variação de comprimento das barras – trajetória ∆𝑙 –  𝑁. Também é particularmente 

interessante observar que a barra 37, apesar de ser simétrica à barra 27, não chega a instabilizar, visto 

a estrutura já ter atingido o colapso com as instabilizações das barras 27 e 32. 

 

Figura 5.31. Representação da trajetória ∆𝒍 –  𝑵 (Caso I - Souza). 

 

Na Figura 5.32, onde se representa a curva e interação, observa-se a particularidade da barra 6 ter 

plastificado totalmente (𝑀 =  0), ao contrário da barra 5. 

 

Figura 5.32. Representação da curva de interação 𝑴/𝑴𝒑𝒍 –  𝑵/𝑵𝒑𝒍 (Caso I - Souza). 
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Na Figura 5.33 observa-se, através do código de cores, o estado de cada barra, considerando os 

máximos esforços axiais a que estiveram sujeitas. 

 

a) 

 

 
b) 

Figura 5.33. Representação esquemática do estado das barras que constituem a estrutura (Caso I - Souza). a) 2D. b) 
3D. 

 

Assim, encontram-se quatro barras plastificadas (1, 2, 5 e 6) e duas barras instabilizadas à compressão 

(27 e 32). 

Nas figuras seguintes observa-se as deformadas da estrutura: representações dos planos em 2D e 

uma representação em 3D. 

 
a) 

 

 

 

b) 

 

 

c) 
Figura 5.34. Deformada da estrutura – 2D (Caso I - Souza). a) Plano xOy. b) Plano yOz. c) Plano xOz. 
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Figura 5.35. Deformada da estrutura – 3D (Caso I - Souza). 

 

Nas deformadas anteriores observa-se que a estrutura não deforma de forma simétrica de acordo com 

a geometria da mesma, observável na Figura 5.34.c). Tal facto justifica-se pela instabilização de uma 

estrutura simétrica não ser necessariamente simétrica (ao contrário do que acontece com a análise 

linear). A falta de unicidade de solução é acentuada pela consideração das plastificações que estão na 

origem de ocorrência do fenómeno da localização de deformações plásticas. Estes efeitos são físicos, 

sendo refletidos na análise não linear incremental/iterativa, no qual a iteração local numa determinada 

barra já é posterior à convergência local de outra barra. Assim, barras simétricas não convergem em 

simultâneo, podendo ter comportamentos diferentes. 

 

Caso II 

No segundo caso analisa-se a mesma estrutura, mas com condições de apoio que restringem os 

deslocamentos nas três direções em todo o contorno da corda inferior da treliça. Como esta estrutura 

é muito mais hiperestática, verificam-se instabilizações e plastificações de um grande número de barras 

ao longo da trajetória. 

As trajetórias 𝑑 −  𝑁, ∆𝑙 –  𝑁 e o diagrama de interação 𝑀/𝑀𝑝𝑙 –  𝑁/𝑁𝑝𝑙 serão representadas de acordo 

com a tipologia da barra: corda superior, corda inferior e diagonais. Note-se que serão representadas 

apenas as barras com trajetórias de maior interesse de análise. 

A trajetória de equilíbrio do caso analisado apresenta-se na Figura 5.36. 
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Figura 5.36. Trajetória 𝒅 –  𝑷 (caso II - Souza). 

 

Na Figura 5.36 observa-se um modo de rotura frágil. Ao longo de toda a trajetória representada 

constata-se vários saltos representativos de perdas de carga associadas a descargas aquando de 

instabilizações nas barras. A primeira queda significativa, de 474,56 (𝑑 = 0,0080 m) para 380,25 

(𝑑 =  0,0090 m), resulta da instabilização das cordas superiores 65 e 67. A segunda perda de carga 

mais brusca passa de 𝑃 =  387,59 (𝑑 =  0,0120 m) para 𝑃 =  332,59 (𝑑 =  0,0130 m), aquando da 

instabilização à compressão das cordas superiores 63 e 69. 

O quadro seguinte apresenta a sequência de acontecimentos na estrutura, após a trajetória atingir a 

sua carga de pico, 𝑃 =  474,56 (𝑑 =  0,0080 m), indicando o deslocamento e o correspondente 

parâmetro de carga. Optou-se por esta exposição de modo a compactar de forma simples e completa 

o que realmente ocorre de relevante na estrutura. Dado o número elevado de barras relevantes para 

análise, procedeu-se à representação das trajetórias que traduzem os diferentes comportamentos 

existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Quadro 5.10. Ocorrências relevantes na treliça espacial (caso II - Souza). 

d [m] P Barra ∆l [m] N [kN] Ocorrência Resumo da história da barra 

0,0080 474,56 
65 CS -0,0048 -47,23 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

67 CS -0,0048 -47,23 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,0120 387,59 
63 CS -0,0048 -47,12 Instabilização à compressão 

Compressão, instabilização com seis 
“insignificantes” descargas e respetivas recargas 

69 CS -0,0048 -47,12 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,0220 337,12 
74 D -0,0023 -42,17 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

83 D -0,0023 -42,16 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,0290 349,11 
7 CI -0,0028 -64,03 Instabilização à compressão 

Compressão, instabilização com três descargas 
e respetivas recargas 

12 CI -0,0028 -64,02 Instabilização à compressão Compressão, instabilização, descarga, tração 

0,0310 342,18 32 CS -0,0039 -52,05 Instabilização à compressão 
Compressão, instabilização com duas 
descargas e respetivas recargas 

0,0340 345,26 81 D -0,0028 -36,50 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,0370 344,47 143 D -0,0024 -41,05 Instabilização à compressão 
Compressão, instabilização, descarga, recarga, 
instabilização, descarga, compressão 

0,0390 321,21 28 CS -0,0064 -42,66 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,0420 307,60 

106 D -0,0047 -28,16 Instabilização à compressão 
Ligeira tração, compressão, instabilização com duas 
descargas e respetivas recargas 

132 D -0,0024 -40,64 Instabilização à compressão 
Compressão, instabilização, pequena descarga, 
respetiva recarga, instabilização 

0,0430 299,06 108 D -0,0032 -34,18 Instabilização à compressão 
Compressão, instabilização, descarga, recarga, 
instabilização 

0,0450 295,93 134 D -0,0024 -41,24 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,0460 294,64 
33 CS -0,0059 -43,86 Instabilização à compressão 

Compressão, instabilização, descarga, recarga, 
instabilização 

76 D -0,0027 -38,12 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,0490 267,67 130 D -0,0047 -28,09 Instabilização à compressão 
Tração, compressão, instabilização, pequena 
descarga, respetiva recarga, instabilização 

0,0580 256,47 71 CS -0,0072 -41,36 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,0610 235,88 136 D -0,0025 -39,99 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,0660 228,29 78 D -0,0030 -35,04 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,0730 221,02 138 D -0,0027 -37,87 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,0750 212,71 80 D -0,0043 -29,37 Instabilização à compressão 
Compressão, tração, descarga elástica, 
compressão, instabilização 

0,0810 199,34 37 CS -0,0052 -45,73 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,1110 193,72 10 CI 0,0033 126,48 Plastificação à tração Tração, plastificação, descarga 

0,1270 198,50 52 CI 0,0034 126,79 Plastificação à tração 
Tração, plastificação parcial, descarga e 
recarga, plastificação parcial, plastificação total 

0,1330 189,63 103 D -0,0090 -22,81 Instabilização à compressão Tração, compressão, instabilização 

0,1470 192,19 99 D -0,0049 -27,61 Instabilização à compressão Ligeira tração, compressão, instabilização 

0,1510 187,79 101 D -0,0061 -25,40 Instabilização à compressão Ligeira tração, compressão, instabilização 

0,1690 193,95 51 CI 0,0033 126,05 Plastificação à tração Tração, plastificação 

0,1730 195,28 53 CI 0,0033 126,11 Plastificação à tração Tração, plastificação 

0,1750 195,96 50 CI 0,0033 126,37 Plastificação à tração Tração, plastificação 

0,1900 201,04 97 D -0,0024 -41,38 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

0,2185 211,78 9 CI 0,0033 126,00 Plastificação à tração Tração, plastificação 

0,2413 222,35 121 D -0,0027 -37,98 Instabilização à compressão Compressão, instabilização 

 

De seguida, apresenta-se as trajetórias 𝑑 −  𝑁, onde é possível observar diferentes comportamentos 

de barras de tipologias distintas. Observa-se plastificação à tração das cordas inferiores 10 e 52 (Figura 

5.37.a)), e a instabilização à compressão das cordas inferiores 7 e 12 (Figura 5.37.a)), das cordas 

superiores 28, 32 e 33 (Figura 5.37.b)), e, também, das três diagonais representadas: 74, 80 e 143 

(Figura 5.37.c)). 
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a)  

b)  

c)  
Figura 5.37. Representação da trajetória 𝒅 –  𝑵 (Caso II - Souza). a) Cordas inferiores 7, 10, 12 e 52. b) Cordas 

superiores 28,32 e 33. c) Diagonais 74, 80 e 143. 

 



69 

 

De seguida apresenta-se as trajetórias ∆𝑙 −  𝑁, onde se averigua as variações de comprimento das 

barras analisadas, estando subjacente alongamentos e encurtamentos. 

a)  

b)  

c)  
Figura 5.38. Representação da trajetória ∆𝒍 –  𝑵 (Caso II - Souza). a) Cordas inferiores 7, 10, 12 e 52. b) Cordas 

superiores 28,32 e 33. c) Diagonais 74, 80 e 143. 
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Na Figura 5.38.a), observa-se de forma clara a descarga da corda inferior 10 após plastificação. Num 

comportamento completamente diferente, observa-se as barras 7 e 12 a descarregarem após uma 

instabilização à compressão e após descargas, que no final do incremento, se encontram à tração. A 

diferença das trajetórias das duas barras está patente no facto da barra 7 ter uma recarga até voltar a 

instabilizar até uma nova descarga. 

Na Figura 5.38.b) e na Figura 5.38.c), observa-se instabilização à compressão de diversas barras, 

realçando que a diagonal 80 inicialmente encontrava-se à compressão, passando por um estado 

tracionado e sofrendo um decréscimo de carga, volta a estar à compressão, onde instabiliza. Por outro 

lado, a diagonal 143 inicialmente estava comprimida, instabilizando e a meio da sua trajetória, a barra 

sofre uma descarga com recarga, instabilizando novamente, para sofrer uma nova descarga e ficar à 

tração num estado final do incremento. 

De seguida apresenta-se as curvas de interação, onde é observável as descrições feitas até então. 

 
a) 

 
b) 

c)  
Figura 5.39. Representação da curva de interação 𝑴/𝑴𝒑𝒍 –  𝑵/𝑵𝒑𝒍 (Caso II - Souza). a) Cordas inferiores 7, 10, 12 e 52. 

b) Cordas superiores 28,32 e 33. c) Diagonais 74, 80 e 143. 
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Na Figura 5.40 observa-se o estado de cada uma das barras constituinte da estrutura, após o 

deslocamento imposto atingir os 0,25 m, no nó 17. 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.40. Representação esquemática do estado das barras que constituem a estrutura (Caso II - Souza). a) 2D. b) 
3D. 

 

Na Figura 5.40, averigua-se que 6 barras da corda inferior plastificam (por tração) e 30 barras 

instabilizam à compressão. As restantes barras encontram-se em regime elástico. 

Nas figuras seguintes observa-se as deformadas da estrutura: representações dos planos em 2D e 

uma representação em 3D. 

 
a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 
Figura 5.41. Deformada da estrutura – 2D (Caso II - Souza). a) Plano xOy. b) Plano yOz. c) Plano xOz. 
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Figura 5.42. Deformada da estrutura – 3D (Caso II - Souza). 

 

De forma análoga ao que foi referido no caso I do presente estudo, também nesta análise a simetria da 

estrutura e do carregamento não dão origem a uma deformada simétrica. 

 

Comparação da trajetória 𝒅 − 𝑷 dos casos I e II 

Apresenta-se a comparação dos diagramas de 𝑑 –  𝑃 para os dois casos anteriormente analisados. 

Saliente-se que a única diferença entre os mesmos são as condições de apoio. 

 

Figura 5.43. Gráfico das trajetórias 𝒅 –  𝑷 de ambos os casos em análise. 
 

O principal aspeto a constatar é a diferença do valor da carga de pico, sendo que a treliça espacial em 

análise com apoios fixos em todos os nós do contorno, do nível inferior (caso II) requer uma carga mais 

elevada para atingir o colapso do que uma estrutura com apenas 4 apoios nos cantos inferiores (caso 

I). O maior grau de hiperestatia da estrutura do caso II leva a que no colapso muito mais barras sofram 

instabilizações à compressão (maioritariamente) e a plastificações à tração, como foi possível observar 

anteriormente. 
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6 Colapso progressivo 

Neste capítulo será apresentada uma breve exposição relativa ao colapso progressivo, bem como as 

diversas abordagens existentes para a sua análise. Posteriormente, apresenta-se em maior detalhe o 

método que se irá abordar, bem como a sua aplicação num dos casos de estudo anteriormente 

analisados. 

 

6.1 Definição e abordagens 

Colapso progressivo é considerado como um modo de rotura da estrutura, de forma dinâmica. Este 

colapso inicia-se com um dano local da estrutura, provocando uma deficiência no comportamento 

estrutural de um elemento e, consequentemente, um desequilíbrio entre as forças, exteriores e 

interiores, do sistema. Tal divergência surge porque não houve continuidade na estrutura e a mesma 

não possuiu a ductilidade necessária ao reequilíbrio de cargas no sistema, (Ellingwood 1977). Assim, 

surge um balanço desequilibrado na estrutura até esta atingir uma nova posição de equilíbrio, ou, até 

mesmo, levando-a a atingir o colapso, total ou parcial, da estrutura (Cai, Xu et al. 2012). 

Deste modo, é fundamental que o projeto de estruturas tenha em conta este tipo de análise, de modo 

a evitar o colapso total das mesmas e minimizar os danos no caso de colapso parcial. 

As análises de avaliação do colapso progressivo em estruturas poderão ter em conta a extração de um 

elemento em estruturas sujeitas a uma carga constante ou em estruturas onde se vai incrementando 

monoticamente a carga aplicada, visto que os mecanismos a que ambos os tipos de análises dão 

origem são semelhantes. Neste último caso, a redistribuição das forças existentes na estrutura é 

provocada tanto pela perda do elemento extraído como pelo comportamento não linear nos elementos, 

(Murtha-Smith 1988). 

Os mecanismos de colapso variam com o tipo de estrutura, como por exemplo as pontes (onde se 

poderá encontrar treliças) diferem dos edifícios, por serem estruturas alinhadas horizontalmente com 

um eixo principal em comprimento (Cai, Xu et al. 2012). Estes são os modos de rotura observados no 

caso da treliça plana (modelo de Miyachi), analisada no Capítulo 5. 

De modo a ter em conta o colapso progressivo no projeto de estruturas, foram desenvolvidas 

essencialmente quatro abordagens (CPNI 2011): o método de força de laço, o método de caminhos de 

carga alternativos, o método de elemento chave e os métodos baseados em riscos. 

O método de força de laço (“Tie force based design methods”) avalia essencialmente a resistência ao 

nível do detalhe da estrutura, avaliando a ductilidade da mesma e a capacidade de transmissão de 

carga nas zonas de ligação e amarração entre elementos. Contudo, é um método que não previne o 

colapso progressivo em estruturas de aço, não sendo aplicável à análise de treliças espaciais (CPNI 

2011). 
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O método de caminhos de carga alternativos (“Alternative loadpath methods”) baseia-se 

fundamentalmente na análise da redistribuição de carga nas estruturas após a extração de um 

elemento da mesma, com base nas propriedades e resistência dos elementos (CPNI 2011). Este 

método será apresentado em maior detalhe, visto ser o método mais utilizado para a análise do colapso 

progressivo (Cai, Xu et al. 2012). 

O método de elemento chave (“Key element design”) consiste essencialmente na extração dos 

elementos que eventualmente levariam ao colapso de forma desproporcional da estrutura, 

particularmente no caso de carga acidental (CPNI 2011). Dada a sua particularidade de ser um método 

utilizado somente em último recurso, também não será abordado na presente dissertação. 

Por último, o método baseado em riscos (“Risk-based methods”) consiste na análise do risco particular 

de situações excecionais que não seguem os limites normais de verificação de segurança em projeto 

(CPNI 2011). Tendo em conta os fatores acima citados, o método também não será abordado 

posteriormente. 

 

6.2 Abordagem adotada 

Das abordagens referidas anteriormente, o método analisado na presente dissertação é o método de 

caminhos de carga alternativo, não só por ser o mais utilizado, mas também pelo facto dos estudos 

existentes, avaliando o colapso progressivo em treliças, recorrerem a este tipo de análise (Zhao, Yan 

et al. 2017). 

No método de caminho de carga alternativo, procede-se a uma análise da estrutura com a carga de 

projeto, procurando perceber se a redistribuição de cargas consegue suportar o reequilíbrio que ocorre 

na estrutura (Murtha-Smith 1988). No caso que será apresentado posteriormente, não se recorreu à 

carga de projeto, sendo a comparação feita entre a trajetória de equilíbrio da estrutura inicial constituída 

por todas as barras e as trajetórias da estrutura com extrações individuais de vários elementos. 

O método apresenta a grande desvantagem de não incorporar a análise dos elementos em 

consequência da extração da barra mais desfavorável (Bagheripourasil e Mohammadi 2015). Isto é, 

estamos perante uma análise realizada após a referida extração, mas com as barras com as 

propriedades iniciais, sem componentes residuais. Assim, não existe o conhecimento do verdadeiro 

comportamento da estrutura perante uma situação pós-colapso, mas sim uma aproximação. 

O método pode ser aplicado em análises lineares ou não lineares da estrutura. Uma análise não linear 

da estrutura é a única que permite obter a capacidade do sistema aquando da perda de um elemento, 

visto que determina a capacidade do sistema aquando da extração de um elemento, através do fator 

de segurança, que sendo menor que um não leva à ocorrência do colapso progressivo. Em 

contrapartida, numa análise linear em que o fator de segurança de cada elemento resulta da própria 

análise e consoante o número de elementos em que o fator de segurança seja inferior à unidade, 

procede-se a uma avaliação qualitativa (Murtha-Smith 1988). 
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6.3 Caso de estudo 

Neste subcapítulo, procede-se à análise da extração de cinco barras do caso III da treliça plana 

(estrutura de Miyachi) estudada no o subcapítulo 5.1. De modo a avaliar o comportamento da estrutura, 

onde se iniciará o processo de extração de barras, foi necessário recuperar a trajetória de equilíbrio 

resultante da análise não linear da treliça para o caso indicado, analisado no subcapítulo 5.1.3. 

A escolha das barras a extrair no presente estudo teve por base as barras que plastificaram aquando 

da análise da estrutura inicial e completa, sendo estas as cordas superiores 25 e 35 (barras 

geometricamente simétricas), e a corda inferior 10, adjacente ao nó onde foi imposto o deslocamento. 

Para além destas, foram escolhidas a barra 6, por ser uma barra da corda inferior ligada a um dos 

apoios e que eventualmente terá uma ligação diferente (não sendo um parâmetro influenciável na 

presente análise), e a diagonal 50, por ser uma barra que instabilizou nos outros casos de estudo e 

que se encontra também ligada a um dos apoios. 

Para cada um dos casos manteve-se a geometria e o carregamento da estrutura do caso referido, 

alterando somente alguns parâmetros de calibração (𝑑𝑚𝑎𝑥 =  0,8, 𝑑𝑖𝑛𝑐𝑚𝑎𝑥 =  0,002). Também foi 

mantido o deslocamento imposto no nó 11, verificando-se ser necessário proceder ao controlo relativo 

entre dois nós da estrutura sempre que necessário. A justificação para tal é análoga à apresentada no 

caso II (subcapítulo 5.1.2). 

Apesar de todos os casos terem sido analisados separadamente, com a obtenção das correspondentes 

trajetórias pelo MATLAB, não seria justificável uma exposição das mesmas individualmente. Sendo o 

objetivo do presente capítulo estabelecer uma comparação entre as trajetórias de equilíbrio obtidas, 

apresenta-se somente um gráfico que reúne as trajetórias de todos os casos. 

 

Figura 6.1. Trajetórias 𝒅 − 𝑷 dos vários casos de extração de barras analisados. 
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Na Figura 6.1, podemos observar que a trajetória de equilíbrio da estrutura inicial, sem a extração de 

nenhuma barra, apresenta-se bastante dúctil, sendo que as plastificações na estrutura surgem para 

parâmetros de carga da ordem de quase 4,5. O mesmo comportamento se observa para uma estrutura 

à qual é extraída a barra da corda inferior 10, junto ao nó onde se impõe o deslocamento (nó 11), mas 

repare-se que a carga máxima atingida é cerca de metade dos referidos 4,5. Tal comportamento é 

completamente diferente nas restantes trajetórias, pois aquando da extração de qualquer uma das 

barras da estrutura, verifica-se o colapso para uma carga máxima, havendo um decréscimo imediato 

do parâmetro de carga. No entanto, constata-se valores diferentes para as cargas máximas, sendo a 

que mais se destaca a trajetória pela qual há a extração da diagonal junto ao apoio, barra 50. Neste 

caso, bastaria um parâmetro de carga de cerca de 0,75 para provocar o colapso da estrutura, 

revelando-se a importância significativa das diagonais. 

Como exposição visual das deformadas obtidas no caso de estudo, apenas se apresenta um dos casos, 

Figura 6.2. A escolha da deformada a apresentar teve por base o caso analisado mais desfavorável, 

sendo o correspondente à extração da diagonal 50, junto ao apoio, da treliça. Observe-se a 

instabilização da corda inferior do vão direito. 

 

Figura 6.2. Deformada da estrutura: Caso III – Miyachi com extração da diagonal 50. 

 

 



77 

 

7 Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

Neste capítulo procede-se à apresentação das conclusões deste estudo, bem como dos aspetos a ter 

em atenção na abordagem da formulação desenvolvida. 

Sendo o presente trabalho baseado numa análise não linear da estrutura, recorreu-se à linguagem de 

programação MATLAB (The Matlab (Inc. 2013), como ferramenta de cálculo, para a implementação da 

formulação desenvolvida. Sendo o MATLAB uma ferramenta orientada para a execução de tarefas que 

envolvam cálculos numéricos, e tendo como unidade básica a matriz, foi uma escolha adequada para 

a formulação adotada, a qual é baseada em desenvolvimentos matriciais. As ferramentas de 

visualização do software foram também uma característica útil para a apresentação de resultados. 

O desenvolvimento deste software, embora desafiante desde a fase inicial, permitiu desenvolver 

competências de programação que até então não tinham sido exploradas. Desta forma, tornou-se uma 

experiência enriquecedora, pois além de proporcionar realização pessoal, é uma mais valia para o 

futuro profissional. 

A formulação desenvolvida para a análise não linear de treliças, permite a determinação de trajetórias 

de equilíbrio por incrementos sucessivos, utilizando o controlo de deslocamentos de um nó da estrutura. 

Em cada incremento o equilíbrio da estrutura é atingido recorrendo a um processo iterativo. Para obter 

a equação que rege o equilíbrio é necessário determinar as forças exteriores e interiores que surgem 

na treliça. A formulação desenvolvida analisa individualmente as barras, permitindo considerar o 

comportamento física e geometricamente não linear das mesmas, através de um modelo estrutural 

simplificado. O modelo de barra desenvolvido considera uma célula deformável de comportamento 

análogo à secção de meio vão da barra, secção considerada como representativa por ser a mais 

esforçada da barra. A determinação dos esforços e respetivas deformações é conseguida pela análise 

do comportamento elasto-plástico de secções sujeitas à flexão composta, pelo que a formulação 

permite analisar barras que sujeitas à tração ou à compressão poderão plastificar ou instabilizar, 

respetivamente. Os parâmetros do modelo são calibrados de forma a reproduzirem as características 

essenciais da resposta da barra. 

Quanto à análise dos resultados obtidos, nas trajetórias de equilíbrio foi possível observar tanto 

trajetórias dúcteis (com plastificações de elementos tracionados) como trajetórias com rotura frágil 

(envolvendo o colapso, através de instabilizações à compressão). Num dos casos analisados relativos 

à treliça plana (caso III, modelo de Miyachi), foi possível concluir que, apenas com a alteração das 

propriedades das secções, se conseguia melhorar a capacidade de resposta da estrutura, fornecendo 

muito mais ductilidade, o que traduz uma boa conceção da estrutura. 

Foram implementadas rotinas de visualização de resultados que ajudam a compreender o 

comportamento estrutural. Assim, foi possível observar nas trajetórias 𝑑 −  𝑁 e ∆𝑙 –  𝑑 os patamares de 

plastificação à tração e as instabilizações à compressão, bem como os possíveis decréscimos de carga, 

descargas e recargas que ocorrem nos elementos da estrutura. Para cada uma das barras, ainda é 

possível observar os diagramas de interação entre esforços, 𝑀/𝑀𝑝𝑙 –  𝑁/𝑁𝑝𝑙, nos quais é possível 
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observar a interação de esforços a que as barras da estrutura se encontram sujeitas (na sua secção a 

meio vão) e o seu comportamento tanto ao atingir a curva de cedência, bem como a sua trajetória sobre 

a mesma após instabilizarem/plastificarem. Um outro aspeto observável nas referidas trajetórias são 

as cargas, descargas e recargas a que elementos da estrutura se encontram sujeitos. Tais notáveis 

ocorrências traduzem-se num bom desempenho do modelo desenvolvido o que pode ser relevante 

para problemas envolvendo ações cíclicas, como por exemplo, a resposta à atividade sísmica. 

Para além disso, em termos de observação numa configuração deformada e num estado final da 

trajetória de equilíbrio, há a possibilidade de observação da encurvadura das barras aquando das 

respetivas instabilizações à compressão, na reprodução da deformada no final da trajetória de 

equilíbrio. Também nesta fase na trajetória, é possível, através de uma representação esquemática da 

estrutura na sua configuração inicial, observar-se o estado de cada uma das barras que a constituem 

através de um código de cores. 

Relativamente à analise do colapso progressivo em treliças espaciais, e tendo por base o caso de 

estudo analisado, a extração de um elemento numa estrutura tem uma importância fulcral no 

desempenho da mesma. Observou-se uma diminuição significativa do parâmetro de carga máximo, 

resultando, na maior parte dos casos, em trajetórias de equilíbrio que, ao atingirem a carga de pico, 

sofrem quedas bruscas de carga, o que significa que não apresentam ductilidade suficiente para 

redistribuir as cargas em caminhos de carga alternativos. O caso em que se observou uma maior 

“gravidade” da extração de barra deu-se no momento da remoção de uma das diagonais da estrutura 

que levou a um parâmetro de carga diminuto, traduzindo-se na importância significativa destes 

elementos. 

Embora a formulação tenha dado origem a bons resultados ao nível do deslocamento imposto, é 

necessário ter em atenção em qual dos nós da estrutura se aplica o deslocamento, pois, em alguns 

dos casos analisados verificou-se a inversão do valor do mesmo, impedindo a convergência do 

algoritmo. Para solucionar esta questão, procedeu-se a uma nova análise da estrutura, escolhendo um 

nó onde o deslocamento aumente em toda a trajetória de equilíbrio. 

Também se observou a necessidade de, em determinados casos, se impor um deslocamento relativo 

e não o deslocamento imposto num nó. Tal facto resultou na dificuldade de se averiguar quais os nós 

em que o deslocamento realmente aumentasse continuamente e, caso não acontecesse, observar 

onde ocorria a primeira instabilização à compressão e proceder ao controlo relativo entre os dois nós 

da respetiva barra. A propósito, vale a pena dizer que não se recorreu ao método de Newton-Raphson 

com controlo através de arc length, por se considerar que o controlo de deslocamentos ao impor 

explicitamente um acréscimo contínuo do deslocamento, seria menos vulnerável à ocorrência de 

descargas elásticas indesejadas. 

Quanto aos desenvolvimentos futuros, sugere-se a análise não linear da treliça espacial impondo um 

controlo sistemático dos deslocamentos relativos, ao invés do deslocamento vertical imposto. No que 

diz respeito à análise do comportamento elasto-plástico de secções transversais sujeitas à flexão 

composta, será interessante proceder ao estudo do referido comportamento, utilizando diagramas de 
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interação de outras secções que não as secções retangulares, a que se recorreu simplificadamente na 

presente dissertação. 

Ao nível do colapso progressivo, pode ser mais vantajoso outro tipo de análise, através do mesmo 

método, mas no momento de extração da barra ter em conta as propriedades geométricas e mecânicas, 

esforços e deformações da estrutura nesse instante, ao invés de a reverter à sua configuração 

indeformada. Também será possível ter em conta os efeitos dinâmicos na análise. 

Por fim, será interessante desenvolver estudos mais sistemáticos e abrangentes do colapso 

progressivo de estruturas, estudando medidas para minorar os seus efeitos e contemplando diversas 

tipologias estruturais. 
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9 Anexos 

I. Ficheiro de dados 

%Treliça Tridimensional 

%Definir secção da barra 

Sec(1)=struct('A',0.14^2,'fy',200E3,'EA',(210E6*(0.14^2)),'EI',(210E6*((0.14^4)/12)

),'Wpl',((0.14*0.14^2)/4)); 

 

%Geometria da estrutura 

ho=5; 

bo=4; 

b1=2; 

lbdo=sqrt(((ho)^2)+((bo)^2)); %comprimento inicial da barra 

lbd1=sqrt(((ho)^2)+((b1)^2)); 

%Carga aplicada na estrutura inicialmente - contribui somente para as forças 

nodais(Nos) 

Po=50; 

 

%Definir nós: coordenadas [x,y,z]; GL em que incid 0=livre, -1=impedido [deslc x, 

deslc y, desl z]; forças nodais 'Fn' 

%Nós corda inferior (x=0) 

No(1)=struct('coord',[0;0;0],'incid',[-1,-1,-1],'Fn',[0;0;0]); 

No(2)=struct('coord',[0;bo;0],'incid',[-1,-1,-1],'Fn',[0;0;0]); 

No(3)=struct('coord',[0;bo+b1;0],'incid',[-1,-1,-1],'Fn',[0;0;0]); 

No(4)=struct('coord',[0;0;ho],'incid',[-1,-1,-1],'Fn',[0;0;0]); 

No(5)=struct('coord',[0;bo;ho],'incid',[-1,0,0],'Fn',[0;Po;0]); 

 

%Definir barras: tipo de secção; ni inicial; nf final 

Barra(1)=struct('sec',1,'ni',1,'nf',5); 

Barra(2)=struct('sec',1,'ni',2,'nf',5); 

Barra(3)=struct('sec',1,'ni',3,'nf',5); 

Barra(4)=struct('sec',1,'ni',4,'nf',5); 

 

%factor a aplicar ao lo ba barra para "provocar" instabilidade inicial  

finst=1/1000; 

 

%dados do incremento 

dmax=0.1; 

dimpinc=0.00002; 

dincmax=0.001; 

finc=2; %factor que reduz o dimpinc 

niteracelera=4; %nº de interação máxima ao qual ocorre aceleramento do incremento 

fmultinc=1.2; %factor multiplicativo para acelerar o incremento 

nincrmax=100; 

 

%dados da iteração global 

erroRmax=0.001; 

nitermax=20; 

 

%dados da iteração local 

R2factor=10000; 

erroEmax=1E-20; 

itlocadm=20; 

fdNde=100; 
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%Nó imposto 

nodimp=5; 

dirimp=2; 

colorsnoimp=[0 0 0]; 

 

%Barras a plotar 

Barraplot(1)=struct('barra',1,'colorsbarra',[0.5 0.8 0],'legendbarra','Barra 1'); 

Baraplot(2)=struct('barra',2,'colorsbarra',[1 0.5 0],'legendbarra','Barra 2'); 

Barraplot(3)=struct('barra',3,'colorsbarra',[0 0.5 0.8],'legendbarra','Barra 3'); 

Barraplot(4)=struct('barra',4,'colorsbarra',[0 0 0.5],'legendbarra','Barra 4'); 

barran=['Barra 1';'Barra 2';'Barra 3';'Barra 4']; 

 

%Nós a plotar 

Noplot(1)=struct('no',5,'colorsno',[0 0 0],'dirno',2); 

desldn=['Nó 5']; 

 

 

II. Algoritmo 

%Cálculo de treliça espacial 

  

%Apresentação do problema 

clear all; clc; close all; 

  

%Declaração de variáveis 

%Secções 

Sec=struct('A',0,'fy',0,'EA',0,'EI',0,'Wpl',0); 

%Nós 

No=struct('coord',[0;0;0],'incid',[0,0,0],'Fn',[0;0;0]); 

Noplot=struct('no',0,'colorsno',[0 0 0],'dirno',0); 

%Barras 

Barra=struct('sec',0,'ni',0,'nf',0); 

Barraplot=struct('barra',0,'colorsbarra',[0 0 0],'legendbarra',0); 

  

%Dados do problema 

nova2_D; 

  

%Iniciar variáveis de trabalho dos nós 

NoW=struct('incl',[0,0,0],'incr',[0,0,0]); 

Nod=struct('coordd',[0;0;0]); 

  

%Iniciar variaveis de trabalho: tabela armazena 

armazena=struct('nincr',0,'P',0,'d',0,'dimp',0,'dno',0,'niter',0,'nredtot',0,'itloc

max',0,'itloctotal',0,'mensagem','','erro',0,'barra',0); 

  

  

%Iniciar variáveis de trabalho das barras 

for ib=1:length(Barra) 

    

BarraW(ib)=struct('lvo',zeros(3,1),'lo',0,'lv',zeros(3,1),'l',0,'dl',0,'db',zeros(2

,1),'Kb', 

zeros(1,1),'Fb',zeros(2,1),'ext',0,'extant',0,'extPo',0,'extP',0,'teta',0,'tetaant'

,0,'tetaPo',0,'tetaP',0,'N',0,'Nmax',0,'Nmin',0,'Ncr',0,'M',0,'KN',0,'KM',0,'Npl',0

,'Mpl',0,'exty',0,'tetay',0,'yo',0,'dNddl',0,'extad',0,'tetaad',0,'extPad',0,'tetaP

ad',0,'Nd',0,'Nad',0,'Mad',0,'dld',0); 

     

%vector de comprimento da barra inicial e respectivo valor 

BarraW(ib).lvo=No(Barra(ib).nf).coord-No(Barra(ib).ni).coord; 

BarraW(ib).lo=sqrt(BarraW(ib).lvo'*BarraW(ib).lvo); 

     

%Valor do Ncr 

BarraW(ib).Ncr=-((pi()^2)*Sec(Barra(ib).sec).EI)/((BarraW(ib).lo)^2); 
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%implementação da plasticidade e instabilidade 

BarraW(ib).ext=0; 

BarraW(ib).extPo=0; 

BarraW(ib).extP=0; 

BarraW(ib).teta=0; 

BarraW(ib).tetaPo=0; 

BarraW(ib).tetaP=0; 

     

%componentes da matriz de rigidez da barra 

BarraW(ib).KN=Sec(Barra(ib).sec).EA/BarraW(ib).lo; 

BarraW(ib).KM=(pi()^2*Sec(Barra(ib).sec).EI)/(4*BarraW(ib).lo); 

   

%esforços plásticos da barra 

BarraW(ib).Npl=(Sec(Barra(ib).sec).A)*(Sec(Barra(ib).sec).fy); 

BarraW(ib).Mpl=(Sec(Barra(ib).sec).Wpl)*(Sec(Barra(ib).sec).fy); 

     

%propriedades de cedÊncia da barra 

BarraW(ib).exty=BarraW(ib).Npl/BarraW(ib).KN; 

BarraW(ib).tetay=BarraW(ib).Mpl/BarraW(ib).KM; 

     

%instabilidade inicial da barra 

BarraW(ib).yo=finst*BarraW(ib).lo; 

     

BarraW(ib).extad=zeros(nincrmax,1); 

BarraW(ib).tetaad=zeros(nincrmax,1); 

BarraW(ib).extPad=zeros(nincrmax,1); 

BarraW(ib).tetaPad=zeros(nincrmax,1); 

BarraW(ib).Nd=zeros(nincrmax,1); 

BarraW(ib).Nad=zeros(nincrmax,1); 

BarraW(ib).Mad=zeros(nincrmax,1); 

BarraW(ib).dld=zeros(nincrmax,1); 

end 

  

%Atribuir deslocamentos aos nós 

nd=0; 

for in=1:length(No); 

for GLn=1:3; %são 3 GL por nó 

if(No(in).incid(GLn)<0) 

No(in).incid(GLn)=0; 

else 

nd=nd+1; 

No(in).incid(GLn)=nd; 

end 

end 

NoW(in).incl=No(in).incid>0; 

NoW(in).incr=No(in).incid(NoW(in).incl); 

end 

  

%Iniciar variáveis de trabalho da Estrutura 

Estrutura = 

struct('P',0,'deltaP',0,'Q',zeros(nd,1),'Fint',zeros(nd,1),'Fext',zeros(nd,1),'K',z

eros(nd,nd),'Kstab',0,'d',zeros(nd,1),'deltad',zeros(nd,1)); 

Estrutura.Kstab=eye(nd)*0; 

  

figure(4);set(4,'Name','Trajectória M/Mpl - N/Npl','NumberTitle','off'); 

subplot(1,1,1);  

Niter=0:BarraW(ib).Npl; 

M1=(1-(Niter/BarraW(ib).Npl).^2); 

M2=(((Niter/BarraW(ib).Npl).^2)-1); 

plot(M1,Niter/BarraW(ib).Npl,'LineStyle','-','Color',[0.7 0.7 

0.7],'Marker','.','MarkerSize',0.3,'LineWidth',0.01,'DisplayName',' ');hold on; 

plot(M2,Niter/BarraW(ib).Npl,'LineStyle','-','Color',[0.7 0.7 

0.7],'Marker','.','MarkerSize',0.3,'LineWidth',0.01,'DisplayName',' ');hold on; 

plot(M1,-Niter/BarraW(ib).Npl,'LineStyle','-','Color',[0.7 0.7 

0.7],'Marker','.','MarkerSize',0.3,'LineWidth',0.01,'DisplayName',' ');hold on; 

plot(M2,-Niter/BarraW(ib).Npl,'LineStyle','-','Color',[0.7 0.7 

0.7],'Marker','.','MarkerSize',0.3,'LineWidth',0.01,'DisplayName',' ');hold on; 
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set(subplot(1,1,1),'XTick',[-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 

1.0],'YTick',[-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0],'DataAspectRatio',[1 

1 1],'PlotBoxAspectRatio',[1 1 1]); 

title('Curva de interação M/Mpl - N/Npl','FontWeight','bold','FontSize',12); 

xlabel('M/Mpl','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

ylabel('N/Npl','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

axis ([-1.0 1.0 -1.0 1.0]); 

box on; 

grid on; 

 

%Cálculos 

%Calcular vector das forças nodais 

for in=1:length(No) 

inc=No(in).incid; 

incl=inc>0; 

incr=inc(incl); 

Estrutura.Q(incr) = No(in).Fn(incl); 

end 

%Posprocessamento  

D=zeros(nd,1); 

gldimp=No(nodimp).incid(dirimp); 

D(gldimp)=1; 

nincr=0; 

dimp=0; 

nredtot=0; 

 

armazenabarral=0; 

armazenabarradl=0; 

armazenabarraext=0; 

armazenabarraextPo=0; 

armazenabarraextP=0; 

armazenabarrateta=0; 

armazenabarratetaPo=0; 

armazenabarratetaP=0; 

armazenabarraN=0; 

armazenabarraM=0; 

armazenabarraexty=0; 

armazenabarratetay=0; 

  

while (dimp<dmax)%INCREMENTO 

     

dimp=dimp+dimpinc; 

      

if (nincr~=0) 

Estrutura.deltaP=(dimpinc)/(D'*(Estrutura.K\Estrutura.Q)); 

Estrutura.P=Estrutura.P+Estrutura.deltaP; 

         

Estrutura.deltad=(Estrutura.deltaP*(Estrutura.K\Estrutura.Q)); 

Estrutura.d=Estrutura.d+Estrutura.deltad;         

else 

Estrutura.d=Estrutura.d+(D*dimpinc); 

end 

         

nincr=nincr+1; 

     

Estrutura.Fext=Estrutura.Q.*Estrutura.P; 

     

R=Estrutura.Fint-Estrutura.Fext; 

erroR=sqrt(R'*R); 

     

niter(nincr)=0; 

itloctot=0;%nesta iteração 

itlocmax=0;%máximo em todas as iterações e barras 

     

iter_on=1; 

mensagem=''; 

erro=0; 

barra=0; 
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while ((erroR>erroRmax)|(niter(nincr)==0))&(iter_on==1) %ITERAÇÃO GLOBAL 

         

if (niter(nincr)~=0) 

            Estrutura.deltaP=(D'*(Estrutura.K\R))/(D'*(Estrutura.K\Estrutura.Q)); 

Estrutura.P=Estrutura.P+Estrutura.deltaP; 

             

Estrutura.Fext=Estrutura.Q.*Estrutura.P; 

             

Estrutura.deltad=(-Estrutura.K\R)+(Estrutura.deltaP*(Estrutura.K\Estrutura.Q)); 

Estrutura.d=Estrutura.d+Estrutura.deltad; 

end 

         

niter(nincr)=niter(nincr)+1; 

                 

Estrutura.Fint=zeros(nd,1); 

Estrutura.K=zeros(nd,nd); 

Estrutura.K=Estrutura.K+Estrutura.Kstab; 

         

 

for ib=1:length(Barra) %CICLO BARRAS 

             

%incidências 

incil=[NoW(Barra(ib).ni).incl]; 

incfl=[NoW(Barra(ib).nf).incl]; 

incir=[NoW(Barra(ib).ni).incr]; 

incfr=[NoW(Barra(ib).nf).incr]; 

incl=[incil, incfl]; 

incr=[incir, incfr]; 

             

drawnow; 

             

%vector de comprimento da barra na configuração deformada e respectivo valor 

BarraW(ib).lv=BarraW(ib).lvo; 

if (nd==1) 

BarraW(ib).lv(incfl)=BarraW(ib).lv(incfl)+Estrutura.d(incfr,nd); 

BarraW(ib).lv(incil)=BarraW(ib).lv(incil)-Estrutura.d(incir,nd); 

else 

BarraW(ib).lv(incfl)=BarraW(ib).lv(incfl)+Estrutura.d(incfr); 

BarraW(ib).lv(incil)=BarraW(ib).lv(incil)-Estrutura.d(incir); 

end 

BarraW(ib).l=sqrt(BarraW(ib).lv'*BarraW(ib).lv); 

 

%Extensão na barra e respectivo esforço normal 

%algoritmo de retorno 

 

BarraW(ib).dl=BarraW(ib).l-BarraW(ib).lo; 

 

if (BarraW(ib).teta<(-BarraW(ib).yo*(4/BarraW(ib).lo))) 

BarraW(ib).teta=(-BarraW(ib).yo*(4/BarraW(ib).lo)); 

end 

 

E=[BarraW(ib).ext-((BarraW(ib).lo*(BarraW(ib).teta)^2)/8)-

BarraW(ib).dl;(BarraW(ib).M+BarraW(ib).N*((BarraW(ib).lo*BarraW(ib).teta/4)+ 

BarraW(ib).yo))/R2factor]; %vector E 

erroE=E'*E; 

 

itloc_on=1; 

itloc=0;            

while ((erroE>erroEmax)|(itloc==0))&(itloc_on==1) %ITERAÇÃO LOCAL 

 

itloc= itloc+1; 

itloctot=itloctot+1; 

 

Ntr=BarraW(ib).KN*(BarraW(ib).ext-BarraW(ib).extPo); 

Mtr=BarraW(ib).KM*(BarraW(ib).teta-BarraW(ib).tetaPo); 

                 

fTRIAL=((Ntr/BarraW(ib).Npl)^2)+(abs(Mtr/BarraW(ib).Mpl))-1; 
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dfdN=(2*Ntr)/(BarraW(ib).Npl^2); 

dfdM=sign(Mtr)/BarraW(ib).Mpl; 

d2fdN2=2/(BarraW(ib).Npl^2); 

                 

fTRIAL1=((Ntr/BarraW(ib).Npl)^2)+(Mtr/BarraW(ib).Mpl)-1; 

fTRIAL2=((Ntr/BarraW(ib).Npl)^2)-(Mtr/BarraW(ib).Mpl)-1; 

                 

if (fTRIAL<=0) 

deltaY=0; 

deltaY2=0; 

                     

BarraW(ib).extP=BarraW(ib).extPo; 

BarraW(ib).tetaP=BarraW(ib).tetaPo; 

                     

dXdg=[BarraW(ib).KN 0;0 BarraW(ib).KM]; 

else 

if ((fTRIAL1* fTRIAL2)>0) % atirar para o canto 

BarraW(ib).extP=BarraW(ib).ext-(BarraW(ib).Npl/BarraW(ib).KN*sign(Ntr)); %para 

N=KN*(ext-extP)=+/-Npl; 

BarraW(ib).tetaP=BarraW(ib).teta; % para M=KN*(teta-tetaP)=0 

dXdg=[BarraW(ib).KN/1000 0;0 BarraW(ib).KM/1000]; 

else 

a=(4*(BarraW(ib).KN^2)*(Ntr^2))/(BarraW(ib).Npl^6); 

b=(-(4*BarraW(ib).KN*(Ntr^2))/(BarraW(ib).Npl^4))-

(BarraW(ib).KM/(BarraW(ib).Mpl^2)); 

c=fTRIAL; 

deltaY=(-b+sqrt((b^2)-4*a*c))/(2*a); 

deltaY2=(-b-sqrt((b^2)-4*a*c))/(2*a); 

dY=deltaY2; 

if(((b^2)-4*a*c)<0) 

itloc_on=0; 

else                             

BarraW(ib).extP=BarraW(ib).extPo+(dY*((2*Ntr)/(BarraW(ib).Npl^2))); 

BarraW(ib).tetaP=BarraW(ib).tetaPo+(dY*((sign(Mtr))/BarraW(ib).Mpl)); 

                             

%Cálculos derivadas 

                            

QK=[BarraW(ib).KN/(1+(2*BarraW(ib).KN*dY)/BarraW(ib).Npl^2) 0;0 BarraW(ib).KM]; 

dfdX=[(2*Ntr/BarraW(ib).Npl^2); (sign(BarraW(ib).M)/BarraW(ib).Mpl)]; 

QKdfdX=QK*dfdX; 

dXdg=QK-(QKdfdX*dfdX'*QK)/(dfdX'*QKdfdX); 

end 

end 

end %if fTRIAL<=0 

 

dNde=dXdg(1,1); 

dNdteta=dXdg(1,2); 

dMde=dXdg(2,1); 

dMdteta=dXdg(2,2); 

BarraW(ib).N=BarraW(ib).KN*(BarraW(ib).ext-BarraW(ib).extP); 

BarraW(ib).M=BarraW(ib).KM*(BarraW(ib).teta-BarraW(ib).tetaP); 

                 

                

f=((BarraW(ib).N/BarraW(ib).Npl)^2)+(abs(BarraW(ib).M/BarraW(ib).Mpl))-1; 

                 

%corrigir erro se o retorno por uma das superfícies ultrapassou a outa superfície 

if (f>0.00001) 

BarraW(ib).extP=BarraW(ib).ext-((BarraW(ib).Npl/BarraW(ib).KN*sign(Ntr))); 

BarraW(ib).tetaP=BarraW(ib).teta; 

                     

BarraW(ib).N=BarraW(ib).Npl*sign(Ntr); 

BarraW(ib).M=0; 

                     

dXdg=[BarraW(ib).KN/1000 0;0 BarraW(ib).KM/1000]; 

end 
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%Erro 

E=[BarraW(ib).ext-((BarraW(ib).lo*(BarraW(ib).teta)^2)/8)-

BarraW(ib).dl;(BarraW(ib).M+BarraW(ib).N*((BarraW(ib).lo*BarraW(ib).teta/4)+ 

BarraW(ib).yo))/R2factor]; %vector E 

erroE=E'*E; 

                 

if (erroE>erroEmax)&(itloc==itlocadm) %não convergiu localmente e iteração local 

atingiu a iteração máxima 

itloc_on=0; 

end 

                 

if (erroE>erroEmax) 

dRdg=[1 (-

BarraW(ib).lo*BarraW(ib).teta/4);(dMde+dNde*(BarraW(ib).lo*BarraW(ib).teta/4+ 

BarraW(ib).yo))/R2factor (dMdteta+dNdteta*(BarraW(ib).lo*BarraW(ib).teta/4+ 

BarraW(ib).yo)+BarraW(ib).N*BarraW(ib).lo/4)/R2factor]; 

dg=-dRdg\E; 

BarraW(ib).ext=BarraW(ib).ext+dg(1); 

BarraW(ib).teta=BarraW(ib).teta+dg(2); 

end 

end %//while ITERAÇÃO LOCAL 

             

if (itloc>itlocmax) 

itlocmax=itloc; 

end 

             

if (itloc_on==0) %não convergiu localmente - terminar iteração 

iter_on=0;                 

mensagem=strcat(mensagem,' erro itlocal'); 

erro=E; 

barra=ib; 

end             

            

%Cálculo dNddl 

dNdg=[dNde;dNdteta]; 

dRdg=[1 (-

BarraW(ib).lo*BarraW(ib).teta/4);(dMde+dNde*(BarraW(ib).lo*BarraW(ib).teta/4+ 

BarraW(ib).yo))/R2factor (dMdteta+dNdteta*(BarraW(ib).lo*BarraW(ib).teta/4+ 

BarraW(ib).yo)+BarraW(ib).N*BarraW(ib).lo/4)/R2factor]; 

dRddl=[-1;0]; 

             

arraW(ib).dNddl=(-dNdg'*inv(dRdg))*dRddl; 

             

%Cálculo dNde 

dNde=BarraW(ib).dNddl*BarraW(ib).l; 

             

if (dNde<(Sec(Barra(ib).sec).EA)/fdNde)%Caso declive seja negativo após a descarga, 

passa para "quase" Reg.Elástico 

dNde=(Sec(Barra(ib).sec).EA)/fdNde; 

end 

             

%Forças internas da barra e na estrutura 

fint=BarraW(ib).N*BarraW(ib).lv/BarraW(ib).l; %força interior na extremidade da barra 

if (nd==1) 

Estrutura.Fint(incfr)=Estrutura.Fint(incfr,nd)+fint(incfl); 

Estrutura.Fint(incir)=Estrutura.Fint(incir,nd)-fint(incil); 

else 

Estrutura.Fint(incfr)=Estrutura.Fint(incfr)+fint(incfl); 

Estrutura.Fint(incir)=Estrutura.Fint(incir)-fint(incil); 

end 

             

%Matriz de rigidez 

I3=eye(3); 

dfintdl=dNde*(BarraW(ib).lv*BarraW(ib).lv')/(BarraW(ib).lo*(BarraW(ib).l^2))+BarraW

(ib).N*((I3/BarraW(ib).l)-((BarraW(ib).lv*BarraW(ib).lv')/(BarraW(ib).l^3))); 

BarraW(ib).Kb=[dfintdl,-dfintdl;-dfintdl,dfintdl]; 

Estrutura.K(incr,incr)=Estrutura.K(incr,incr)+BarraW(ib).Kb(incl,incl); 

end %ib barras 
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R=Estrutura.Fint-Estrutura.Fext; 

erroR=sqrt(R'*R);         

         

if (erroR>erroRmax)&(niter(nincr)==nitermax) 

iter_on=0;             

mensagem=strcat(mensagem,' erro nitermax'); 

erro=erroR; 

barra=0; 

end 

         

if (iter_on==0) 

dimp=dimp-dimpinc; 

dimpinc=dimpinc/finc; 

dimp=dimp+dimpinc; 

Estrutura.P=Pant; 

Estrutura.Fext=Estrutura.Q.*Estrutura.P; 

Estrutura.d=dant+(D*dimpinc); 

             

for ib=1:length(Barra) 

BarraW(ib).ext=BarraW(ib).extant; 

BarraW(ib).teta=BarraW(ib).tetaant; 

end 

             

armazena(nincr+nredtot).nincr=nincr; 

armazena(nincr+nredtot).P=0; 

armazena(nincr+nredtot).d=0; 

armazena(nincr+nredtot).dimp=0; 

armazena(nincr+nredtot).dno=0; 

armazena(nincr+nredtot).niter=niter(nincr); 

armazena(nincr+nredtot).nredtot=nredtot; 

armazena(nincr+nredtot).itloctotal=itloctot; 

armazena(nincr+nredtot).itlocmax=itlocmax; 

armazena(nincr+nredtot).mensagem=mensagem; 

armazena(nincr+nredtot).erro=erro; 

armazena(nincr+nredtot).barra=barra; 

                                    

niter(nincr)=0;            

itloctot=0; 

itlocmax=0; 

mensagem=''; 

erro=0; 

barra=0; 

nredtot=nredtot+1;             

iter_on=1; 

end 

end %//while ITERAÇÃO GLOBAL convergiu ou abortou 

        

if (erroR<erroRmax) 

    

%Armazena 

armazena(nincr+nredtot).nincr=nincr; 

armazena(nincr+nredtot).P=Estrutura.P; 

armazena(nincr+nredtot).d=Estrutura.d; 

armazena(nincr+nredtot).dimp=Estrutura.d(gldimp); 

for inp=1:length(Noplot) 

glda=No(Noplot(inp).no).incid(dirimp); 

armazena(nincr+nredtot).dno(inp)=Estrutura.d(glda); 

end 

armazena(nincr+nredtot).niter=niter(nincr); 

armazena(nincr+nredtot).nredtot=nredtot; 

armazena(nincr+nredtot).itloctotal=itloctot; 

armazena(nincr+nredtot).itlocmax=itlocmax; 

armazena(nincr+nredtot).mensagem=mensagem; 

armazena(nincr+nredtot).erro=erro; 

armazena(nincr+nredtot).barra=barra; 
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for ib=1:length(Barra) 

armazenabarral(nincr+nredtot,ib)=BarraW(ib).l; 

armazenabarradl(nincr+nredtot,ib)=BarraW(ib).dl; 

armazenabarraext(nincr+nredtot,ib)=BarraW(ib).ext; 

armazenabarraextPo(nincr+nredtot,ib)=BarraW(ib).extPo; 

armazenabarraextP(nincr+nredtot,ib)=BarraW(ib).extP; 

armazenabarrateta(nincr+nredtot,ib)=BarraW(ib).teta; 

armazenabarratetaPo(nincr+nredtot,ib)=BarraW(ib).tetaPo; 

armazenabarratetaP(nincr+nredtot,ib)=BarraW(ib).tetaP; 

armazenabarraN(nincr+nredtot,ib)=BarraW(ib).N; 

armazenabarraM(nincr+nredtot,ib)=BarraW(ib).M; 

armazenabarraexty(nincr+nredtot,ib)=BarraW(ib).exty; 

armazenabarratetay(nincr+nredtot,ib)=BarraW(ib).tetay; 

end 

                        

Pant=Estrutura.P; 

dant=Estrutura.d; 

         

for ib=1:length(Barra)             

BarraW(ib).extPo=BarraW(ib).extP; 

BarraW(ib).tetaPo=BarraW(ib).tetaP;  

BarraW(ib).extant=BarraW(ib).ext; 

BarraW(ib).tetaant=BarraW(ib).teta;             

end 

         

if (niter(nincr)<niteracelera) 

dimpinc=fmultinc*dimpinc;             

if (dimpinc>dincmax) 

dimpinc=dincmax; 

end                        

end 

         

%output dos Deslocamentos Nodais Finais; 

disp('[Estrutura.d]'); 

disp(Estrutura.d); 

         

Desenho da figura, eixos e função 

figure(1);             

for inp=1:length(Noplot) 

glda=No(Noplot(inp).no).incid(dirimp); 

plot(abs(Estrutura.d(glda)),Estrutura.P,'Color',Noplot(inp).colorsno,'Marker','.');

hold on; 

end 

%plot(abs(Estrutura.d(gldimp)),Estrutura.P,'Color',colorsnoimp,'Marker','.'); 

title('Trajetória d - P','FontWeight','bold','FontSize',12); 

xlabel('d [m]','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

ylabel('P','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

legend({'dimp - Nó 

5'},'Location','northeast','FontWeight','bold','FontSize',8,'Box','off'); 

box on; 

grid on; 

for ibp=1:length(Barraplot) 

             

%Variáveis para desenho 

BarraW(Barraplot(ibp).barra).extad=BarraW(Barraplot(ibp).barra).ext/BarraW(Barraplo

t(ibp).barra).exty; 

BarraW(Barraplot(ibp).barra).tetaad=BarraW(Barraplot(ibp).barra).teta/BarraW(Barrap

lot(ibp).barra).tetay; 

BarraW(Barraplot(ibp).barra).extPad=BarraW(Barraplot(ibp).barra).extP/BarraW(Barrap

lot(ibp).barra).exty; 

BarraW(Barraplot(ibp).barra).tetaPad=BarraW(Barraplot(ibp).barra).tetaP/BarraW(Barr

aplot(ibp).barra).tetay; 

BarraW(Barraplot(ibp).barra).Nd=BarraW(Barraplot(ibp).barra).N; 

BarraW(Barraplot(ibp).barra).Nad=BarraW(Barraplot(ibp).barra).N/BarraW(Barraplot(ib

p).barra).Npl; 

BarraW(Barraplot(ibp).barra).Mad=BarraW(Barraplot(ibp).barra).M/BarraW(Barraplot(ib

p).barra).Mpl; 

BarraW(Barraplot(ibp).barra).dld=BarraW(Barraplot(ibp).barra).dl; 
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figure(2);plot(abs(Estrutura.d(gldimp)),BarraW(Barraplot(ibp).barra).Nd,'LineStyle'

,'-','Color',Barraplot(ibp).colorsbarra,'linewidth',2,'Marker','.');hold on; 

title('Trajetória d - N','FontWeight','bold','FontSize',12); 

xlabel('d [m]','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

ylabel('N [kN]','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

legend({barran(1,:),barran(2,:),barran(3,:),barran(4,:)},'Location','southeast','Fo

ntWeight','bold','FontSize',8,'Box','off'); 

box on; 

grid on; 

 

figure(3);plot(BarraW(Barraplot(ibp).barra).dld,BarraW(Barraplot(ibp).barra).Nd,'Li

neStyle','-','Color',Barraplot(ibp).colorsbarra,'linewidth',2,'Marker','.');hold on; 

title('Trajetória \Deltal - N','FontWeight','bold','FontSize',12); 

xlabel('\Deltal [m]','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

ylabel('N [kN]','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

legend({barran(1,:),barran(2,:),barran(3,:),barran(4,:)},'Location','southeast','Fo

ntWeight','bold','FontSize',8,'Box','off'); 

box on; 

grid on; 

end 

 

figure(4); 

for ibp=1:length(Barraplot) 

p(ibp)=plot(BarraW(Barraplot(ibp).barra).Mad,BarraW(Barraplot(ibp).barra).Nad,'Line

Style','-','Color',Barraplot(ibp).colorsbarra,'linewidth',2,'Marker','.');hold on; 

end 

legend([p(1),p(2),p(3),p(4)],{barran(1,:),barran(2,:),barran(3,:),barran(4,:)},'Loc

ation','northwest','FontWeight','bold','FontSize',8,'Box','off');             

end 

end 

  

for ib=1:length(Barra) 

BarraW(ib).Nmax=max(armazenabarraN(:,ib)); 

BarraW(ib).Nmin=min(armazenabarraN(:,ib)); 

end 

  

%Deslocamentos dos nós na configuração deformada 

for in=1:length(No) 

for GLn=1:3; %são 3 GL 

if (No(in).incid(GLn)>0) 

Nod(in).coordd(GLn,1)=No(in).coord(GLn,1)+Estrutura.d(No(in).incid(GLn)); 

else 

Nod(in).coordd(GLn,1)=No(in).coord(GLn,1); 

end 

end 

end 

  

%Desenhos Esf. Axial e Deformada 

for ib=1:length(Barra) 

%Estrutura inicial 

x=[0,BarraW(ib).lo]; 

%Estrutura na configuração inicial 

xi=No(Barra(ib).ni).coord(1)+(No(Barra(ib).nf).coord(1)-

No(Barra(ib).ni).coord(1))*x/BarraW(ib).lo; 

yi=No(Barra(ib).ni).coord(2)+(No(Barra(ib).nf).coord(2)-

No(Barra(ib).ni).coord(2))*x/BarraW(ib).lo; 

zi=No(Barra(ib).ni).coord(3)+(No(Barra(ib).nf).coord(3)-

No(Barra(ib).ni).coord(3))*x/BarraW(ib).lo; 

%Estrutura na configuração deformada 

xd=Nod(Barra(ib).ni).coordd(1)+(Nod(Barra(ib).nf).coordd(1)-

Nod(Barra(ib).ni).coordd(1))*x/BarraW(ib).lo; 

yd=Nod(Barra(ib).ni).coordd(2)+(Nod(Barra(ib).nf).coordd(2)-

Nod(Barra(ib).ni).coordd(2))*x/BarraW(ib).lo; 

zd=Nod(Barra(ib).ni).coordd(3)+(Nod(Barra(ib).nf).coordd(3)-

Nod(Barra(ib).ni).coordd(3))*x/BarraW(ib).lo; 
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%Coordenadas de posição do texto a meio da barra 

xt=No(Barra(ib).ni).coord(1)+((No(Barra(ib).nf).coord(1)-

No(Barra(ib).ni).coord(1))/2); 

yt=No(Barra(ib).ni).coord(2)+((No(Barra(ib).nf).coord(2)-

No(Barra(ib).ni).coord(2))/2); 

zt=No(Barra(ib).ni).coord(3)+((No(Barra(ib).nf).coord(3)-

No(Barra(ib).ni).coord(3))/2); 

%Variáveis para desenhos da barra com instabilidade 

ndi=[Nod(Barra(ib).ni).coordd(1);Nod(Barra(ib).ni).coordd(2);Nod(Barra(ib).ni).coor

dd(3)]; 

ndf=[Nod(Barra(ib).nf).coordd(1);Nod(Barra(ib).nf).coordd(2);Nod(Barra(ib).nf).coor

dd(3)]; 

if (ndf(3)>ndi(3)) %Casos 1 e 2 

beta=asin((ndf(3)-ndi(3))/(BarraW(ib).l)); 

gama1=beta+((abs(BarraW(ib).teta)/2)+((2*BarraW(ib).yo)/BarraW(ib).lo)); 

gama2=beta-((abs(BarraW(ib).teta)/2)+((2*BarraW(ib).yo)/BarraW(ib).lo)); 

ndm1(3)=ndi(3)+(BarraW(ib).lo/2)*sin(gama1); 

ndm2(3)=ndf(3)-(BarraW(ib).lo/2)*sin(gama2); 

if (ndf(2)<ndi(2)) %Caso1 

ndm1(2)=ndi(2)-(BarraW(ib).lo/2)*cos(gama1); 

ndm2(2)=ndf(2)+(BarraW(ib).lo/2)*cos(gama2); 

else %Caso2 

ndm1(2)=ndi(2)+(BarraW(ib).lo/2)*cos(gama1); 

ndm2(2)=ndf(2)-(BarraW(ib).lo/2)*cos(gama2); 

end 

else %Casos 3 e 4 

beta=asin((ndi(3)-ndf(3))/(BarraW(ib).l)); 

gama1=beta+((abs(BarraW(ib).teta)/2)+((2*BarraW(ib).yo)/BarraW(ib).lo)); 

gama2=beta-((abs(BarraW(ib).teta)/2)+((2*BarraW(ib).yo)/BarraW(ib).lo)); 

ndm1(3)=ndi(3)-(BarraW(ib).lo/2)*sin(gama1); 

ndm2(3)=ndf(3)+(BarraW(ib).lo/2)*sin(gama2); 

if (ndf(2)<ndi(2)) %Caso4 

ndm1(2)=ndi(2)-(BarraW(ib).lo/2)*cos(gama1); 

ndm2(2)=ndf(2)+(BarraW(ib).lo/2)*cos(gama2); 

else %Caso3 

ndm1(2)=ndi(2)+(BarraW(ib).lo/2)*cos(gama1); 

ndm2(2)=ndf(2)-(BarraW(ib).lo/2)*cos(gama2); 

end 

end 

ndm1=[0,ndm1(2),ndm1(3)]; 

ndm2=[0,ndm2(2),ndm2(3)]; 

%desenho da barra da esquerda 

xesq=[0,(BarraW(ib).lo/2)]; 

xdesq=ndi(1)+(ndm1(1)-ndi(1))*(xesq/(BarraW(ib).lo/2)); 

ydesq=ndi(2)+(ndm1(2)-ndi(2))*(xesq/(BarraW(ib).lo/2)); 

zdesq=ndi(3)+(ndm1(3)-ndi(3))*(xesq/(BarraW(ib).lo/2)); 

%desenho da barra da direita 

xdir=[(BarraW(ib).lo/2),0]; 

xddir=ndm2(1)+(ndf(1)-ndm2(1))*(xdir/(BarraW(ib).lo/2)); 

yddir=ndm2(2)+(ndf(2)-ndm2(2))*(xdir/(BarraW(ib).lo/2)); 

zddir=ndm2(3)+(ndf(3)-ndm2(3))*(xdir/(BarraW(ib).lo/2)); 

%desenho do troço de extensão e rotação 

xm=[0,BarraW(ib).ext]; 

xdm=ndm1(1)+(ndm2(1)-ndm1(1))*(xm/BarraW(ib).ext); 

ydm=ndm1(2)+(ndm2(2)-ndm1(2))*(xm/BarraW(ib).ext); 

zdm=ndm1(3)+(ndm2(3)-ndm1(3))*(xm/BarraW(ib).ext); 

     

%Desenho da estrutura, indicação esforço axial e desenho da deformada 

figure(5); 

subplot(1,1,1); 

figure(5);set(5,'Name','Esforço Axial','NumberTitle','off'); 

if 

((abs(BarraW(ib).Nmax)>(abs(BarraW(ib).Nmin))&((BarraW(ib).Nmax>0)&(BarraW(ib).extP

>=0.00000)))) 

if ((((BarraW(ib).Nmax)>=BarraW(ib).Npl-

0.001)&(BarraW(ib).extP>0.00000))|((BarraW(ib).Nmax~=BarraW(ib).Npl)&(BarraW(ib).ex

tP>0.00000))) 

plot(yi,zi,'Color',[1 0 0],'linewidth',1);hold on;%barras plastificadas 
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else 

plot(yi,zi,'Color',[1 1 0],'linewidth',1);hold on;%barras não plastificadas 

end 

elseif (BarraW(ib).Nmax==0&BarraW(ib).Nmin==0) 

plot(yi,zi,'Color',[0.5 0.5 0.5],'linewidth',1);hold on;%barras com esforço axial 

nulo 

elseif ((BarraW(ib).Nmin<0)&(BarraW(ib).extP<=0.00000)) 

if 

(((BarraW(ib).Nmin>=BarraW(ib).Ncr+0.001)&(BarraW(ib).extP<0.00000))&((BarraW(ib).M

)~=0)) 

plot(yi,zi,'Color',[0 0 0.5],'linewidth',1);hold on;%barras instabilizadas à 

compressão 

else 

plot(yi,zi,'Color',[0 1 0],'linewidth',1);hold on;%barras não instabilizadas 

end 

end 

set(subplot(1,1,1),'XTick',[0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0],'YTick',[0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

5.0],'DataAspectRatio',[1 1 1],'PlotBoxAspectRatio',[1 1 1]); 

title('Estado das barras','FontWeight','bold','FontSize',12); 

xlabel('y [m]','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

ylabel('z [m]','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

axis ([0.0 6.0 0.0 5.0]); 

box on; 

grid on; 

     

figure(6); 

subplot(1,1,1); 

figure(6);set(6,'Name','Deformada da Estrutura','NumberTitle','off'); 

plot3(xi,yi,zi,'color',[0.7 0.7 1],'linewidth',0.8,'linestyle','--');hold 

on;%estrutura-configuração inicial 

plot3(xd,yd,zd,'color',[0.5 0.5 0.5],'linewidth',1.0);hold on;%estrutura-

configuração deformada 

legend ({'Configuração inicial','Configuração 

deformada'},'Location','northeast','FontWeight','bold','FontSize',8,'Box','off'); 

title('Deformada da estrutura','FontWeight','bold','FontSize',12); 

xlabel('x [m]','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

ylabel('y [m]','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

zlabel('z [m]','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

box on; 

grid on; 

figure(7); 

subplot(1,1,1); 

figure(7);set(7,'Name','Deformada da Estrutura com 

instabilidade','NumberTitle','off'); 

plot(yi,zi,'color',[0.7 0.7 1],'linewidth',0.8,'linestyle','--');hold on;%estrutura-

configuração inicial 

plot(yd,zd,'color',[0.5 0.5 0.5],'linewidth',0.8);hold on;%estrutura-configuração 

deformada 

plot(ydesq,zdesq,'color',[0.3 0.3 0.3],'linewidth',1);hold on;%estrutura-

configuração deformada - barra esq 

lot(ydm,zdm,'color',[0.3 0.3 0.3],'linewidth',1);hold on;%estrutura-configuração 

deformada - troço médio 

plot(yddir,zddir,'color',[0.3 0.3 0.3],'linewidth',1);hold on;%estrutura-

configuração deformada - barra dir 

set(subplot(1,1,1),'XTick',[0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0],'YTick',[0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

5.0],'DataAspectRatio',[1 1 1],'PlotBoxAspectRatio',[1 1 1]); 

legend ({'Configuração inicial','Configuração 

deformada'},'Location','northeast','FontWeight','bold','FontSize',8,'Box','off'); 

title('Deformada da estrutura com instabilidade','FontWeight','bold','FontSize',12); 

xlabel('y [m]','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

ylabel('z [m]','FontSize',10,'FontWeight','bold'); 

axis ([0.0 6.0 0.0 5.0]); 

box on; 

grid on; 

end 

 


