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S I N O P S E 

Apresenta-se neste trabalho um programa para ana 

lise não-linear de pórticos planos de concreto armado. t utili

zado um processo iterativo constituído por etapas lineares de 

cãlculo. 

Admite-se nao soa não-linearidade dos diagramas 

tensão-deformação dos materiais, como tambêm consideram-se os e

feitos de segunda ordem decorrentes da interação axial-flexão. 

O programa em questão limita-se ao estudo dos 

pórticos planos dotados de elementos de eixo reto, permitindo-se, 

indistintamente, a ocorrência de membros de seção circular e de 

seção retangular numa mesma estrutura. Acrescente-se ainda que 

para cada elemento; alem de ser prevista uma subdivisão em tre

chos de características constantes, considera-se tambêm a possi

bilidade de liberações nos extremos. 

Pode-se empregar o programa tanto na determina -

çao de esforços e deslocamentos associados a diversas hipóteses 

de carregamento, como tambêm na pesquisa da capacidade de carga 

da estrutura. 

No que diz respeito aos diagramas tensão-deform! 

çao dos materiais e no que se refere ao esgotamento da capacida-

de resistente da seção transversal, são adotadas as recomenda-
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çoes do CEB-FIP. 

Incluem-se alguns exemplos de aplicação, entre 

os quais destaca-se uma investigação visando comprovar a eficiên 

eia do mêtodo aproximado do CEB-FIP, indicado para o dimensiona

mento de peças longas (Ã ~ 35) solicitadas simultaneamente a fle 

xao e compressao. 
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A B S T R A C T 

ln this dissertation a computer program for non

linear analysis of reinforced concrete plane frames is presented. 

An iterative technique consisting of breaking the solution into 

several linear steps is used. 

Both the non-linear relationship between .stresses 

and strains for the materials, as w_ell as the second-order effects 

dueto the axial-flexural interaction, are considered in the ana

lysis. 

The computer program is available for plane fra.

mes with straight members and alternatively members with circular 

and rectangular cross-section in the sarne structure are allowed. 

ln addition, for each member it is possible to perform a subdivi

sion into segments of constant characteristics, and also to allow 

for discontinuities at the ends. 

The computer program ca·n be employed for calcula_! 

ing member forces and displacements .associated with several load-

ing hypotheses and also in the estimate of the bearing 

of the structure. 

capacity 

Refering to the stress-strain curves for the ma-

terials and to the ultimate strength of the cross-section, the 

CEB-FlP recommendations are used. 
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Among the applications presented is an investig! 

tion in order to check the efficiency of the approximate method 

of the CEB-FIP, proposed for the design of slender members (X~ 

~ 35) subjected to combined bending and axial compression. 
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• INTROVUÇÃO 

Os conceitos e as notações da ãlgebra matricial pe! 

tenceram durante muito tempo apenas ao domínio da matemãtica. 

Com o advento dos computadores eletrônicos, o cãlculo matricial 

ganhou um novo campo de aplicação: a teoria das estruturas. 

O uso de matrizes ê o caminho mais adequado quando 

se efetuam cãlculos com o computador, uma vez que permite a auto 

matização das operaçoes a serem realizadas, facilitando sobremo

do o trabalho de programação. 

Assim ê que a teoria das estruturas foi inteiramen-

te reorganizada em uma forma matricial. Os conhecidos mêtodos 

da flexibilidade e da rigidez, considerados como fundamentais 

na anãlise estrutural, são essencialmente apropriados ao trata -

mento por matrizes. 

Embora ambos os mêtodos sejam similares em sua for

mulação matemãtica, distinguem-se pelos conceitos físicos envol

vidos em cada um. No mêtodo da flexibilidade as incõgnitas sao 

as açoes redundantes, enquanto que no mêtodo da rigidez as incô~ 

nitas são os deslocamentos dos nos da estrutura. Nos dois mêto

dos, entretanto, as equações fundamentais derivam-se da aplica -
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çao do princípio da superposição. 

Como sabemos, o princípio da superposição pode ser 

utilizado desde que se verifiquem relações lineares entre a

ções e deslocamentos. Vemos assim. que o uso dos métodos cita

dos acima estã limitado ãs estruturas de comportamento linear. 

A impossibilidade de se admitir uma lei linear ten 

são-deformação para o concreto, por si so jã impossibilitaria a 

aplicação do princípio da superposição no estudo de peças cons

tituidas deste material. Além disso, numa peça de concreto ar-

mado ainda se introduzem barras de aço para resistir ãs ten-

soes de tração que o concreto não pode suportar. O aço, por 

sua vez, também não apresenta um diagrama tensão-deformação li

near. Conseqüentemente, tornar-se-ia inviãvel a utilização dos 

métodos da flexibilidade e da rigidez, pelo menos de uma forma 

imediata, na anãlise dos põrticos planos de concreto armado. Es 

tritamente falando, seríamos conduzidos a um cãlculo de nature

za não~linear, cuja solução exata seria extremamente difícil de 

se obter. 

O que se faz normalmente para contornar o problema, 

e a substituição do cãlculo não-linear por uma sucessão de cãl

culos lineares, corrigindo-se em cada passo as características 

de que depende o problema, com base nos resultados obtidos na 

etapa anterior. Desta forma, cada etapa de cãlculo constitui -
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se numa anãlise linear, tornando-se portanto viãvel, neste caso, 

a aplicação dos métodos·da flexibilidade e da rigidez. 

Em geral, nos programas automãti cos 'para anãl i se de 
• 

põrticos planos de concreto armado, efetuam-se as 

cionadas acima com base numa coleção de diagramas 

correçoes men

M - N 1 ( mor 

mento fletor-esforço normal-curvatura). Podemos concluir, por

tanto, que e indispensãvel se dispor de um vasto conjunto des

tes diagramas, para se estar apto, num dado instante, a calcular 

uma estrutura qualquer. Por um lado, precisa-se abranger vãrios 

tipos de seções transversais, que diferem entre si tanto na for

ma geométrica como na percentagem e distribuição de armadura. A

lém disso, cada um dos diagramas deve incluir diversos valoresp~ 

ra o esforço normal. Hã de se convir que nestas condições, nem 

sempre o cãlculo de uma estrutura resulta numa operação das mais 

cõmodas. 

Esses programas sao elaborados, em geral, de acordo 

com o mêtodo da rigidez, dada a sua formulação simples e total -

mente adaptãvel ã computação automãtica. Podem também facilmen

te ser estendidos, objetivando~se levar em consideração os efei

tos de segunda ordem provenientes da interação axial-flexão . 
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Neste trabalho, apresenta-se um programa para análi 
. . -

se de pÕrticos planos de concreto armado, fundamentado no método 

da rigidez e calcado num procedimento que torna dispensável ou

so da coleção de diagramas M - N - }. Efetivamente, é utilizado 

um processo iterativo em que a obtenção de módulos de elasticid~ 

de secantes, retirados diretamente dos diagramas tensão-deforma

ção dos materiais, constitui-se no ponto básico em cada etapa do 

cálculo (este procedimento é proposto por J. Blaauwendraad em 

seu trabalho "Realistic Analysis of Reinforced Concrete Framed 

Structures"). 

[ de se salientar que os efeitos de segunda ordem 

provenientes da interação axial-flexão, bem como a possibilidade 

de liberações nas extremidades dos elementos, foram também incor 

porados ã análise. 

O programa em questão limita-se ao estudo dos pÕrtl 

cos planos constituTdos por elementos de eixo reto. [ válido,i~ 

clusive, se estabelecer em cada elemento da estrutura uma sub

divisão em trechos. Esta previsão é feita visando atender pos

sTveis variações de percentagem e distribuição de armadura, as

sim como alterações nas dimensões da seção transversal do mem

bro. Ressalte-se, entretanto, que ao longo de um mesmo trecho 

estas caracterTsticas são consideradas constantes. 

No que se refere ·ã forma da seção transversal, admi 
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te-se a ocorrência de elementos de seçao circular e de seçao re~ 

tangular numa mesma estrutura. 

Quanto aos tipos de estudo que podem ser realizados 

com o programa, destacamos: 

a) Anâlise de diversos casos de carregamento 

Este tipo de anãlise fornece os deslocamentos dos 

nos, os esforços nas extremidades dos membros e as reaçoes de a

poio, para cada um dos esquemas de carga que se fizer atuar na es 
• trutura. 

b) Pesquisa da capacidade de carga da estrutura 

Por 'este estudo obtem-se, para uma determinada dis 

tribuição do carregamento, a capacidade de carga da estrutura, 

permitindo-se, inclusive, que algumas cargas tenham seus valores 

fixados. 

Não se restringe, a nao ser em função do fator tem

po, o numero de casos de carregamento em um~ estrutura, assim co 

mo o n~mero de estruturas subme~idas a anãlise. 

Ao finalizar, queremos deixar claro que o programa 

e, evidentemente, suscetivel de ser melhorado. Como sabem aque -

les que lidam com programas, ê bastante dificil e exige um espaço 

de tempo relativamente longo, encontrar-se uma solução ótima em 

termos de programação. 
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CAPfTULO I 

HIPOTESES AVOTAVAS - ASPECTOS GERAIS VO COM

PORTAMENTO . NÃO-LI-NEAR 

1.1 - Hipóteses 

A seguir sao abordadas as diversas hipóteses de cãl

culo, visando a posterior apresentação do processo de anãlise uti 

lizado. 

1 .1. 1 - Dia gramas Tensão-Deformação dos Mate riais 

Os diagramas tensão-deformação adotados para o con

creto e para o aço sao os preconizados p'elo CEB-FIP. No caso dos 

aços tipo B efetua-se uma simplificação, substituindo o trecho 

curvo do diagrama por tris trechds retos, como se verã mais adian 

te. Embora se considere a não-linearidade destes diagramas, adm! 

te-se que a curva de descarga coincide sempre com a de carga. 

a) Concreto 

A relação entre tensões e deformações no concreto e 

representada por um diagrama parãbola-retãngulo. Na Fig. 1. es

tão representados o diagrama caracteristico e o diagrama de cãlcu 
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lo, nao se considerando qualquer resistência do concreto a tra-

çao. Estes diagramas sio vilidos somente para cargas de 

duração. 

0,85fcl< 

0,85fcd 

Uc { COMPRESSÃO) 

2o/oo 

Fig. 1 

..__+-_DIAGRAMA 
DEC.t.LCULO 

a,5%o éc {COMPRESSÃO) 

curta 

Os diagramas caracterfstico e de cilculo podem se~ 

definidos pelas expressoes: 

Tem-se: 

para O~ Ec ~ 0,002 + 

para 0,002 ~ Ec ~ 0,0035 + ªc = 0,85fc 

fc = fck - diagrama caracterfstico 

fc = fcd - diagrama de cãlculo 
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fck - valor característico da resistência a compre~ 

são do concreto 

fcd - valor de cãlculo da resistência ã compressao 
f 

do concreto; fcd = ~k, sendo Yc um coefici 
ç 

ente de minoração da resistência do concreto. 
.. ~ t · · e I i.. - ·: "'C ~ t. u.'1,,1 l.tf'\Crt. to . 

O coeficiente 0,85, utilizado na redução da resis -

tênci a, leva em consideração a i nfl uênci a do tempo (efeito Rllsch} 

e as condições de concretagem. 

b) ~ 

b. 1 - Aço Tipo A 

O diagrama tensão-deformação para este tipo de aço 

caracteriza-se pela existência de um patamar de escoamento defi

nido, como podemos observar na Fig.2. Estão assinalados na fig~ 

ra os diagramas característico e de cãlculo . 

.., 
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fyk 

fyd 
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DIAGRAMA, 
1CARACTERISTICO 

~,-----·-J. __ ·----. 

DIAGRAMA · 
·DE CÁLCULO 

Es=lgot = 2100 000 kgf/cm2 

-~~---------~~ 

Tem-se: 

Fig. 2 

f - valor caracteristico da tensão de escoamento yk 

do aço 

fyd - valor de cãlculo da tens ão de escoamento do 
f 

aço; fyd =E 
' sendo Ys um coeficiente de y s 

mi no ração da tensão de escoamento do aço. 

Apresentam-se,no quadro a seguir, valores numêri -

cos relativos aos diagramas tensão-deformação de cãlculo dos a-

ços CA-24, CA-32, CA-40A, CA-50A e CA-60A. Considera-se 

= 1,15. 

y = s 
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Aço f yd El = ~ E2 
s 

(kgf/cm 2
) 

CA-24 2087 0,994º/oo 1 O O /oo 

CA-32 2783 1,325º/oo 1 o o / 00 

CA-40A 3478 1,656°/oo 1 o o / 00 

CA-50A 4348 2,070°/oo 1 o o / 00 

CA-60A 5 21 7 2,484°/oo 1 o o / 00 
. 

b.2 - Aço Tipo B 

Este tipo de aço, encruado, nao apresenta patamar de 

escoamento definido. Define-se uma tensão de escoamento convenci 

onal, como pode ser observado na Fig.3. ·, Indicam-se na figura 

os diagramas característico e de cilculo, salientando-se que o 

diagrama de cilculo e obtido do característico mediante uma afini 

dade Sl paralela ã reta de Hooke, de razão l 
Ys 



-'IOo/oo 

--;-~.,...,.-

TENSÂO DE ESCOAMENTO 
CONVENCIONAL 

DIAGRAMA, 

c~R~~~RISTICO 

---

LDIAGRAMA 
DE CÁLCULO 

E1 =tg«=2100000 kgf/cm2 

~o,7fyd 

-0,1\yk 
"1yd 

-fyk 

Fig. 3 

100/oo 

Os diagramas característico e de cãlculo podem ser 

traduzidos pelas expressões: 

Tem-se: 

para o ~ ªs ~ O, 7f y + ES = 
ªs 
ç 

~ 0,7fy + 
ªs + 0,823 para ºs ES = ç 

fy = fyk - diagrama característico 

fy = fyd - diagrama de cãlculo 

ªs 0,7) 5 (r -
y 

Na Fig. 4. mostra-se o diagrama tensão-deformação a 

dotado neste trabalho para os aços tipo 8. 
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• 

-0,7fy 

-0,9fy 
-fy 

Fig. 4 

Conforme se trate ou do diagrama característico, ou 

do de cãlculo, tem-se na fij·g. 4 fy = fyk ou fyd' respectivamente. 

Podemos escrever: 

0,7f 
E: 1 = ~ 

E: 2 = 
0,9\: + 0,2633 

Es 1000 

2 f 
E: 3 = 1õOõ +r 

s 

10 
E: 4 = lõ01l" 
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1. 1. 2 - Hi põtese das Seções Planas 

Admite-se como vãlida a hipõtese das seçoes planas, 

ou seja, as seções transversais permanecem planas e normais ao 

eixo da peça. Implicitamente, isto significa desprezar as defo! 

mações provenientes do esforço cortante, bem como considerar pe! 

feita a aderência entre a armadura e o concreto. 

1.1. 3 - Esgotamento da·,Capacidade Resistente""'da 

Seção 

Adotam-se as recomendações do CEB-FIP. Assim sendo, 

a resistência de uma seção transversal ê limitada pela ocorrên -

eia ou de uma deformação considerada excessiva na armadura, ou 

então de um encurtamento relativo no concreto que produza o seu 

esmagamento. Limita-se o alongamento relativo na armadura em 

10°/oo (região 1 na Fig. 5). Considera-se que o esmagamento do 

concreto ocorre quando o seu encurtamento relativo atinge -3,5º/oo 

em seçoes parcialmente comprimidas (região 2 na Fig. 5), ou 

- 3,5º/oo -0,75Ecl (sendo Ecl o encurtamento relativo mfnimo 

na seção) em seçoes totalmente comprimidas (região 3 na Fig. 5). 
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1.1.4 - Carregamento 

SÕ se consideram no programa cargas que atuam dire

tamente nos nos. Se houver cargas aplicadas no interior de uma 

barra, devemos discretizã-la em dois ou mais elementos, introdu

zindo nõs fictícios nos pontos de aplicação destas cargas. 

1.2 - Comportamento Não-Linear 

Desde que nao se verifiquem relações lineares entre 

açoes e deslocamentos numa estrutura, diz-se que ela tem um com

portamento não-linear. Uma vez que nossa meta é efetuar uma ana 

lise não-linear, cumpré-~se então., destacar bem os motivos bãsi

cos que contribuem para esse tipo de comportamento. Paralelamen 

te, visando o estudo dos põrticos planos de concreto armado, pr~ 

tende-se esclarecer melhor o que pode ser realizado, com vista ã 

substituição da anãlise não-linear por uma série de cãlculos li-
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neares. 

O comportamento nio-linear (ou nio-linearidade) de 

uma estrutura deve-se a cada uma das causas que passamos a des

crever: 

1.2.1 - Nio-Linearidade Física 

~ A nio-linearidade física (ou do material), como o 

nome indica, decorre do fato do material nao apresentar um dia

grama tensio-deformaçio linear, como e o caso tanto do concreto 

quanto do aço. Para o concreto armado, normalmente, a nio-linea 

ridade do material vem expressa em termos de curvas momento-cur

vatura, dependentes do esforço normal (Fig. 6). Naturalmente, a 

forma da seçio transversal, a percentagem de armadura e a defini 

çao dos diagramas tensio-deformaçio dos materiais, formam as ba

ses para a determinaçio destas curvas. 

IV! 

M 
!gol. , -

1 
, E! CORRIGIDO 

' 

Fig. 6 

i 
T 
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Assim, um ponto de uma determinada curva momento

curvatura e obtido pela consideração das equações de equilíbrio 

para o esforço normal e momento fletor, admitindo~se uma distri 

buição linear de deformaçõis fiª seção transversal. 

Pode-se,portanto, elaborar uma vasta coleção de t~ 

belas ou de ãbacos para distintas formas de seçao transversal, 

vãrios tipos de aço e de concreto, diferentes p~rcentagens e 

distribuições de armadura, abrangendo-se também em cada tabela 

ou ãbaco diversos valores para o esforço normal. 

Como jã foi frisado anteriormente, a anãl i se naof: 

linear normalmente é substituida por uma série de anãlises li

neares. Em cada uma destas são obtidos ,da maneira usual, deslo 

camentos e esforços nas extremidades dos elementos. Com estes 

resultados efetuam-se correções nas matrizes de rigidez dos ele 

mentes, visando a pr6xima etapa do cãlculo. 

Nos programas normalmente elaborados para anãlise 

de p6rticos planos de concreto armado, no que se refere a nao~ 

linearidade do material, costumam-se realizar essas 

com base nas curvas M - N As barras da estrutura 

correçoes 

devem 

ser divididas em diversos elementos, calculando-se em todos e

les valores médios para os esforços obtidos na anãlise linear. 

Em correspondência a um par momento e normal assim definido, d~ 

termina-se então um novo valor para EI (rigidez ã flexão), rela 
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tivo ao elemento considerado, de acordo com o procedimento es

quematizado na Fig. 6. Por outro lado, se desejamos ( 'corrfg-ir ....., . ·.~~ . 

' 
também os valores de EA (rigidez axial), devemos construir ou

tras curvas relacionando esforços e deformações axiais. 

Na realidade, hã de se convir que esse processo de 

correçao nem sempre resulta ser um caminho dos mais prãticos.I! 

to decorre, principalmente, da necessidade de se dispor,num da

do momento, de uma coleção adequada de tabelas para a utiliza -

ção no transcorrer da anãlise. 

No programa ora elaborado, as correçoes efetuadas. 

em cada passo do cãlculo, tendo em vista a não-linearidade do 

material, se baseiam na obtenção de mõdulos de elasticidade se

cantes,reti~ados diretamente dos diagramas tensão-deformação dos 

materiais. O conhecimento da distribuição de deformações em di 
versas seçoes transversais, definida em função dos resultados 

fornecidos pela etapa anterior da anãlise, constitui-se no pon

to fundamental para a determinação desses mõdulos de elasticida 

de ao longo de cada elemento. 

Como se verã poste}iormente, torna-se bastante sim 

ples a anãlise dos põrticos planos de concreto armado, seguindo 

esse caminho. 
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1.2.2 - Não~Linearidade Geométrica 

Uma estrutura pode ter um comportamento não-linear, 

ainda que constituída de um material que obedeça ã lei de Hooke, 

desde que seus elementos estejam solicitados tanto por esforços 

axiais como por momentos fletores. Neste caso, a deflexão late

ral de um membro traz como conseq~ência o aparecimento de momen

tos fletores adicionais (de segunda ordem), em virtude da prese~ 

ça da força normal. A este tipo de comportamento não-linear, di 

se o nome de não-linearidade geométrica. 

Como exemplo, podemos citar o caso da-coluna esbel- · 

ta da Fig. 7, submeti d!'! a uma carga axial e a ,um momento atuantes 

no topo. 

p p 
p 

1M• ~-. 1 1) :Me 

/) 
I I 

I I 
/ I 

I I / 
I I 

I 
ª2 

I 

A a I . , A' a,_~o A M :'M M=Me•P(6·o) 
M1 =O 

, 2. ,e 

I 1 
1 

I 1 
I 1 

1 I 
1 1 

I 1 1 1 I 1 
1 
1 

6 

(a) (b) (c) 
F , ,, 

Fig. 7 
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Suponhamos inicialmente agindo sobre a estrutura a

penas a carga P. Evidentemente, a deflexão lateral e o momento 

fletor, no ponto A, serão a1 = O e M1 = O, respectivamente (Fig. 

7.b). Agora façamos atuar na peça o mome~to Me, também isolada

mente. Em decorrência, temos para o ponto A da coluna um deslo 

camento a2 e um momento fletor M2 = Me (Fig. 7.c). No entanto , 

se considerarmos a açao conjunta de P e Me' as deflexões introd~ 

zidas pelo momento Me induzem a força P a produzir uma flexão! 

dicional na estrutura. Como conseqtlência, a peça estarã submeti 

da, no ponto A, a um momento fletor M = M + P(6 - a), e maior 

(em mõdulo) que M1 + M2 (Fig. 7.a). Ressalte-se que a parcela 

P(6 - a) representa o momento fletor de segunda ordem. Somos 

também conduzidos a um valor para a, maior que a1 + a2 . Conclui

se, portanto, que o princfpio da superposição não é vãlido nes 

te caso, caracterizando-se assim o comportamento não-linear da 

estrutura. 

Em muitas ocasiões, tal como no exemplo da Fig. 7, 

é de fundamental importância a consideração da interação axial

flexão na anãlise estrutural. Vejamos agora que procedimento d~ 

ve ser adotado, tendo em vista a sua inclusão na anãlise dos po~ 

ti cos planos. 

A nao validade do princfpio da superposição, neste 

caso, afastaria logo de infcio a possibilidade de utilização do 

método da rigidez, pelo menos na forma em que habitualmente é em 
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pregado. No entanto, como se verã posteriormente, a força nor

mal pode ser encarada como um parãmetro que afeta os termos da 

matriz de rigidez de um elemento. Nestas condições permanece 

vãlido o princípio da superposição, sendo legítimo, portanto,se 

estender o uso do método da rigidez ãs estruturas de comporta -

mento não-linear geometricamente. 

Na anãlise dos pórticos planos, os esforços axiais 

normalmente nao são conhecidos de início. Faz-se então uma es

timativa para Nem todos os membros (N = O, em geral), procede! 

do-se em seguida a um primeiro ciclo de cãlculo. Visando a pr~ 

xima etapa da anilise, corrigem-se os termos das matrizes de ri 

gidez dos elementos, tomando-se por base os valores obtidos pa

ra as forças normais no passo anterior, e assim por diante. 

Embora tenham sido apresentadas isoladamente, e 

evidente que em cada etapa do cilculo efetuam-se as correções 

simultaneamente, cada uma delas associada a um dos tipos de nao 

linearidade mencionados. 

Convém ressaltar também que mesmo sendo considera

dos na anãlise efeitos de segunda ordem, ainda assim admite -se 

como vilida a hipótese de pequenas deformações. Uma decorrén -

eia imediata do que acabamos de mencionar é o fato de se poder 

adotar para a curvatura a expressão simplificada - = r 
1 d2 w , ta 1 

dx 2 

como se observa em (15). 
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Para finalizar, saliente-se que no processo de ana

lise a ser apresentado, as coordenadas dos nõs da estrutura, em 

qualquer etapa do cãlculo, permanecem sempre com seus valores i

niciais. 

1.3 - Deformação Lenta do Concreto 

Tanto neste item como no subseqOente, procura - se 

dar infase a dois tõpicos de particular interesse no que se refe 

re ao comportamento dos pÕrticos planos de concreto armado. 

Inicialmente, vamos nos deter 

çao lenta do concreto. 

um pouco na deforma 

Seja, por exemplo, uma coluna de concreto armado 

(Fig. 8), submetida a um carregamento de longa duração. 

p 

_! í 
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E vãlido se afirmar, neste caso, que as deflexões l 

niciais e conseqaentemente os momentos fletores, terão seus val~ 

res acrescidos com o tempo devido ã fluência do concreto. Depe~· 

dendo deste período de tempo, o comportamento da estrutura pode 

sofrer sensíveis alterações em comparação com suas r -rêspostas 

frente ãs solicitações de curta duração. 

Para ilustrar, consideremos um ensaio de carga para 

a coluna da Fig. 8. efetua do de duas formas distintas. No grâfl 

co da Fig. 9 estão assinaladas duas curvas. A primeira e res ul 

tante de um ensaio em que o carregamento ê incrementado, continu 

amente, atê que se atinja a capacidade de carga P1. Jã a segun-

da curva apresenta.como característica :principal ,um patamar cor 
J . . -

respondente a um determinado nível de carga. Este patamar estã 

assoei ado ao tempo no ensaio em que o carregamento teve sua, i n 

tensidade mantida constante. Neste caso, o comportamento da co

luna se modifica, face a presença de cargas de longa duração. Co 

mo conseqUência, sua capacidade de carga P2, como se observa na 

Fig. 9, torna-se menor do que P1 , sendo esta redução tanto mais 

acentuada quanto mais esbelta for a peça e maior for o · período 

de sustentação do carregamento. 
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p 

R,+-----~ 
P2 

a 

Fig . 9 

No presente trabalho, como jã foi frisado anterior

mente, analisa-se o comportamento dos põrticos planos diante dos 

carregamentos de curta duraçio. Portanto, nio se manifestam os 

efeitos de deformaçib lenta, resultando para o concreto um dia -. ,./ . 

grama tensio-deformaçio independente do tempo (vide Fig. 1). 

1.4 - Estado Limite Oltimo 

No que se refere ao estado limite ultimo (de rufna) 

consideram-se neste trabalho duas formas distintas de comporta -

mente para os pÕrticos planos de concreto armado. Assim, depen

dendo principalmente da geometria da estrutura e do tipo de car

regamento aplicado, o estado limite ultimo pode ser atingido ou 

por esgotamento da capacidade resistente dos materiais, ou entio 
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por instabilidade do equilíbrio. O esgotamento da capacidade re 

sistente e caracterizado pelo esmagamento do concreto, ou por u

ma deformação considerada excessiva na armadura. Jã, quando o

corre instabilidade do equilíbrio, o material nao e solicitado a 

te o limite mãximo de sua resistencia. 

As duas formas de comportamento mencionadas acima 

podem ser melhor visualizadas através dos grãficos das Figs.10.b 

e 11.b. 
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,p 

a 

(b) 

Fig. 11 

Em ambos os grãficos mostra-se a lei de variação das 

cargas verticais P com a flecha a, porém cada um deles relaciona

se a um tipo diferente de pÕrtico quanto ã geometria. 

O primeiro tipo (Fig. 10.a) caracteriza-se pelo fa

to das colunas apresentarem pequena esbeltez. Neste caso, como 

estã indicado na Fig. 10.b, as cargas P crescem ate um determina 

do nivel, quando então ocorre o esgotamento da capacidade resis -

tente. 

Jã no segundo tipo, em que as colunas possuem grande 

esbeltez (Fig. 11.a), a capacidade de carga estã associada a 
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instabilidade do equilíbrio, como se observa na Fig. 11 .b. Esta 

curva, em sua totalidade, sõ pode ser obtida atravês de um proc! 

dimento em que se controlem deslocamentos e se tenham cargas co

mo resposta. 

O programa . automitico que aqui apresentamos nao 

reproduz o ramo descendente (instivel) da curva P - a (vide Fig. 

11.b), uma vez que foi elaborado visando obter deslocamentos co

mo resposta, ao inves de cargas. 
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CAPÍTULO II 

PROCESSO VE ANÁLISE 

2.1 - Noções Gerais do Mêtodo da Rigidez 

o mêtodo da rigidez, aplicãvel ãs estruturas de co~ 

portamente linear, tem uma formulação simples e totalmente adap

tãvel ã computação automãtica, visto que todas as fases do cãlcu 

lo podem-se apresentar como simples operações matriciais. Alêm 

disso, a formação das prõprias matrizes ê facilmente automatizã

vel. 

A seguir, faz-se uma breve discussão sobre cada u-
/ 

ma das fases em que se divide a anâlise de uma estrutura reticu 

lada por este mêtodo. Posteriormente indica-se como obter a ma

triz de rigidez de um elemento no sistema local e tambêm como 

transformã-la para o sistema global de eixos. 

2.1.1 - Anâlise pelo Mêtodo da Rigidez 

Neste mêtodo de anâlise as incõgnitas sao os deslo

camentos dos nõs da estrutura. As equações fundamentais, tradu

zindo o equilíbrio dos nõs deslocãveis, derivam-se da aplicação 

direta do principio da superposição. 

A anãlise de uma estrutura reticulada por este méto 

do obedece sempre ao esquema apresentado a seguir. 
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---

OBTENÇAO DE \DM 

{oM}, [_Ri] {DMD} 

' 

OBTENÇÃO DE {AM) 

,!IM} ,~Mj {DM},{AMI 

I __ _ 
---

OBTENÇÃO DAS 
REAÇÕES 

DE APOIO 

' 

FIM 
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Para cada elemento determina-se uma matriz de rigi

dez [SM], relativa a um sistema local de eixos. Por intermêdio 

de uma operação matricial em que se tira partido da matriz de ro .- ./ 

tação transformada [RT], passa-se a referir a matriz de rigidez 

do elemento ao sistema de eixos globais (ou da estrutura). Ob-

tem-se desta forma a matriz [SMD]. 

Obedecendo a um processo sistemitico em que se so

mam as contribuições dos elementos que concorrem num nõ (atravês 

dos coeficientes das matrizes [SMDJ ), determina-se a matriz de 

rigidez global da estrutura, [s], relativa a todos os deslocamen 

tos possíveis dos nos. A partir desta matriz, define-se a ma

triz de rigidez [SD], relacionada unicamente aos graus de liber

dade da estrutura. 

Em seguida monta-se um vetor ~e cargas combinadas 

{AD}, tambêm correspondente aos graus de liberdade da estrutura, 

somando-se cargas reais e cargas equivalentes de nõ. Quando so 

existem cargas que atuam diretamente nos nõs, o vetor {AD} e 
_/ 

constituido apenas de cargas reais de nõ. 

Através da resolução de um sistema de equaçoes liRe 

ares, simbolicamente representado por [SD]{D} =·{AD}, chega-se 

aos valores dos deslocamentos de nõ desconhecidos (vetor {D}). 

Não devemos esquecer que em se tratando de pÕrticos planos, a ca 

da nõ estão associados tris deslocamentos, duas translações eu-
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./ 

ma rotação. 

De posse do vetor {D}, define-se para cada elemen

to da estrutura um vetor {DMD}, no sistema global, contendo os 

deslocamentos correspondentes aos extremos do membro (seis deslo 

camentos no caso de põrticos planos). Utilizando a matriz de ro 

tação [RT], pode-se obter a transformação desses deslocamentos 

para o sistema local (vetor {DM}). 

Estamos nesta altura habilitados ao câlculo das a

çoes nas extremidades dos elementos, por intermedio da, express_ao. 

matricial {AM} = [SMJ {DM} + {AML}, onde no vetor {AML} aparecem 

as ações de engastamento perfeito. Para uma estrutura com car

gas aplicadas somente nos nõs, resulta {AM} = [SM]{DM}, por ser 

sempre nulo o vetor {AML}. 

Por fim determinam-se as reaçoes de apoio, conside

rando por exemplo, em cada nõ que apresente vínculos, as equaçêes 

de equilíbrio referentes ãs direções restringidas, tal como se 

faz neste trabalho. Podemos então dar por encerrada a anâlise. 

2.1.2 - Obtenção da Matriz de Rigidez do Elemento 

a) Matriz de Rigidez do .Elemento no Sistema Local 

Desde que atuem somente cargas aplicadas diretamen-
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te nos nos, a expressao matricial ·{AM} = [SM]{DM} relaciona as 

ações e os deslocamentos nos extremos de um elemento. Esta ex

pressio, referida a um sistema ~e eixos locais, mostra a matriz 

de rigidez ~M] como sendo exatamente o elo de ligaçio entre es

forços e deslocamentos nos extremos do elemento (vide Figs. 14.a 

e 14.b). A seguir, apresenta-se um processo para obtençio da 

matriz [SM], no caso de um elemento de põrtico plano. 

Inicialmente, deve-se definir o sistema de eixos lo 

cais adotado. Estes eixos de referincia terio sua origem na ex-

tremidade i de um elemento genirico. O eixo xi dirigido do nõ 

i, considerado como inicial, ao nõ j, considerado como final,se~ 

do portanto o seu sentido positivo dei para j (Fig. 12). O ei

xo z, perpendicular ao plano da estrutura, tem definido o seu 

sentido positivo quando voltado para o lado oposto ao que se en 

contra o observador. O eixo y i entio determinado de forma a 

compor o triedro direto x-y-z. 

,/' 
/ , 

l'z 

/ CD CD----• 
OBSERVADOR 

y 

Fi g. l 2 
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Uma vez estabelecido o sistema de eixos locais, pa~ 

samos a obtenção da matriz [sMJ. Pode-se construí-la em duas 

fases distintas. O primeiro passo consiste na anãlise do probl~ 

ma da Fig. 13, em que se procura relacionar os esforços {AM} 
. E: 

(Fig. 13.c) aos deslocamentos correspondentes {DM} (Fig. 13.b). 
E: 

Examina-se, portanto, nesta fase, o estado de deformação do ele-

mento . 

(D ,,t;""°-.----------A,;~ (i.) ---• •x 

t. 1 j 

Fig. 13.a 

·, 
~ . -~ 

Fig. 13.b 

ei 

e. 
J 
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N E!)-TRAÇAO. 

N 

= 

Fig. 13.c 

O relacionamento entre {AME} e {DME} exprime-se da 

seguinte forma: 

( 1 ) 

A matriz [SM J, para um membro prismãtico, pode ser . E . . 

assim escrita: 

EA o o T 

[SME] = 4EI 2EI 
-r -r 

sim. 
4EI 
-r 

A segunda fase estã associada a deslocamentos de 

corpo rígido. Assim e que enquanto o carregamento indicado na 

Fig. 13.c continua a agir, desloca-se o elemento, horizontalmente, 

de uma distância ui. Posteriormente o suportei sofre um desloca 
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mento para baixo (vi) e em seguida o mesmo ocorre ao suporte j 

(deslocamento vj). O elemento transfere-se então para a posi

çao indicada· na Fig. 14. 

U• Q) u. ui 
,, )J 

x·· Vi 
v; 

. { DM} = (,Oi 
Vj u. 

J 

vj 

(pj 

y . ' 

Fig. 14. a 

-·· 

Hi 
X• 

Vi 
H; 

Mi 
'{AM} = Hj 

vj 

Mj 

y Vj 

Fig. 14.b 
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Comparando as Fi gs . 1 3 

H; = - N 

( M; + Mj) 
V; = 

M; = Mi 

Hj = N 

( Mi + Mj} 
vj = 

Mj = Mj 

t,l = u. - Ui J 

(vj - V. ) 

E). lf. 1 
= -1 1 

( V • - V. ) 

e. ipj 
J 1 

= -
J 

Ma t ri e i a 1 mente , tem-se: 

·{oME} = [c]{DM}. 

{AM} =[C]T{AME} 

e 14, podemos escrever: 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

Em forma expandida (3) e (4) tomam o seguinte aspe~ 
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e. 
1 

e. 
J 

Hi 

Vi 

Mi 

Hj 

vj 

Mj 

- 1 o o 

o , /l 1 = 

o 1/f. o 

-1 o o 

o , /l 1/f. 

o 1 o 
= 

1 o o 
o -1/f. -1/f. 

o o 1 

De ( l ) e ( 4) , vem: 

{AM} = [C]T[SME]{DME} 

Por (3) e (5), temos: 

.-

[s MJ 

ui 

Vi 

1 o o ~i 

o -1/f. o uj 

o -1/f. 1 vj 

~j 

N 

Mi 

Mj 

( 5) 

Assim, a matriz de rigidez do elemento no sistema 

local pode ser determinada por intermedio da operaçao matrici

al , 
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( 6) 

Efetuando as operaçoes indicadas, a matriz [SM], p~ 

ra um membro prismãtico, toma o seguinte aspecto: 

EA o o EA o o T -7 

1 2 E I 6EI o 1 2 E I 6EI 
,e_ 3 ,e_ 2 ,e_ 3 ,e_ 2 

. 
4EI o 6EI 2EI - -- --

,e_ ,e_2 ,e_ 

[SM] = 
EA 
T o o 

sim. 
'°12 EI 6EI , ___ 

,e_ 3 ,e_ 2 

4EI 
--y 

b) Matriz de Rigidez do Elemento no Sistema Global 

Uma vez obtida a matriz de rigidez [SM], podemos re

feri-la aos eixos globais mediante uma simples operação matricial. 

O sistema de referência escolhido para a estrutura 

estã assinalado na Fig. 15. O plano X-Y corresponde sempre ao 

plano da estrutura, devendo-se notar também que o eixo Zê dirigi 

do para o observador. 



OBSERVADOR 

z 

.35 
~ !: 

/ 

y 

J-----------x 

Fig. 15 

Consideremos o elemento da Fig. 16, de extremidades 

i e j, cujo eixo x forma um ângulo S com o eixo X. Neste caso, 

a matriz de rotação transformada [RT], para açoes e deslocamentos 

nas extremidades do membro, pode ser assim escrita: 

coss sens o o o o 

- cos s o o o o 

[RTJ = 
- 1 o o o 

sim. cos s sens o 
/ -cos s o 

' . 

-1 



36 

y 

·Y 

Fig. 16 

A transformação da matriz de rigidez [SM] para os 

eixos globais processa-se então de acordo com a expressão matri 

ci a 1 , 

[SMD] = [RT] T [SM] [RT], onde [SMD] representa, por

tanto, a matriz de rigidez do elemento referida aos eixos da es

trutura. 

2.2 - Considerações sobre a Anãlise Não-Linear 

Como jã se frisou anteriormente, a anãlise não-li

near pode ser substituída, em carãter aproximado, por uma série 

de cãlculos lineares. Em cada etapa são corrigidas as carac-
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terísticas de que depende o problema, com base nos resultados ob 

tidos no passo anterior. Nos processos iterativos, tais como o 

utilizado neste trabalho, o cãlculo linear é repetido tantas ve

zes quantas forem necessãrias, ate que em dois passos consecuti-

vos os resultados obtidos sejam os mesmos, a menos de um 

erro admissível. 

certo 

Para as estruturas aqui analisadas, em que se consi 

deram apenas cargas aplicadas nos nõs (o que implica em se ter 

{AML} =·{o}), os efeitos de não-linearidade afetam tão somente a 

matriz de rigidez [SM]. Assim, a menos da parte referente ã de

terminação das reações de apoio, o esquema apresentado em 2.1.1 

permanece vãlido para cada etapa linear da anãlise. 

Como vimos em 2.1.2, a matriz de rigidez do elemen

to pode ser construída em duas fases distintas. Em cada uma de

las, como se mostra a seguir, devem-se efetuar alterações objetl 

vando a anãlise não-linear. 

Na primeira fase, quando se examina o estado de de

formação do elemento (Fig. 13), é tacitamente assumido que as ro 

tações ei e ej estão ligadas exclusivamente aos momentos Mi e 

Mj, isto é, sao calculadas como se a força normal não estivesse 

presente. Se temos por finalidade incluir na anãlise os efei

tos de segunda ordem provenientes da interação axial-flexão, tal 

aproximação não pode ser mais permitida. Por outro lado (vide 



38, 
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1.2.l), ficou estabelecido que a não-linearidade do material se

ria simulada atravês da consideração de mõdulos de elasticidade 

secantes, ao longo do elemento, retirados diretamente,dos diagr~ 

mas cr-e: dos materiais. Sendo assim, a matriz [SM J ,que relaci 
€: 

ena os esforços {AMe:} e os deslocamentos. {~M }, deve ser esta-e: . 

belecida tendo-se em mente tanto a inclusão dos efeitos da força 

normal na flexão, como tambêm a consideração de uma distribuição 

arbitrãria de mõdulos de elasticidade no elemento. 

A segunda fase da construção de [SM] encerra tambêm 

uma modificação. Efetivamente, assume-se em 2.1.2 que o 

das reaçoes verticais, 

, 

valor 

nao sofre alterações quando o elemento da Fig. 13 experimenta os 

deslocamentos vi e vj. Na realidade, devido ã ligeira inclina -

ção do membro, a força normal causa reações verticais adicionais. 

Como se pode observar, as duas fases em que se ba

seia a construção de [SM] precisam ser repassadas, visando a ana 

lise não-linear. Passamos,pois, a tratar diretamente deste as

sunto no item seguinte. 
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2.3 - Matriz de Rigidez do Elemento para a Anãlise Não-Linear 

2.3.1 - Preliminares 

Consideremos a Fig. 17.a, onde se mostra uma barra 

apresentando uma distribuição arbitrãria de mõdulos de elastici 

dade, variãvel tanto ao longo da .seção traniversal (porem man

tendo-se simetrica.em relação ao eixo y) como na direção do co~ 

primento. Esta situação ocorre, com efeito, em cada,passo da a

nãlise, como'conseqilencia do processo utilizado para simular a 

não-linearidade do material (yide 1 .2,1 e 2,2). 

I ' E VARJAVEL 
SEçÂO TRANSVERSAL 1,-1 

~i(D -----·-·-·-·---·-·· 
C.E. 

+ H 

EIXO 00 MEMBRO y 

(a) ( b ) 

Fig. 17 

Na Fig. 17.a acha-se tambem assinalado o eixo re -

presentativo do membro, cuja posição admite-se que seja escolhi

da livremente (qualquer posição paralela ã indicada na figura). 

Neste caso, o eixo estã localizado ã meia altura, portanto, coin 
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cidindo com a linha que passa pelos centrÕides das seçoes trans

versais. 

Observemos agora a seçao transversal da Fig. 17.b. 

Se um esforço normal N e um momento fletor M atuam em C.E. (pon

to em que o eixo escolhido para representar o membro intercepta 

a seção transversal), desenvolve-se ao longo da altura da seçao 

uma distribuição linear de deformações (Fig. 18). E' possível se 

decompor o diagrama de deformações em duas parcelas, uma delas 

constante em toda a altura e a outra variando linearmente de 

- Xh 2 a· xh 1 , com v a 1 o r nu 1 o em e. E .. 

M 

~h 

A 

= 

'/.Y'-, y 

y 

Fig. 18 

A partir de e= e + XY, podemos escrever: g 

+ 



N = J E 

A 
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e: 9 dA + J E XY dA 

A 

M = J E e:
9 

y dA 

A 

XY 2 dA 

Assim, o relacionamento entre N e M, e:
9 

ex, na se

çao transversal, pode ser expresso da seguinte forma: 

N 

= 

M X 

Os coeficientes da matriz [G] sao assim definidos: 

Gll = I E dA 

Gl2 = G21 = f. E y dA ( 7) 

G22 = I E y 2 dA 
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Por outro lado, a ~nergia de deformaçio para 

ra da Fig. 17.a pode ser obtida pela expressio: 

Tendo em vista que E= Eg + XY, vem: 

E dA + 2 Eg {E. y dA + 

A 

+ x2 J E y2 dA } dx 

A 

Comparando (7) e (8), segue: 

l 

(8) 

U =} f (G11 E; + 2G12 Eg X+ G22 x2 )dx (9) 

o 

a bar-

Feitas essas considerações, podemos passar diretame~ -

te ã determinação da matriz [SMJ (relativa ao eixo escolhido para o 
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membro), para a anãlise não-linear. 

2.3.2 - Obtenção da Matriz de Rigidez do Elemento pa

ra a Anâlise Não-Linear 

Vamos então repassar as duas fases em que se baseia a 

construção de [SM], de acordo com as ideias pré-estabelecidas em 

2. 2. 

Na primeira fase, se procurarã estabelecer um relaci~ 

namente entre {AME} e {DME}, referente ao eixo escolhido para 

o membro (Fig. 19). A técnica utilizada, como se verã a se-

guir, estã intimamente ligada ao metod~ dos elementos finitos,~ 

ma vez que se lançarã mão de funções de interpolação para os des 

locamentos. 

(!) <D 
A; * X 

t 
1 
1 

y 

Fig. 19.a 
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Fig. 19.b 

A energia potencial total para o membro da Fig. 19 po

de ser assim expressa: 

II=U-W (lo) 

onde: 

U - energia de deformação 

W - trabalho das cargas externas 

De acordo com 2.3.l, expressao (9), temos: 

Observando a Fig. 19, podemos escrever: 
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.e. 

w = - { J 
o ( 11 ) 

.e. 

Em particular, o termo{~ N(~) 2 dx expressa o tra-

0 

balho efetuado pela força N, em conseqllência da deflexão domem-

bro. Este termo deve estar presente sempre que se julgar conve

niente introduzir.em uma anãlise, os efeitos de segunda ordem d! 

correntes da interação axial-flexão. 

Substituindo (9) e (11) em (10), vem: 

.e. 

Il = i J [Gll E~ + 2G 12 Eg X + G22x2 
+ 

o 

- M. e. -
1 1 

( l 2) 

Com o objetivo de exprimir a energia potencial total 

em termos de parãmetros deslocamento, serao introduzidas funções 

de interpolação para os deslocamentos. 

Para deslocamentos na direção normal ao eixo represe~ 

tativo do membro, adota-se um polinômio do terceiro grau (Fig. 

20) . 
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w(xl 

Fig. 20 

Temos então: 

( l 3) 

Condições de bordo: 

X = o ~ w(O) = o 

X = .t ==;;>-· w ( .t) = o 

X = o :::ç>' (dw) = 0. 
ax o 1 

.t ~ dw 0. X = (axl .e. = J 

As constantes c1 , c2 , c3 e c4 ,.podem ser então determi 

nadas: 

(0. + 0.) 
1 J 
.t 2 

(20. + 0.) 
1 J 

.t 
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Substituindo estes valores em (13), vem: 

W (X) = x(t-x) 2 e. + - x2 {t-x) 
1 

e. 
J 

Para deslocamentos na direção do eixo escolhido para 

o membro, e assumi do um polinômio d!Q segundo grau.· Os parâmetros 

deslocamento utilizados estão indicados na Fig. 21. 

Temos: 

© 

Í(x) 

;; 

POLINÔMIO 
DO 22GRAU 

... ----·----...... _ , 

, tk 

// 

Fig. 21 

Condições de bordo: 

X = 0 ~ t(O) = 0 

<D 

( 1 4) 
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X = l ==:;> t(l) = /::,.l 

Estas três condições nos permitem chegar aos valores 

das constantes: 

e, = 

c 3 = 0 

Substituindo em (14) os valores encontrados para c1 , 

c2 e c3 , vem: 

t(x) = t.l x + 4x(l-x) t 
.e_ .e_2 k 

De posse das funções de interpolação w(x) e t(x), po-

demos determinar E 9, x dw e ãx,da forma indicada abaixo: 

= dt = 6l + (4l-8x) t 
Eg OX l .e_2 k 

dw = (3x 2 -4xl+l 2
) e. + ( 3x 2 -2xl) e. ( 15) 

ãx .e 2 
, .e 2 J 

1 d2 w {4l-6x) 
ei + (2l-6x) e. X = - = ~ = r dx- .e 2 .e 2 J 
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, 

-_ Substituindo as expr.essoes (15) em (12) e operando, 

' . -

t 2I.e 
+ k 

2.e 4 

. o 

.e 
ti.e.e ·J + __ J 

.e 3 

o 

.e 
t til I + + G11 (4l-8x)dx + 

o 

.e 
tke.J (2l-6x)dx + --

1 

.e• 
o 

G12 (4l-8x)(4l-6x)dx + 

dx + 

.e .e 
+ eiejf 

.e 4 

8
2 f G22 {4l-6x) (2l-6x)dx + 

2
!

4 
--

o 0 

Desta forma, chegamos i expressao da energia potencial 

total em função dos parâmetros deslocamento tk, til, ei e ej. 
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Pelo princípio dos trabalhos virtuais, sabemos que a 

configuração de equilíbrio para o membro (Fig. 19), e aquela que 

conduz a um valor estaci onãrio para a energia potencial total ,ou 

seja, 

ôll = o 

Na determinação das condições de equilíbrio para o 
,/ . 

caso de np parâmetros deslocamento, deve-se considerar nula ava 

riação de II com respeito a'cada um dos parâmetros, mantendo- se 

os demais constantes. Se p. representa um dos parâmetros, a con 
,(, . 

d . - arr 
1 çao -,-. -op, 

,(, 

sistema de 

cõgnitas. 

= O deve ser então satisfeita. Chegamos assim a um 

np equaçoes, com os parâmetros constituindo-se nas in 

Senão vejamos: 

) arr 0 a atk = 

G ll ( 4l- 8 x) d x + 

. .e. .e. 

+ :~ J G12 (4l-8x) {4l-6x)dx + :~J G12 (4l-' 

o o 

- 8x)(2.e.-6x) dx = O 

arr 
b)M'l=O 
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.e. 
+ /::,li 

.e_2 
o 

.e. e.f + _, 
.e. 3 

o 

.e. 

- 6x)dx + ejf 
.e. 3 

G
12

{2l-6x)dx - N = O 

arr 
e) ae. = o 

1 

.e. 

o 

tkf .e.
4 

• G12 (4l-Bx) (4l-6x)dx 

o 

+ /J.lf.e. 
.e. 3 

o 

+ 0 . [-1 f.e. 
J .e_4 

o 

G22 (4l-6x) {2l-6x) dx - %] -Mi = O 

arr 
d) ae. = o 

J 

.e. .e. 

if .e_4 
G

12
(4l-Bx)(2l-6x)dx + /J..e.f 

.e. 3 

o o 
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l 

+ e.[-lf 
1 .e· 

o 

Nl] G22 (4l-6x)(2l-6x)dx - 3Õ + 

+ e. 
J 
~~~l G22(2l-6>)' d>• ai; N~ - Mj < O 

o 

Matricialmente, podemos escrever: 

T12 T13 Tl4 tk o o ' o· o tk 

T~2 T23 T~4 lll o o o lll 

+ 

T33 T34 e. 
1 

sim. 2 Nl 
T5" 

1 Nl 
30" e. 

1 

T44 e. 
J 

2 Nl T5" e. 
J 

onde: 

o 

N 

= 

M. 
1 

Mj 

( 16) 
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Tll = 1 I G (4l-8x) 2 dx ;; 11 

o l 
Tl2 = .e.131 Gll (4l-8x)dx 

o l 
Tj3 = .e.1.[ G12 (4l-8x)(4l-6x)dx 

o l 
T14 = 1 I G (4l-8x)(2l-6x)dx 

.e.4 12 
o 

l 

T22 = l\f G l l dx 
( 1 7 ) o l 

T23 = l~I G12 (4l-6x)dx 

o l 
T24 = l~I G12 (2l-6x)dx 

o l 
T33 = .e.141 

G22 (4l-6x) 2 dx 

o l 
T34 = l\f G22 (4l-6x)(2l-6x)dx 

o l 
T44 = ~4I G22 (2l-6x) 2 dx 

o 
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Escrevendo { 1 6) numa forma mais compacta, temos: 

[T~r] [T~s] [tk] [O] [oJ '. 
1 [tk] [O] 

+ = 

{T;r} [T:s] {DM} 
E 

{O} [T~s] { DM } 
E 

{AM} 
E 

( 18) 

em que: 

[T~r] = [Ti 1] 

[T~s] = [ri 2 Ti3 TiJ 

T21 

{T º } = T31 
sr 

T41 

T22 T23 T24 

[r;s] = T32 Tj3 T34 

T42 T43 T44 

o o o 

~~J 
-

o 2 · 1 
Nl = n-Nt~ ~, 3Õ 

o 
_,.._. 

l .,,. 2 
- . 3ÕNl. · T5". Nl 

Desenvolvendo {18), vem: 

{ 19) 
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{AM} 
E 

(20) 

De ( 19) : 

( 21 ) 

Substituindo (21) em (20), temos: 

- {Tº }[Tº J-l [Tº ]{DM} + ([Tº J + l-T 1 j}{DM} = {AM} sr rr rs E ss ss E E 
. - . . 

ou: 

Efetuando as operaçoes matriciais que aparecem indica

das entre parênteses, teremos determinado a matriz [SME] que es

tabelece o relacionamento entre {AME} e {DME}. 

Seja: 

[sM~J = [r~s] - {Tº l[r 0 J- 1 
[rº] (22) sr rr rs 

. . . ~ . 

e 

[sM~J = [r~s] 

Pode-se, então, considerar f:,MEJccomo envolvendo aso

ma de duas outras matrizes: 



[SME] = 

+ 

Em forma expandida: 

o 

Tj2xTj2 

Tll 

sim. 

o 

2 
T5 Nl 

sim. 

56 

Tº -23 

Tº -33 
T13 xTj 3 

Tjl 

o 

l 
30 Nl 

2 N.e 
T5" 

( 2 3 ) 

T34 -
r13xTj 4 + 

Tll 

T44 -
T14 xT 14 

Tll 

t de se notar que a matriz [sMEJ, assim decomposta, a-

presenta uma caracteristica interessante. A 

de basicamente da distribuição de módulos de 

lemento da Fig. 19. A outra matriz, [sM~J, 
clusivamente da consideração dos efeitos da 

flexão do membro. 

matriz [sM;J 
elasticidade 

decorre única 

força normal 

depen-

no e-

e ex-

N na 
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O valor do parâmetro tk pode ser determinado diretamen 

te de (21): 

Tj3 
- - e. 

Tº , 
11 

(24) 

Acrescente-se tambêm que a matriz [SME] aqui ·obtida·. 

torna-se exatamente igual ã apresentada em 2.1.2, desde que se 

cumpram as seguintes condições: 

a) E= constante ao longo do membro (membro prismâti -

co) ; 

b) o eixo representativo do elemento coincida com a 

linha que passa pelos centróides das seções trans -

versais; 

c) não se considere a influência da força normal na 

flexão. 

Nestas circunstâncias, o parâmetro tk se anula, trans

formando-se assim em linear a função de interpolação para deslo

camentos na direção do eixo. As duas funções adotadas represen

tam então, neste caso, as soluções corretas em termos de desloca 

mentes no elemento. 

Uma vez obtida a matriz [SME] de acordo com o que foi 

estabelecido em 2.2, podemos passar ã anãlise da segunda fase da 

construção de [SM]. 
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Como jã se frisou, em 2.1.2 é admitido que o valor das 
(M. + M.) 

verticais, 1 
J , nao se altera quando o elemento ex 

perimenta os deslocamentos vi e vj. Na realidade, como pode ser 

observado na Fig. 22, em razão da inclinação do membro, a força 

normal N determina o aparecimento de reações verticais a_adicio

nais. 

CD 

• y 

"i CD U• 
.. 1 

V, ., 

~ •1 

Lvi 
-N -· 

lAV· .J 

Fig. 22 

Os valores de õVi e õVj sao dados por: 

õV, = -
1 

õV. = 
J 

N ( V . -
J 

.e. 

N {V. -
J 

.e. 

Matricialmente, temos: 

• 
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o o o o o o ui o 
N o o N o vi li Vi l l'' 

o o o o ~i o 
= ( 25 f . 

sim. o o o u. o 
J 

N o .t>Vj l vj 

o ~j o 

ou, em forma compacta: 

[.t>SM] {OM} = {.t>AM} (26) 

Tendo em vista (6), (23) e (26), podemos agora chegar 

a seguinte expressão para a matriz de rigidez [SM]: 

[SM] = [e] T ( [SM~J + [SM~J) [cJ +[.t>~Ml .• 

Efetuando, vem: 

[sMJ = [cJ T [SM~] [e] + [e] T [SM~] [e] + [.t>SM]. 

ou: 

[SM] = [SMº] + [SMl] (27) 

onde: 

[SMº] = [C] T [SM º] [CJ 
E 

(28) 

e 

[SM 1
] = [CJT,;[SM~] [C] + [.t>SM] (29) 

Em forma expandida: 



o SM 11 SM12 SM13 
o 

SM14 SM15 SM16 o o o o o o 

SM22 SM23 SM24 SM25 SM26 
6N N o 6N N 
s.e Tõ - 5l Tõ 

SM33 SM34 SM35 SM36 
2Nl o N Nl 
15" - Tõ 30 

[SM] = + 

SM44 SM45 SM46 o o o 

sim. SM55 SM56 sim. 6N r( "' 5l Tõ o 

SM66 
2Nl 
15" 
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em que: 

SMl 1 = (SM~) 1l 

SM12 = 
(SM~) 12 + (SM~) 13 

.e. 

SM13 = - (SM~) 12 

SM14 = - SMll 

SM15 = - SM12 

SM16 = - (SM~) 13 

(SM~)22 + 2(SM~) 23 + (SM~)33 
SM22 = 

.e. 2 

SM23 = 
(SM~) 22 + (SM~) 23 

.e. 

SM24 = SM15 

SM25 = - SM22 

SM26 
(SM~) 23 + (SM~) 33 = 

SM33 = (SM~) 22 

SM34 = - SM13 

SM35 = - SM23 

SM 36 = (SM~) 23 

SM44 = SMll 

SM45 = SM12 
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SM46 = - SM16 

SM55 = SM22 

SM56 = - SM26 

SM66 = (SM~)33 

Desta forma, fica inteiramente determinada a matriz de 

rigidez do elemento objetivando a' anãlise não-linear. ' Deve~se 

notar que as correções a serem realizadas,numa etapa qualquer do 

cãlculo, se estendem a cada uma das matrizes em que se decompõe 

[SM]. Na matriz [SMº] , introduzem-se as correções 1 i gadas ã nao 

linearidade do material, enquanto que em [SM 1] efetuam-se as que 

envolvem a não-linearidade geométrica. 

2.3.3 - Integrações Numéricas 

As dificuldades que surgem para um tratamento analíti

co, conduzem ã utilização de processos numéricos para avaliação 

tanto dos valores de G11 , G12 e G22 ,para uma determinada .~seção 

transversal, como também das integrais contidas em (17). 

a) Determinação de G11 , G12 e G22 

Observemos a seção transversal da Fig. 23.a. 

ram-se,para fins de cãlculo, n faixas de mesma altura e 

veis de armadura, ao longo da seção. Em cada etapa da 

Conside-
~ 

n0 n1-

~anãlise 

sao obtldos~ diretamente dos diagramas o-E dos materiais n·+ 

+ 1 + n
0 

mõdulos de elasticidade secantes (Figs~ 23.b e 23.c), 
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que servirão de base para se estabelecer uma1 distribuição para 

E, na seçao. 

éôNCRETO ARMADURA 
( n FAIXAS) ( n0 NÍVEIS) 

Ec Es 

• 
• • FAIXA i 

hz b·; 
E; 
CC 

o e.E. 

•s'~"'í 
i;, cei • + 

,i+I f· i::c 
e !\ e' rE! 

h, 

:2:d DEARMA URA 

y 

(a) ( b) (e) 

Fig. 23 

Seja uma faixa genirica l, de altuja d (Fig. 23.a). A 

obtenção ·de G11 , G12 e G22 baseia-se em duas premissas que apr~ 

sentamos a seguir. Em primeiro lugar, admite-se que os arcos 
- --.... 
BC e B'C' se confundem com as respectivas cordas BC e lfTc'. 

Por outro lado, assume-se uma lei de variação linear para os mo 

dulos · de elasticidade Ec, ao longo da faixa l (Fig. 23.b). 

a. 1) Obtenção de G11 

De (7), temos: 



Fazemos: 
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" 

a. 1. 1) Concreto 

Consideremos a faixa ,i. (F!9· 23).: 

b,i.+l ,i. 

b,i. 
- bo 

b
0

(p) + o = d p o 

E,i. 
E,i. + 1 - E-<. 

Ec(P) + c c = d p c 

Introduzindo (31) em (30) e integrando, vem: 

Considerando as n faixas, temos: 

n 
G = l G,i. 

11 ,c i=l 11 ,c 

a. 1. 2) Armadura 

(30) 

( 31 ) 

(32) 

Seja 

armadura (Fig. 

Aj a seção de ferro correspondente ao nível J de s 

23). 



e (33). 

ou: 
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Pode-se escrever: 

G{ 1 , s 

Levando-se em conta os n níveis, vem: 
o 

no 
G - l 11 ,s - . l 

j= 

a.1.3) Valor de G11 

(33) 

A obtenção de G11 se faz então mediante a soma de (32) 

G 11 = G 11 , c + Gll,s 

d n 
G,t(2E,t +E-l+l) b,i+ 1 + 2Ei+ 1 u G 11 = 6 l + ( E-<- + 

-l= 1 o c c o c 

"o 
+ l EJ Aí (34) 

j=l s s 

No caso de seçao retangular, temos: 

b,t = b-l+l = b o o 

A expressa o (34) se reduz então a: 

n n 
bd ( E,i E,i + 1 ) o 

Ej Gll = 2 J + + l Aí (35) 
.(. = 1 c c j=l s s 
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a.2) Obtenção de G12 

a.2.1) Concreto 

Consideremos a faixai (Fig. 23): 

d 

Gt2 ,e = J bo{P) Ec{P) (1/Ji + p) dp 

o 

Substituindo b
0

(p) e Ec(P) pelas expressoes (31) e in

tegrando, vem: 

Gi = i6.{i2 12,c + 

Para as n faixas, temos: 

n 
l 

i=l 
(36) 



67 

a.2.2) Armadura 

Podemos escrever para o nivel j (Fig. 23): 

Considerando os n
0 

niveis: 

no 
G = .l 12 ,s 1=1 

( 37) 

a.2.3) Valor de G12 

A soma de (36) e (37) conduz ao valor de G12 • Portan-

to, 

612 = 612,c + 612,s 

ou: 

{ t ~~ d n 
( E.l + E.l + 1 ) + b.l+ 1 ( E.l + 3E~+1D 612 = 6 .l + 

.{. = 1 c c o c 

+ 11/~~ ( 2 E.l + E.l + 1 ) + b.l+ 1 ( E.l ' 2E~'' 1]} + c c o c 

no 
+ .l EJ 

j = l s 
AJ 

s 
ef (38) 

Para o caso de seçao retangular, tendo em vista que 

b-<. = b.l+l = b, a Jexpressão (38) se reduz a: o o 



bd n 
G12 = 6 l 

.l = 1 

no 
+ l 

j=l 

Em (38) e (39), 
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$~ = - h2 + (.l - l)d 

a.3) Obtenção de G22 

De ( 7) , temos: 

. J ': yJ_ dA• E(y: y' a, 

AI 
2 

a.3.1) Concreto 

Para a faixa .l (Fig. 23), podemos escrever: 
d 

Gi 2 'c = J b o ( P) E c ( P ) ( $ .l + P) 2 d P 

o 

+ 

(39) 

Considerando as expressoes {31) e integrando, vem: 
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G.i. . i { (ti/}2 [ b.i. ( 2E.i. + E.i.+ l) + 22,c o e e 

+ b.i. + 1 (E.i. + 2Ei+ 1 J + ~.i. d ~~ ( E.i. + E.i. + 1 ) + o e e e 

+ b.i.+l ( E-<. + 3Ei+ 1 ~ + 
d2 ~~ (2E.i. + 3E.i.+l) + 

o e To e e 

+ 3b.i.+l (E.i. + "t' iJ} o e 
< 

Para as n faixas, temos: 

n 
G = 22,c l 

.i. = 1 
(40) 

a.3.2) Armadura 

Para o nível j, pode-se escrever (Fig. 23): 

Levando-se em consideração os n
0 

níveis, vem: 

( 41 ) 

a.3.3) Valor de G22 

Somando (40) e (41): 



ou: 

no 
+ l 

j = 1 
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d G~ (E~+ E~+l) + 

~~ (2E~ + 3E~+l) + 

No caso de seçao retangular: 

no 

l 
j=l 

Nas expressoes (42) e (43): 

wi = - h2 + (i - l)d 

(42) 

(43) 

b) Integrações ao Longo do Comprimento do Elemento 

As integrais que aparecem em (17) serao avaliadas com 
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auxilio da regra de Simpson. 

Prevendo possiveis variações ao longo de um membro, ta~ 

to nas dimensões da seção transversal como na percentagem e dis

tribuição de armadura, supõe-se o elemento fracionado em m •:tre 

chos, com estas caracteristicas se mantendo constantes por tre

cho (Fig. 24). 

A regra de Simpson ê então aplicada a cada um dos tre

chos considerados, obtendo-se através de um somat~rio de m parce

las o valor de qualquer das integrais contidas em (17). 

1-----· m TRECHOf 'I 
J-- q DIVISÕES--! 

· · 1r-~·--1-___ ~ 

SEÇÁO TRANSVERSAL 1- I 

. 1. 2 ... --·· .. -- . .. . . m 

e 

Fig. 24 

Seja,portanto, um trecho genérico (Fig. 25) destacado 

do membro da Fig. 24. Para fins de cãlculo consideram-se q divi 

sões iguais no referido trecho, sendo q um número par. 



crever: 

2 3 
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p-1 p 

l li• l 
'I 1 

,__ ________ q DIVISOES 

Fig. 25 

. 
PARABOLA 
DD22GRAU 

p+I 

CURVA REAL 

q-1 

Para cada três pontos de divisão (Fig. 25), podemoses 

Tendo em vista os q+l pontos do trecho em questão,vem: 

t,x 
íltr<' = 3 (g 1 + 4g 2 + 2g 3 + ... + 2gp-l + 4gp + 

"-' 

+ 2gp+l + ... + 2gq-1 + 4gq + 9q+l) 

No caso de um elemento com m trechos, segue: 

m 

íl = t 
Desta forma, obtidos previamente os valores de G11 ,G12 
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e G22 , pode-se determinar, numericamente, qualquer uma das in

tegrais de (17). 

2.4 - Resumo do Processo de Anãlise Utilizado 

Como jã foi frisado anteriormente, utiliza-se um pro

cesso iterativo constituído por vãrios ciclos de anãlise linear. 

Para uma etapa qualquer do cãlculo o esquema apresentado em 

2.1.1 e vãlido, excluindo-se somente a parte relativa ã determi

naçao das reações de apoio. 

Estando dividida a estrutura em elementos, escolhe- se 

para cada membro o seu eixo representativo, em cujas extremida-
' 

des serão obtidos tanto esforços 

quer passo da anãlise. 

como deslocamentos em qual-

Para a primeira etapa do cãlculo, faz-se uma estimati

va do valor dos esforços normais e da distribuição de módulos de 

elasticidade em todos os membros da estrutura. Normalmente con

sidera-se N=O e adotam:se. para Ec e Es os valores corresponden

tes ã origem dos diagramas cr-E dos materiais (módulos de elasti 

cidade tangentes). 

Em função da forma geométrica, da distribuição de mód~ 

los de elasticidade e da·· percentagem e distribuição da armadura, 
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determinam-se em diversas seçoes transversais, ao longo de cada 

elemento, os valores de G11 , G12 e G22 , segundo as expressoes 

(34) ou (35), {38) ou (39) ,e '(42) ·ou ({43). As integrais em (17) 

são avaliadas a seguir, tendo em vista o procedimento :descrito 

em 2.3.3.b. A matriz [SM~J pode ser então obtida, de acordo 

com (22). Por intermédio de (27), (28) e (29), chega-se a ma

triz de rigidez [SM]. t de se notar que.sendo nulo o valor da 

força normal neste primei_ro ciclo, tem-se [SM 1J = [O]. 

Obedecendo ao esquema apresentado em 2.1.1 sao deter 

minados, da forma usual, os deslocamentos e os esforços nas ex

tremidades dos elementos. Nesta altura, pode-se considerar co

mo encerrada a primeira etapa da anãlise. 

No segundo passo de cãlculo, deve-se estabelecer a ma 

triz [SM] de acordo com o procedimento que se segue. Em prime_!_ 

ro lugar, utilizando os resultados fornecidos pela etapa ante -

rior da anãlise, obtêm-se para o membro os valores de !:d .. , ei ,ej 

e tk' por intermédio de (2) e (24). Com estes valores, proce

de-se em seguida ã determinação de Eg ex, mediante as expres

sões (15), para as diversas seções transversais consideradas no 

elemento. O diagrama de deformações associado a cada um dos p~ 

res Eg ex torna-se então conhecido (vide Fig. 18). A distri

buição de mÕdulos de elasticidade secantes,correspondente, pode 

ser facilmente definida com auxílio dos diagramas cr-E dos mate

riais. 
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Neste ponto, convêm salientar que se a distribuição de 

deformações acusar a existência de tração na seçao, considera -se 

Ec = O na região tracionada. Além do mais, deve-se verificar se 

as deformações limites especificadas para o esgotamento da capac! 

dade resistente (vide 1.1.3). foram atingidas em algum ponto da 

seção transversal. Estas observações são vãlidas, certamente,p~ 

ra qualquer passo do cãlculo. 

Feito o parêntese, voltemos ao desenvolvimento do pro

cesso de anãlise. Uma vez estabelecida a distribuição de módulos 

de elasticidade nas seções transversais, segue-se a mesma seqUên

cia de operações anteriormente especificada, atê se chegar ã ma

triz [SM~J. A matriz de rigidez [SM] ê então novamente determina 

da por intermédio de (27), (28) e (29), devendo-se ressaltar que 

[sM 1
] ê definida em função do valor do esforço normal obtido para 

o elemento, na etapa anterior da análise. 

Seguindo o procedimento esquematizado em 2.1.1, chega -

se outra vez aos esforços e deslocamentos nas extremidades dos 

membros. Nova etapa de anãlise ê então iniciada em função destes 

valores. 

Obedecendo sempre ã mesma seq~ência de operaçoes, repe

te-se o cãlculo linear tantas vezes quantas forem necessãrias, a

tê que em dois passos consecutivos se obtenham os mesmos resulta

dos, a menos de um erro pré-fixado. 
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Para finalizar a anilise. podem ser determinadas as re 

açoes de apoio, considerando por exemplo, em cada nó restringido, 

as equações de equilibrio correspondentes as direções vinculadas. 

2.5 - Liberações nas Extremidades dos Elementos 

2.5.1 - Preliminares 

A introduçio de liberações ou "articulações generaliz! 

das" nas extremidades de um membro'>implica em que se estabeleça, ,, 

no caso mais geral, uma nova matriz de rigidez [SM*] e um outro 

vetor de ações de engastamento perfeito {AML*}; para o elemento 
. ., 

em questio. Neste trabalho, em particular, como só se admitem 

cargas que atuam diretamente nos nós da estrutura ({AML} = {O}), 

necessita-se tio somente determinar a matriz [SM*]. A obtençio 

de [SM*], como se veri mais adiante, faz-se a partir da matriz 

de rigidez original do elemento (sem liberações),·por intermédio 

de operações matriciais bastante simples e de ficil programaçio. 

No caso de pórticos planos~ distinguem-se trés tipos 

de liberações (Fig. 26), cada um deles correspondendo ao tipo de 

esforço que a articulaçio nio é capaz de transmitir. 
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UBERAçÁo A ESFORCO NORMAL UBERAÇÍ() A ESFORÇO <XlRTANTE LIBERAÇÁOAMOMENTO FLETOR 

Q),E-----... CD (Do;•Nr------· CD Q))o,c.n>-------CD . 

Fig. 26 

Pode-se considerar, inclusive, uma combinação de libe

raçoes para um mesmo elemento, devendo-se neste caso ter o cuida 

do de não tornã-lo hipostãtico. Assim, se forem numeradas de 1 

a 6 as direções possiveis de se introduzir liberações nas extre

midades de um membro (Fig. 27), resultam inadmissiveis as segui~ 

tes associações: 

---·• 

Fig. 27 

Fig 27 
•. .. ,. 

, 
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a) liberações l e 4 - o elemento e passível de se deslocar na di 

reçao x; 

b) liberações 2 e 5 - o elemento pode sofrer translação na dire

çao y; 

c) liberações 3, 5,e 6 e 3, 2; 6 - o elemento pode girar em tor 

no do nõ esquerdo e do nõ direito, respectivamente. 

2.5.2 - Obtenção da Matriz de Rigidez do Elemento 

com Liberações 

Sempre que se introduz uma liberação qualquer nos ex

tremos de um elemento, o deslocamento correspondente ã direção 

liberada no membro não e mais igual ao deslocamento do nõ contí

guo da estrutura, na mesma direção. Ao mesmo tempo, torna-se n~ 

la a ação na extremidade do elemento referente ã direção libera

da. 

Tendo por base o exposto acima, pode-se desenvolver as 

operaçoes matriciais necessãrias ã determinação de [SM*]. 

Vimos em 2 .1 que a expressao {AM} = [SM] {DM}: estabele 

ce o relacionamento entre esforços e deslocamentos nas extremid~ 

des de um membro, desde que atuem somente cargas aplicadas dire

tamente nos nõs da estrutura. 

Em forma expandida, temos: 
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SM ----SM ----SM -----SM ml ml mm m6 

(44) 

Naturalmente (vide figs. 14.a e 14.b), AM 1 = Hi,AM2 = 

= Vi' AM 3 = Mi etc ... e DM 1 = ui, DM 2 = vi' DM 3 = ~i etc ... 

Consideremos, para facilitar, uma ijnica liberaçio no 

elemento. Posteriormente se indicarão procedimento a ser adota 

do, no caso de mais de uma liberaçio. 

Seja lo Índice da direçio liberada. Podemos entio 

escrever: 

AM.e_ = O (45) 

DM.e_ = livre, ou seja, desvinculado do deslocamento 

correspondente do nõ da estrutura. 

De acordo com (44) e (45), temos: 



(47), vem: 

ou: 
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(46) 

O valor de DMl sera· então: 

l 
= -~ 

6 

l 
fl= l 

( 47) 

il;!l 

Para uma açao genérica AMm em (44), tendo em vista 

6 
l 

fl= 1 
il;!l 

6 
l 

fl= l 

SM 
(SM - ml 

mil ~ 
(48) 

Todas as equaçoes semelhantes a esta, incluindo-se a 

equaçao AML= O, podem ser traduzidas pela seguinte expressão ma 

tricial: 

. {AM} = [SM*] {DM} (49) 

em que [SM*] representa a nova matriz de rigidez para o elemento 

com liberação na direção l. 
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Um termo qualquer de [SM*], tendo em vista (48), e as 

sim obtido: 

SM* mil 
(50) 

!'. de se notar que a matriz [SM*] apresenta todos os 

termos da linha e da coluna l nulos. Assim sendo, para a deter-

minação das ações {AM}, por (49), pode-se admitir como fazendo 

parte do vetor {DM} o deslocamento do nê da estrutura na dire -

ção l (diferente do deslocamento correspondente na extremidade do 

elemento), jã que sua presença em nada influi nos cãlculos. O 

valor de DMl na extremidade do elemento pode ser obtido, se ne

cessãrio, em função dos demais deslocamentos do membro, através 

de ( 4 7 ) . 

Para o caso de existir mais de uma liberação (combin~ 

çao de liberações), introduzem-se as articulações sucessivamen -

te. Em decorrência, chega-se ã matriz [SM*] apôs uma sêrie de 

transformações da matriz de rigidez, cada transformação corres -

pendendo a uma direção liberada. Em termos de programação, to! 

na-se necessãrio armazenar temporariamente a matriz de rigidez 

referente a uma determinada liberação, atê que se introduza a 

articulação seguinte. 

O câlculo dos deslocamentos DMl' associados ãs dire

çoes liberadas, pode ser efetivado, neste caso, mediante a reso-
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luçio de um sistema de nt equaçoes simultãneas (nt i o numero de 

direções liberadas). Assim,se forem liberadas no membro, por e

xemplo, as direções 1, 2 e 3 (vide Fig. 27), de acordo com (46) 

podemos escrever: 

1 i be ração 1 .... SM 11 DM 1 + SM12DM2 + SM 13 DM 3 + SM 14 DM 4 + 

+ SM 15 oM5 + SM 16 oM6 = o 

1 i be raçio 2 .... SM21DM1 + SM22DM2 + SM 23 DM 3 + SM 24 DM 4 + 

+ SM 25 DM 5 + SM 26 oM 6 = o 

liberaçio 3 .... SM 31 DM1 + SM 32 oM 2 + SM 33 DM 3 + SM 34 DM 4 + 

+ SM 35 oM 5 + SM 36 oM6 
= o. 

Evidentemente, os deslocamentos DM 4, DM 5 e DM6 sao 

exatamente iguais aos deslocamentos correspondentes do nê da es

trutura. Portanto, temos: 

onde: 

SM 11 oM 1 + SM12 DM 2 + SM 13 DM 3 = c1 

SM 21 oM1 + SM 22 oM 2 + SM 23 oM 3 = c 2 

SM 31 oM 1 + SM 32 oM 2 + SM 33 DM 3 = c 3 

c1 = - SM 14 DM 4 - SM 15 DM 5 - SM 16 DM 6 

c 2 = - SM 24 DM 4 - SM 25 DM 5 - SM26 DM6 
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Resolvendo-se o sistema de três equaçoes a três incÕi 

nitas, determinam-se entio os deslocamentos DM 1,DM 2 e DM 3 , refe 

rentes ãs direções liberadas no elemento. 

Qualquer que seja a combinaçio de liberações (possi 

vel) considerada no membro, para a obtençio dos deslocamentos 

DMl, adota-se sempre um procedimento anãlogo ao que acabamos de 

descrever. 

2.5.3 - Observações 

a) No caso de uma barra que possui uma articulação lo 

calizada em algum ponto intermediãrio, deve-se introduzir um no 

fictício imediatamente ã esquerda ou ã direita da liberação (Fig. 

28). Assim sendo, a barra fica subdividida em dois elementos, 

com a articulação se situando na extremidade de um deles. 

r ARTICULAçÃO 

112 ELEMENTO -'1- 2º ELEMENTO ,J 

Fig. 28 
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b) Com vista ao processo de anãlise utilizado neste 

trabalho, a introdução de liberações num membro. implica em que 

se estabeleça uma matriz de rigidez [SM*] em cada passo da anãlj_ 

se. Como se mostrou em 2.5.2, chega-se ã [SM*] a partir da ma

triz [SM] (vide expressão (50)). Recordando que o ponto de 

partida para a obtenção de [SM], numa etapa qualquer, e a consi

deração dos deslocamentos nas extremidades do membro calculados 

na etapa anterior, torna-se necessãrio, portanto, conhecer os 

deslocamentos DMl associados as direções liberadas no elemento. 

Tal determinação, como vimos em 2.5.2, faz-se no caso mais geral 

através da resolução de um sistema de equações simultâneas, cada 

equaçao referindo-se a uma direção liberada. 
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CAP!TULO III 

PROGRAMA AUTOMÁTICO 

3.1 - Considerações Gerais sobre o Programa Elaborado 

Com base nos fundamentos teõricos estabelecidos no ca

pítulo anterior, elaborou-se um programa automãtico para a anãli

se de põrticos planos de concreto armado (elementos de eixo re

to), em linguagem FORTRAN, adaptado ao computador IBM/360-40. 

3.1.1 - Tipos de Estudo gue podem ser efetuados com o 

~regrama 

Inicialmente, devemos ressaltar que sõ se admitem no 

programa cargas que atuam diretamente nos nõs da estrutura. Isto 

posto, distinguimos dois tipos de estudo que podem ser realizados: 

a) Anãlise de diversos casos de Carregamento 

Por este tipo de estudo obtém-se os deslocamentos dos 

nos, os esforços nas extremidades dos elementos e as reações de 

apoio, para cada um dos esquemas de carga que se fizer atuar na 

estrutura. 
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E'. de se salientar que ,salvo :.em função do fator tempo, 

nao se limita o numero de casos de carregamento em uma estrutura, 

bem como o numero de estruturas submetidas ã anãlise. 

b) Pesquisa da Capacidade de •.carga da Estrutura 

Por este tipo de estudo determina-se.para~. uma dada 

distribuição do carregamento, a capacidade de carga da estrutu -

ra, permitindo-se, inclusive, que algumas cargas tenham seus valo 

res fixados. 

Para se chegar ã capacidade de carga, utiliza-se um 

processo de tentativas que passamos a descrever com auxílio de um 

exemplo. 

Consideremos o põrtico da Fig. 29, submetido ao carre

gamento também assinalado na figura. Supõe-se conhecida a magni

tude das cargas verticais P. O objetivo, portanto, consiste em 

se determinar a intensidade mãxima das cargas horizontais F. Re

presentemos por Fmax:'~este valor mãximo de F, que se procurara es 

tabelecer. 

Para iniciar o processo de tentativas, faz-se uma es

timativa para as cargas horizontais. Isto posto, efetua-se então 

uma primeira tentativa, analisando a estrutura para um carregame~ 

to constituído das duas cargas verticais Pede duas cargas hori-
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zontais F1 . Podem se dar, entio, duas hip6teses: 

P=cli P= e!! 

F l l F ---'--

Fig. 29 

la. hipõtese: é ultrapassada a capacidade de carga 

da estrutura. Chega-se a esta conclusio quando numa iteraçio 

qualquer sao atingidas as deformações limites estabelecidas em 

1.1.3. 

Saliente-se que este critério prevalece mesmo para 

estruturas em que ocorre instabilidade do equilíbrio. Neste caso, 

quando se carrega a estrutura além de sua capacidade de carga, 

nio hi possibilidade de convergência para o processo iterativo (o 

processo diverge). Assim, num ciclo qualquer do processo itera

tiio, certamente. serio atingidas as deformações limites citadas 

acima. 

2a~ hip6tese: nao e ultr~passada a capacidade de 

carga da estrutura. Isto ocorre em caso contririo ao anterior. 
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Em qualquer das duas possibilidades, objetivando uma 

nova tentativa, incrementam-se as cargas F1 , ressaltando que e~ 

te incremento pode ser negativo ou positivo, conforme se tenha 

verificado a primeira ou a segunda hip5tese, respectivamente. 

Convêm frisar que as cargas P permanecem inalteradas, pois fo

ram supostas com valor fixo. 

Procede-se então a uma segunda tentativa, submetendo 

a estrutura is duas cargas P e a duas cargas F2 = F1 ± p% F1 
(no programa adota-se p = 20). Novamente, apresentam-se as 

duas possibilidades mencionadas anteriormente. No caso de pre

valecer ainda a mesma hip5tese observada na tentativa anterior, 

ê introduzido um novo incremento e em seguida passa-se a uma 

terceira tentativa com F3 = F2 ± p% F2. · Acentue-se que este prE_ 

cedimento deve prosseguir atê que para uma determinada tentati

va ocorra uma inversão quanto ao comportamento da estrutura, ou 

seja, passe a se verificar a outra hip5tese. Para facilitar a 

explanação, consideremos que tal fato acontece jã para a segun

da tentativa. 

Nesta altura, temos pois delimitada uma faixa, den

tro da qual se encontra o mãximo valor de F procurado (Fig.30). 

F 1 + F 2 
Para a terceira tentativa. assume-se F3 = 

Efetua-se então a anãlise, agora para um carregamento constitui 

do por duas cargas P e duas cargas F3. Determina-se assim uma 
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nova faixa para Fmax". mais 0 estreita que a anterior. 

Numa quarta tentativa delimita-se uma faixa ainda me

nor para Fmax' Prosseguindo sempre dentro desse esquema, chega

se final.mente a dois valores para F, cada um deles associado a 

uma das duas hip6teses possfveis, diferindo entre si de uma cer

ta quantidade; menor ou igual a um determinado erro pri-estabel! 

cido (F 6 e F7, na Fig. 30). Considera-se então para Fmax (inte! 

sidade mixima para as cargas horizontais). o valor de F corres -

pendente ã segunda hipótese (F6 , na Fig. 30). 

------------ Fz 

-------- !;3 ~ 

- .-=-:--·----·----- . • - _-,-,_ ,..-ÇF~F. -F. 
,6 max 

---·- . -----·--·----- -----F4 

------------ F, 

Fig. 30 

Para qualquer estrutura, portanto, uma vez definida a 
' 

distribuição do carregamento, i obedecido o seguinte roteiro pa

ra a pesquisa da capacidade de carga: 
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lQ) Inicia-se o processo de tentativas. analisando a 

estrutura para um carregamento constituído por cargas de valor 

fixo e cargas de valor estimado. As primeiras serão mantidas 

constantes ao longo de todo o processo de pesquisa da capacidade 

de carga, enquanto que as outras terão suas intensidades modifi

cadas. 

2Q) A seguir, incrementam-se de um mesmo percentual 

todas as cargas de intensidade variivel e novamente ef~tua-se a 

anilise. A rigor, este procedimento prevalece atê que para uma 

determinada tentativa ocorra uma inversão quanto ao comportamen

to da estrutura. 

Consegue-se assim delimitar uma faixa, dentro da qual 

se situa a capacidade de carga da estrutura. 

3Q) Prossegue-se nas tentativas, estreitando cada vez 

mais a referida faixa, atê se chegar finalmente i capacidade de 

carga pesquisada, a menos de um certo erro admissível para o pr~ 

cesso de tentativas. 

Convêm frisar que no programa nao se restringe o nume 

rode estruturas submetidas a este tipo de estudo. Evidentemen

te, as limitações que podem ocorrer neste caso surgem em função 

do tempo que se dispõe para a utilização do computador. 
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3.1.2 - Divisão da Estrutura em Elementos 

A divisão da estrutura em elementos deve ser estabele 

cida atentando-se para as seguintes observações: 

a) Sempre que houver cargas aplicadas no interior de 

uma barra, temos que discretizã-la em dois ou mais elementos 

(Fig. 31), introduzindo nõs fictícios nos pontos de aplicação des 

tas cargas. 

Fig. 31 

b) SÕ se permite a ocorrincia de liberações ou "arti

culações generalizadas'', nas extremidades dos membros. No caso 

de uma barra que possua uma articulação localizada em algum pon-

to intermediãrio, considera-se um nõ fictício imediatamente a 

esquerda ou ã direita da liberação, subdividindo-se portanto a 

barra, em dois elementos (vide Fig. 28). 

c) Para o caso de uma barra que apresente dimensões 

de seçao transversal, percentagem e distribuição de armadura va-

riãveis, deve-se sempre fracionã-la em diversos trechos, sendo 
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que ao longo de cada trecho estas caracterfsticas sao considera~ 

das constantes. Adota-se.então, um dos seguintes procedimentos: 

lQ) Admite-se que a barra em questão encerra um Ünico 

membro ( F i g . 2 4) . 

2Q) Considera-se a barra discretizada em vãrios ele -

mentes, cada um deles associado a um trecho (Fig.32). 

f----- ~--- ~ -----~----3 
: , ,12 ELEMENTO 1 22Ei..e.errd 32aEMENTO 1 ~ELEMENTO 1 

1 • 1 • 1 

Fig. 32 

d) Mesmo para uma barra com as caracterfsticas cita 

das no item c, constantes, muitas vezes ê conveniente subdividi 

la em dois ou mais elementos. Estas situações se apresentam,com 

efeito, sempre que se desejar obter resultados mais refinados nu 

ma determinada anãlise (vide 4.1). 

3. 1.3 - Seção Transversal 

No que se refere ã forma da seçao transversal, permi

te-se a ocorrência de elementos de seção circular e de seção re

tangular numa mesma estrutura. 
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Quanto a distribuição da armadura, admitem-se vãrios 

niveis ao longo da seção transversal, devendo-se contudo obser

var a simetria desta distribuição em relação ao eixo dos y (vi

de Fig. 33) . 

..-:::;:. :-'-..----NÍVEL:'4 

-+- ---· ___._, --NÍVEL 5 

___ C.f·.-- • -NÍVEL3 

' y 

(a) 

Fig. 33 

•--···--· NÍVEL 3 

;,e

•-
-•• , -· ·-NÍVEL 2 

1 ' ' -• _NJVELI 

y 

( b) 

3. 1.4 - Idealização do Pórtico Plano 

Inicialmente, escolhe-se para cada membro da estrutu

ra o seu eixo representativo, em cujas extremidades serão obti -

dos tanto esforços como deslocamentos numa anãlise. A idealiza

çao do pórtico plano se faz então mediante a consideração de um 

conjunto de eixos, cada um deles representando um elemento, se 

interceptando nos nós da estrutura (Fig. 34). 
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EIXO 00 MEMBRO 

NÓ 
1®r·-··-3· 

• 

1 . 
!, 
i . 

) 

@ 

Fig. 34 

3.1 .5 - Numerações 

a) Numeração dos NÕs e Elementos 

Antes de se iniciar qualquer anilise, necessitam ser 

numerados todos os membros e nõs da estrutura. Os elementos sao 

numerados de 1 a ne' representando-se por ne o numero total de 

membros. Analogamente, numeram-se os nos de 1 a nn' nn traduzin 

do o numero de nõs da estrutura. 

Embora a ordem utilizada para a numeraçao dos nos e 

elementos de um pórtico, seja arbitriria (vide Fig.34), sempre 

que se utiliza a técnica de matriz banda, tal como se faz neste 
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trabalho, sao necessãrios certos cuidados com respeito ã numera

ção dos nõs. Assim, se Lsb representa a largura mãxima de semi

banda (no programa adota-se Lsb = 33), a maior diferença possível 

de numeração para os dois nõs associados a um elemento, e dada 

por: 

Difmax 

Para Lsb = 33, temos: 

Difmax 
33 = 3 - 1 = 10 

b) Incidências dos Elementos 

Uma vez numeradus os dois nos pertencentes a um deter

minado elemento, deve-se fixar o nõ considerado como inicial (nõ 

i) e o nõ considerado como final {nÕ j). A incidência de um mem

bro é então definida através desses dois numeres, aparecendo sem

pre em primeiro lugar o numero do nõ tido como inicial. Assim,na 

Fig. 34, ao elemento 1 correspondem os nõs 1 e 2. Admitindo - se 

o no 1 como inicial, define-se a incidência do referido membro co 

mo sendo 1-2. Jã se tivéssemos imaginado o no 2 como inicial, a 

incidência do elemento seria, neste caso, 2-1. 

c) Numeração dos Trechos de um Elemento 

Supondo um elemento subdividido em m trechos (Fig.24), 
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numeram-se os trechos de 1 a m, sucessivamente, sempre no senti

do do nõ i (inicial) para o nõ j (final). 

d) Numeração dos Níveis de Armadura 

Considerando n
0 

níveis de armadura ao longo de uma se 

çao transversal, devem-se numerã-los de 1 a n
0

, n
0 

traduzindo o 

numero total de níveis. A numeração pode ser efetuada de uma ma 

neira inteiramente arbitrãria, como se mostra nas Figs. 33.a e 

33.b. 

e) Numeração das Liberações num Elemento 

As direções possíveis de se introduzir liberações nas 

extremidades de um elemento sao numeradas de 1 a 6, da maneira 

indicada na Fig. 27. Note-se que a numeração e efetivada sempre 

a partir do nõ considerado como inicial (nõ i). Assim e que a 

liberação 1 corresponde a uma liberação a esforço normal na ex-

tremidade i, a liberação 5 representa uma liberação a esforço 

cortante na extremidade j, a liberação 6 subentende uma libera 

ção a momento fletor na extremidade j e assim por diante. 

r oportuno lembrar que quando se introduz mais de uma 

liberação num mesmo membro, não se pode permitir que a combina -

ção de liberações considerada torne o elemento hipostãtico (vide 

2.5.1). 
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3.1.6 - Sistemas de Referência 

a) Sistema Local 

Os eixos de referência adotados para o elemento terão 

sua origem sempre na extremidade i do membro (Fig. 12). O eixo 

x e dirigido do nõ i (inicial) ao nõ j (final), definindo-se por

tanto o seu sentido positivo. dei para j. O eixo z, perpendicu

lar ao plano da estrutura, tem definido o seu sentido positivo se 

o dirigimos para o lado contrãrio ao que se acha o observador. O 

eixo y ê então determinado de forma a compor o triedro direto x

y-z. 

Consideremos,para exemplificar, os elementos 1, 3 e 2 

da Fig. 34. Admitindo-se como extremidades iniciais (nÕ i) de 

cada um destes membros os nos 1, 4 e 4, respectivamente, o siste 

ma de eixos locais, em cada um dos casos, fica assim determinado 

(Fig. 35): 
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·r 
2 

® 

z' ____.., y 

CD 

Fig. 35 

b) Sistema Global 

@!1 
•• 

O sistema de referência escolhido para a estrutura a

cha-se assinalado na Fig. 15. O plano X-Y corresponde sempre ao 

plano da estrutura (vide Fig. 34). Note-se que o eixo Zé volta

do para o observador. 

3.1. 7 - Cargas Aplicadas a Es.trutura 

Como jâ se frisou anteriormente, sõ se admitem cargas 

aplicadas diretamente nos nos. As cargas nodais são forneci das ao 

programa no sistema global de eixos e consideram-se como positi -

vas quando atuam segundo o sentido positivo dos eixos globais (p~ 

ra maiores esclarecimentos, vide Apêndice A). 
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3.1.8 - Interpretação dos Resultados 

Vamos agora proceder ã interpretação dos resultados in 

dicados pelo programa, em função do tipo de estudo realizado. De

vemos salientar,inicialmente, que pode ser utilizado qualquer sis 

tema de unidades para entrada de dados no programa, sendo que os 

resultados apresentam-se também no mesmo sistema. 

a) Anãlise de diversos Casos de carregamento 

Como vimos em 3.1.1.a, por este tipo de estudo obtém

se os esforços nas extremidades dos elementos, os deslocamentos 

dos nõs e as reações de apoio, para cada um dos esquemas de carga 

a que estiver submetida a estrutura. 

As açoes nas extremidades de um elemento sao dadas sem 

pre no sistema local de eixos. Além do mais, consideram-se estes 

esforços como positivos quando atuam no sentido positivo dos ei

xos de referencia. 

Seja, por exemplo, a estrutura da Fig. 34. Em função 

do sistema local adotado para cada membro na Fig. 35, acham-se as 

sinalados na Fig. 36, com seus sentidos positivos, os esforços nas 

extremidades de todos os elementos. Senão vejamos: 
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2 

Fig.. 36 

Note-se que os esforços sao numerados de 1 a 6. e que 

a numeração e efetuada sempre a partir da extremidade i domem -

bro. Reportando-nos ã Fig. 14.b, vemos que: AM 1 = Hi, AM 2 = Vi, 

AM3 = Mi, AM4 = Hj' AM5 = vj e AM6 = Mj·' · 

Os deslocamentos dos nos da estrutura, bem como as 

reaçoes de apoio, são fornecidos no sistema global de eixos e 

consideram-se como positivos quando tem o sentido positivo des

tes eixos de referencia eicolhidos para a estrutura. 

Em se tratando do põrtico da Fig. 34, os deslocamen -
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tos, por exemplo, do no 2, se assinalados com seus sentidos posi 

tivos, podem ser assim visualizados (Fig. 37): 

Fig. 3 7 

As reaçoes no apoio 1 sao mostradas na Fig. 38, tam

bém com seus sentidos positivos: 

Ry 

Rz 

., Rx 

CD 

Fig. 38 

b) Pesquisa da Capacidade de carga 

Neste caso, os resultados aparecem sob a forma de a

çoes (cargas) aplicadas aos nõs da estrutura. Estas ações consi 

deram-se como positivas quando atuam segundo o sentido positivo 

dos eixos globais. 
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3.2 - Subrotinas do Programa 

A seguir, apresenta-se uma descrição geral das subro

tinas que fazem parte do programa. 

3.2.1 - Subrotina DRCSP 

Por esta subrotina. calculam-se os valores de G11 , 

G12 e G2~ para cada seção transversal considerada ao longo de um 

determinado elemento. Admitem-se, para fins de cãlculo, n faixas 

de mesma altura e n
0 

níveis de armadura, na seçao. 

Em função dos valores de Eg ex, previamente obtidos 

por (15), ê definido o diagrama de deformações na seção. Adis

tribuição de mõdulos de elasticidade secantes.correspondente, e 

em seguida estabelecida com auxílio dos diagramas o-E dos mate 

riais. A parte do cãlculo referente ã determinação dos módulos 

de elasticidade secantes, fica inteiramente acomodada numa outra 

subrotina, EMOSP (vide 3.2.2). 

A obtenção de G11 , G12 e G22 faz-se então de 

do com as fórmulas (34), (38) e (42), correspondentes ao 

mais geral de seção circular. Para seções retangulares, 

expressoes reduzem-se ãs expressões (35), (39) e (43). 

acor

caso 

estas 
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3.2.2 - Subrotina EMOSP 

Esta subrotina tem por finalidade a obtenção, em di

versos pontos da seção transversal (vide Fig. 23), dos módulos 

de elasticidade secantes que servirão de base para se estabele -

cer uma distribuição para E, na seçao. Estes módulos de elasti

cidade são determinados em cada um dos referidos pontos, em fun

çao da deformação E e tendo em vista os diagramas cr-E estabeleci 

dos para os materiais (vide Fig. 39). 

(l' 

' /// .. 
E 

,, 
/ 1 

/ 1 

/ : 
/ 

e 

Fig. 39 

Para o concreto e utilizado o diagrama parãbola-retã.!! 

gulo (Fig. 1). Para os aços que apresentam patamar de escoamen

to definido (tipo A), adota-se o diagrama bilinear da Fig. 2. No 

caso dos aços que nao apresentam patamar de escoamento definido 

(tipo B), utiliza-se o diagrama da Fig. 4. 
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3.2.3 - Subrotina STYTE 

Como vimos em 2.3.2, a matriz [SME], que estabelece o 

relacionamento entre {AME} e {DME} num elemento, pode ser decom 

posta na soma de duas outras matrizes, ~M:J e ~M!]· O objeti

vo da subrotina STYTÊ ê a determinação da primeira destas duas 

matrizes, ~M:J, cujos coeficientes dependem da avaliação das in 

tegrais contidas em (17). 

Inicialmente, procede-se ao cãlculo das referidas in

tegrais. Obtem-se qualquer uma delas, numericamente, através de 

um somatório de m parcelas. Estas parcelas resultam da aplica -

ção da regra de Simpson a cada um dos m trechos em que se supoe 

fracionado o elemento (vide 2.3.3.b). Convêm r ·.não., •.. esquecer 

que o numero de divisões fixado por trecho tem que ser necessari 

amente par, condição bâsica para se poder utilizar a regra de 

Simpson. Ressalte-se também que os valores de G11 , G12 e G22 ,r~ 

queridos para o cãlculo, obtêm-se por intermédio da subrotina 

DRCSP. 

Tendo sido avaliadas as integrais (17), passa-se em 

seguida a determinação da matriz ~M:J, por intermédio de (22). 
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3.2.4 - Subrotina PALUI 

-Por meio desta subrotina, chega-se a matriz de rigidez 

do elemento no sistema local. Considera-se [SM] decomposta na so 

ma de duas matrizes, [SMºJ e [SM 1
]. Para obtenção de [SMº], utili 

za-se a expressao (28). Convém ressaltar que a matriz ~M~J, re

querida para este cãlculo, determina-se previamente através da 

subrotina STYTE. A outra matriz, [SM 1
], função da força axial no ,, 

elemento, é obtida por intermédio de (29). 

3.2.5 - Subrotina SISEQ 

Esta subrotina destina-se ao cãlculo dos deslocamentos 

incõgnitos dos nõs da estrutura, mediante a resolução de um sist! 

ma de equações lineares simbolicamente representado por [SD] {D} = 

= {AD}. Nesta expressao, a matriz dos coeficientes [SD] CQrres 

ponde ã matriz de rigidez relacionada aos graus de liberdade da 

estrutura, e o vetor {AD} é constituído das cargas de nõ 

associadas aos deslocamentos incõgnitos. 

também 

A resolução do sistema de equaçoes é efetuado pelo me-

todo de Gauss, levando-se em consideração as características de 

banda e simetria da matriz dos coeficientes. 
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3.3 - Diagrama de Blocos Simplificado do Programa 

3.3. 1 - Diagrama de Blocos 

Simbologia: 

ACC - anãlise de casos de carregamento 

PCC - pesquisa da capacidade de carga 



a) 

b) 

e) 

d) 
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3.3.2 - Comentãrios 

a) Para qualquer estrutura que se examine, têm que ser 

fornecidos ao programa todos os dados necessãrios ã efetivação da 

anãlise. Estas informações incluem, entre outras coisas, o nume

ro de elementos, o numero de nõs, as coordenadas dos nõs, a iden

tificação dos apoios, a definição dos diagramas tensão-deforma -

ção dos materiais e todas as referências nec~ssãrias ã com~leta 

caracterização de cada elemento. Neste ultimo caso enquadram -se 

a forma da seção transversal, a incidência do membro, a definição 

das direções liberadas ~e houver liberações no elemento), o nume

ro de trechos em que se fraciona o elemento e as características 

correspondentes a cada trecho considerado. Entre estas caracte -

risticas encontram-se, por exemplo, o comprimento do trecho, as 

dimensões da seção transversal, a percentagem e distribuição da 

armadura etc ... 

No Apêndice A serao fornecidos todos os esclarecimentos 

relativos ã entrada de dados para o programa. 

b) No caso de se submeter uma mesma estrutura a diver

sos esquemas de carga, cada vez que se conclui a anãlise referen

te a um determinado carregamento, procede-se ã leitura do carregi 

mente seguinte. 
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Quando se pesquisa a capacidade de carga de uma estru

tura, faz-se a leitura do carregamento que dã partida ao processo 

de tentativas. 

c) Para iniciar o processo iterativo, considera-se nu

lo o esforço normal em todos os elementos. Alem do mais, a zera

gem de e,.e_, e. ,e. e tk.' equivale a se adotar para Ec e Es os valo-, J ·, 

res correspondentes ã origem dos diagramas a-E dos materiais (mi 

dulos de elasticidade tangentes). 

d) Por intermédio da subrotina DRCSP) determinam-se,p! 

ra as diversas seções transversais consideradas ao longo de cada 

elemento, os valores de G11 , G12 e G22 . No interior da DRCSP e 

chamada a subrotina EMOSP, para que seja efetuado o cãlculo dos 

mõdulos de elasticidade secantes. 

Em cada seçao transversal, verifica-se sempre se as de 

formações limites especificadas para os materiais~ foram atingi -

das em algum ponto. Em caso afirmativo, a decisão tomada depende 

do tipo de estudo que se esteja efetuando, como podemos observar 

no diagrama de blocos. 

Quando nao sao atingidas as deformações limites em ne

nhuma se,çao transversal, passa-se ã determinação da matriz [sM:J, 
, 

por meio da subrotina STYTV. Em seguida, obtem-se a matriz de 
-/ 

rigidez do elemento no sistema local, [SM], através da subrotina 

PALUI. 
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No caso de um membro que apresente liberações, a partir 

de [SM] se estabelece uma nova matriz, [SM*], que vem a se consti 

tuir na matriz de rigidez do elemento com liberações. 

Por intermêdio da operaçao matricial 

[SMD] = [RT] T [SM] [RT] ou 

[SMD] = [RT} T [SM*] [RT] , 

em que se tira partido da matriz de rotação transformada [RT] ,de

finida em 2.1.2.b, passa-se a referir a matriz de rigidez do ele

mento (sem ou com liberações) ao sistema de eixos da estrutura. 

Conheci dos os coeficientes da matriz [SMD], atravês de 

les coleta-se a contribuição de cada elemento ã formação da ma

triz de rigidez global [s]. 

Tendo em vista as caracteristicas de banda e simetria 

da matriz de rigidez global, sõ se monta no programa a semi-banda 

superior desta matriz. 
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SEMLBANOA, 
PERIOR 

e) Uma vez determinada a matriz [s], define-se a ma

triz [SD], relativa aos graus de liberdade da estrutura, de a

cordo com o procedimento esquematizado abaixo (técnica do 1 . e 

O, com simetria): 

UNHA:; 

SEMI _BANDII 
SUPERIOR 
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A"linh~ i, supõe-se como correspondente a uma ligaçio. 

Substituem-ie ~ntio por zeros todos os elementos da linha e da 
~"· ~ • - .-"··~~ f_jO 

coluna ida matriz [SJ, a exceçio do coeficiente da diagonal que 

é feito i gua 1 a 1. Evi dentemen_te, isto se repete para todas as 

direções que apresentam vínculos. 

f) Representando-se por {AC} o vetor que contem todas 

as cargas de nõ, inclusive aquelas que correspondem is direções 

restringidas, obtem-se o vetor {AD} substituindo-se as cargas 

ACi (sendo i uma direçio restringida qualquer):7pelos deslocame!!_ 

tos prescritos D .= O. Saliente-se que neste trabalho sõ · 'Se 
p' .(. 

consideram apoios fixos. 

..--' .. 

1 i nha i{ :.. ·O 

., 

n = 3xnn' onde nn ~ numero 
nos 

de 

g) Através da subrotina SISEQ. chega-se aos deslocamen

tos incõgnitos dos nõs da estrutura, mediante a resoluçio de um 

sistema de equações lineares simbolicamente representado• por 

[SD] {D} = {AD}. 
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Em decorrência da utilização da têcnica do l e O, na 

realidade, aparecem tambêm no vetor {D} os deslocamentos Di = O 

referentes as restrições. Isto acontece em virtude da existên

cia,dentro do sistema de equações, de uma identidade do tipo 

D.= D ., em correspondência a cada direção restringida i . .{, p • .{, 

h) De posse do vetor {D}, define-se para cada eleme! 

to um vetor {DMD}, no sistema global, contendo os seis desloca

mentos relativos ãs extremidades do membro. Utilizando a ex

pressão mat_ri ci al · {DM} = [RT] {DMD}, obtem-se a transformação des 

tes deslocamentos para o sistema local de eixos. 

No caso de um elemento que possua liberações, segue

se a mesma seqôência de operações indicadas acima, determinando 

se inicialmente um vetor {DM} como se o membro não apresentasse 

liberações. Em seguida, procede-se então ao cãlculo dos deslo

camentos DMl,associados ãs direções liberadas, mediante a reso

lução de um sistema de equações, como se mostrou em 2.5.2. Os 

deslocamentos DMl são então introduzidos no vetor {DM}, em subs 

tituição aos deslocamentos dos nõs da estrutura correspondentes 

ãs direções liberadas. 

A obtenção das açoes nas extremidades dos elementos 
-

se faz, quer o membro apresente ou.não liberações.,por intermê -

dio da expressão matricial {AM} = [SM]{DM}. 
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Uma outra alternativa para a determinação dos esforços 

{AM}, supondo-se um elemento com liberações, seria o emprego da 

expressão {AM} = [SM*]{DM}. Neste caso, como vimos em 2.5.2, po

de-se admitir como fazendo parte do vetor· {DM} 'os deslocamentos 
·~· 

dos nõs da estrutura nas direções liberadas, jã que os mesmos em 

nada influem nos cãlculos. No entanto, tendo em vista o processo 

de aniljse não-linear utilizado neste trabalho, a primeira alter

nativa, na verdade, resultou ser mais conveniente em termos de 

programaçao. 

i) O controle de convergência do processo iterativo se 

faz por intermédio dos deslocamentos dos nós da estrutura. Assim, 

quer se trate da anãlise de um caso de carregamento. ou de uma 

tentativa do processo de pesquisa da capacidade de carga, conside 

ra-se que a estrutura atinge a configuração de equilfbrioAuando, 

em dois ciclos consecutivos,se verificar para todos os deslocamen 

tos a condição: 

em que: 

D~+ deslocamento genérico 

.{_ + iteração /genérica 

( 51 ) 

Acrescente-se também que no programa e estabelecido um 
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limite mãximo de 20 iterações. No caso de nao se obter converge~ 

eia ao final de 20 iterações, interrompe-se o processo iterativo 

e em qualquer dos dois tipos de estudo admite-se como tendo sido 

ultrapassada a capacidade de carga da estrutura. 

No caso de pesquisa da capacidade de carga, 

dar por encerrado o processo de tentativas quando forem 

pode-se 

obtidos 

dois conjuntos de cargas, Ca e Cb, que atendam ãs seguintes condi 

çoes: 

lQ) Para o conjunto Ca nao e ultrapassada a capacida

de de carga da estrutura; 

2Q) Para o conjunto Cb e ultrapassada a capacidade de 

carga da estrutura; 

3Q) Representando-se por Q qualquer uma das cargas de 

intensidade variãvel ao longo do processo de tentativas· e deno -
/ 

tando por: 

ºª + valor de Q em eª 

Qb + valor de Q em cb 

tem que se verificar, 

IQa - Qbl ~ IP2º/0Qal (52) 
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Tanto p2 quanto p1 sao fornecidos como dados de entra 

da para o programa. 

No que se refere ao numero mãxi mo. de tentativas, foi 

fixadoyno~programa um limite décl5. Uma vez atingido:este nüme~ 

ro.sem que se chegue ã capa~idade de carga;procurada,,deve-se'r! 
' 

iniciar,o:processo de tentativas com uma estimati~aemais adequa~ 

da para:oncarregamentoade partida. 

j) Sempre que ao fim de um ciclo se verificar que ain 

da nao pode ser encerrado o processo iterativo, tim que se esta-

belecer em todos os elementos novos valores para N, bl, ei,ej 

tk (vide 2.4) e proceder em seguida a um novo ciclo. 

e 

Quando se analisam diversos casos de carregamento,são 

determinadas as reações de apoio relativas a cada um dos esque -

mas de carga que se fizer atuar na estrutura. Para este cãlculo 

consideram-se, em cada nõ restringido, as equações de equilíbrio 

correspondentes ãs direções vinculadas. 
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CAP!TULO IV 

EXEMPLOS VE APLICAÇÃO 

4.1 - Exemplo nQ 1 

Apresenta-se neste exemplo uma comparaçao entre os re

sultados fornecidos pelo programa quando, na anãlise da estrutura 

considerada, se utiliza um numero variãvel de elementos. 

Seja, então, a coluna da Fig. 40.a, submetida ao carre 

gamento tambêm assinalado na figura. Supõe-se que a carga verti

cal P tenha seu valor fixado (P = 128000 kgf) e que a carga hori

zontal F seja de intensidade variãvel. Na Fig. 40.b mostra- se 

a seção transversal da peça. Os diagramas tensão-deformação de 

cãlculo, adotados para os materiais, acham-se desenhados na Fig. 

41. 
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Para o estudo que se tem em vista, imaginou-se a colu

na da Fig. 40.a subdividida em 1,2,4 e 10 elementos, respectiva -

mente. Saliente-se que em qualquer destas situações, efetua-se a 

discretização da estrutura considerando elementos de mesmo comprl 

mento. Através da utilização do programa elaborado e de acordo 

com o procedimento indicado a seguir, traça-se então, em cada ca

so, uma curva relacionando a carga horizontal F com a flecha a (a 

flecha a estã assinalada na Fig. 40.a). 
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Em primeiro lugar pesquisa-se a capacidade de carga da 

estrutura, ou seja, a intensidade mãxima da carga horizontal F. 

Define-se, portanto, o ponto da curva correspondente ã Fmax· Em 

seguida, escolhem-se diversos valores para F, entre O e Fmax' pr~ 

cedendo-se então ã anãlise de diversos casos de carregamento so

bre a estrutura. Naturalmente, cada um destes carregamentos e 

constitu{do da carga vertical P (128000 kgf) e de uma carga hori

zontal F escolhida. Assim, considerando um numero suficiente de 

esquemas de carga pode-se, através de pares de valores F e a,con~ 

truir por pontos a curva carga-flecha procurada. 

Apresentam-se na Fig. 41 as curvas F-a obtidas com a 

utilização do programa, supondo a estrutura subdividida em 1 ,2,4 

e 10 elementos. 
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No quadro a seguir anotam-se os resultados referentes 

a capacidade de carga Fmax e ã flecha correspondente a, para ca

da um dos casos considerados. 

Fmax (kgf) a (cm) 

1 elem. 7610 8,24 

2 elem. 7140 7,00 

4 elem. 7010 6,70 

10 elem. 6890 6,36 

Tomando-se como referência o resultado obtido com 10 

elementos verificamos, no que diz respeito ã capacidade de carga 

da estrutura, que os resultados correspondentes a 1,2 e 4 elemen 

tos diferem daquele de 10,4º/o, 3,6°/o e 1 ,7°/o, respectivamente. 

Apenas a titulo de informação, gostaríamos de assina

lar que a anilise desta mesma estrutura pelo programa "FRAME ANA 

LYSIS'' (vide 4.3 e ref. 8 (l)) indica para Fmax e para a flecha 

correspondente a, 6800 kgf e 6,30 cm, respectivamente. 

(1) Denota-se por ref., uma referência bibliogrifica. 
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b) Comentãrios 

Além da discretização da estrutura em um numero variã 

vel de elementos, outros parâmetros que poderiam influir nos re

sultados seriam o numero de faixas consideradas na seção trans -

versal e o numero de divisões adotado ao longo do comprimento do 

membro (vide 2.3.3). Em relação a primeira destas variãveis, ad 

mitiu-se para o estudo realizado a seção transversal fracionada 

em 15 faixas. Quanto ao segundo parâmetro, supôs-se em qualquer 

caso de discretização um total de 40 divisões na estrutura, dis

tribuídas uniformemente pelos elementos .Assim, ·qua-ndo se•s.ubd_i vj_ 

diu .. > a estrutura em 1 elemento, foram tomadas 40 divisões no 

elemento; ao se considerar a coluna encerrando 2 elementos, ad

mitiram-se 20 divisões por elemento e assim por diante. 

Posteriormente, foram adotados outros valores para Ci 

da um dos dois parâmetros mencionados acima. Embora não sejam 

indicados os resultados obtidos, podemos asseverar que os mesmos 

diferiram muito pouco daqueles aqui apresentados. Assim, o nume 

rode elementos em que se subdivide a estrutura trata-se efetiva 

mente do fator preponderante no que diz respeito ã qualidade dos 

resultados. 

Observando-se as curvas F-a apresentadas na Fig. 41 e 

também consultando o quadro de valores do item ~. verificamos que 

a discretização da estrutura em 2 a 4 elementos jâ indica um bom 
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grau de refinamento para os resultados. Nota-se tambêm pelo gr~ 

fico que atê um certo nível de carga (aprox. F = 3500 ~gf) os r~ 

sultados independem do nümero de elementos adotados. A partir 

daí, observa-se uma tendência da estrutura se mostrar 'tanto mais 

rígida quanto menor o nümero de elementos considerados. Nota-se 

este detalhe ao serem comparados os valores da flecha a, referen 

tesa um mesmo nível de carga, nos diversos casos de discretiza

ça o. 

Um outro comentãrio que gostaríamos de fazer ê no que 

diz respeito a anãlise desta mesma estrutura ou pelos programas 

que utilizam os diagramas M N l (vide l . 2 • l e refs. 2, 3 e - r 
14) , ou mesmo pelo programa "FRAME ANALYSIS". Em ambos os casos, 

ao contrãrio do que nos indicou o programa aqui apresentado, tor 

nar-se-ia. necessãrio subdividir a estrutura em. um nümêro· c.oríside 

rãvel de,-elementos. Isto se justifica pelo fato de que nestes pr~ 

gramas os esforços são admitidos constantes ao longo de cada mem 

b ro. 

Os resultados que acabamos de expor, alem de outros 
•, 

nao mencionados neste trabalho, nos serviram de orientação pa-

ra adotar nos demais exemplos deste capítulo, uma discretização 

de cada barra da estrutura considerada, em três elementos de mes 

mo comprimento. 
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4.2 - Exemplo nQ 2 

Neste exemplo examina-se o comportamento da coluna es 

belta {A= 120), de seção circular, assinalada na Fig. 42.a. Con 

sidera-se a peça submetida a duas cargas verticais P de intensi

dade variãvel, igualmente excêntricas. 

Uma vez que as estruturas das Figs. 42.a e 42.b sao 

equivalentes, por questões de comodidade optou-se por trabalhar 

com a coluna indicada na Fig. 42.b. Na Fig. 42.c mostra-se a se 

çao transversal da peça. Os diagramas tensão-deformação de cãl

culo, adotados para o aço e para o concreto, acham-se desenhados 

na Fig. 43. 
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Fig. 42.c 

a) Apresentaçio de R-sultados 

Inicialmente, utilizando o programa apresentado neste 

trabalho e obedecendo a um procedimento anãlogo ao jã descrito no 

exemplo anterior, obtem-se a curva carga vertical P - flecha a (a 

flecha a estã assinalada na Fig. 42.b) para a peça em estudo. Es 

ta curva acha-se desenhada na Fig. 43. 
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Relativamente ã capacidade de carga Pmax e ã flecha co~ 

respondente a, o programa elaborado indicou os valores de 

kgf e 5,21 cm, respectivamente. 

105000 

Assinalamos também que de acordo com o trabalho de N. 

Yamagata, "Colunas de Concreto Armado Solicitadas por Cargas A-

xiais Excéntricas" (ref. 25), a anilise desta mesma estrutura con

duz a um valor de 107000 kgf para Pmax• resultado este bastante se 
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melhante ao que chegamos. 

Em seguida, mostram-se na Fig. 44 três curvas. As duas 

primeiras (curvas À= O e À= 120) são traçadas plotando-se os 

diversos pares de valores momento fletor Me esforço normal N,r~ 

ferentes a seção transversal do engaste·: e correspondentes a in

tensidades variãveis da carga aplicada P. A curva À= 120 rela

ciona-se a peça em estudo enquanto que a reta À= O e obtida su

pondo-se a coluna com esbeltez nula (À= O equivale a se conside 

rar nulo o comprimento da peça). A terceira curva representa o 

diagrama de interação M-N relativo ã seção transversal da Fig. 

42.c. Neste diagrama assinalam-se os diversos pares de valores 

Me N que levam ao esgotamento da capacidade resistente da se-

çao. 
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Podemos observar que tanto a curva carga-flecha da 

Fig. 43 como a curva M-N, referente ã À = 120, da Fig. 44, apre -

sentam um ponto de tangente horizontal. Isto nos indica, portan

to, que o comportamento da coluna em estudo, no estado limite Ül-

timo, estã associado ã instabilidade do equilíbrio. Ressalte-se 
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também que pelo fato do programa elaborado sõ trabalhar por con 

trole de cargas (impõem-se cargas e obtém-se deslocamentos como 

resposta), não se consegue obter o ramo instãvel (descendente) 

de ambas as curvas mencionadas acima. 

Quando ocorre instabilidade do equilfbrio, chega-sei 

capacidade de carga da estrutura: sem que sejam atingidas,na se

ção transversal mais solicitada (neste caso a seção do engaste),, 
!., ... 

as deformações limites especificadas para o esgotamento da capa-

cidade resistente. 

Este tipo de comportamento pode ser visualizado, com 

clareza, através das curvas mostradas na Fig. 44. r vãlido se 

afirmar que sempre que a capacidade de carga e atingida por esg~ 

tamento da capacidade resistente (a reta À= O nos serve como e

xemplo desta situação), o par de valores Mmax e Nmax· encontra 

sua representação sobre o diagrama de interação M-N. Jã o mesmo 

nao se pode dizer quando o estado limite ultimo estã associado i 

instabilidade do equilfbrio (curva À= 120). Neste caso, pelo 

fato da seção transversal não ter sido solicitada até o 1 i mi te 

mãximo de sua resisténcia, o par Minst e Ninst' correspondente i 

capacidade de carga, não tem sua representação sobre o diagrama 

de interação M-N. 
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4.3 - Exemplo nQ 3 

Apresenta-si neste exemplo uma comparaçao entre resul 

tados obtidos com a utilização do programa elaborado e resulta -

dos fornecidos pelo programa "FRAME ANALYSIS'' (ref. 8), .tambêm 

destinado ã anãlise não-linear de põrticos planos de concreto ar 

mado. 

a) Programa ''FRAME ANALYSIS" 

O · programa "FRAME ANALYSIS" baseia-se tambêm num 

processo iterativo constituído por etapas lineares de anãlise p~ 

lo mêtodo da rigidez. Assim como no programa aqui apresentado, 

admitem-se somente cargas aplicadas diretamente nos nõs. A ma

triz de rigidez do elemento para a anãlise não-linear pode ser 

igualmente decomposta na soma de duas outras matrizes, [SMº] e 

[SM 1]. Na matriz [sMºJ, que ê exatamente igual ã matriz [SM] a

presentada em 2.1.2.a, introduzem-se as correções ligadas ã não-· 

linearidade do material. Jã na matriz [SM 1
], idêntica ã que se 

chegou em 2.3.2, efetuam-se as correçoes envolvendo a não-linea

ridade geomêtrica (da mesma forma que se faz neste trabalho). 

As correçoes ditadas pela não-linearidade do material 

obedecem ao procedimento que passamos a descrever. Supõe-seca

da barra da estrutura discretizada num certo numero de elementos, 

de tal forma que em cada elemento são considerados valores me-
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dios para os esforços obtidos na etapa de anãlise que se estã e 

fetuando. Com o par N e M1 ~ssim definido,chega-se i distribui

ção de deformações correspondente (Fig. 45), tendo em vista que: 

onde: 

E - deformação num ponto qualquer da seçao transver

sa 1 

Eg = ~ - deformação axial 

~ = - it - curvatura 

T 

Fig. 45 

Baseado nesta distribuição de deformações encontrada 

na anãlise elãstica, porem, agora raciocinando em termos de con 

ereto armado, parte-se para a determinação dos esforços inter

nos Nint e Mint' levando-se em conta os diagramas tensão-defor

mação especificados para o concreto e para o aço (Fig. 46). 
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Se o equilibrio nao é satisfeito, ou seja, N # Nint e 

M # Mint' para a próxima etapa linear da anãlise, considera-se: 

EA Nint 
= 

e: g 

EI = 
Mint - -,-

r 

Evidentemente, este procedimento que acabamos de ex

por se estende a todos os elementos da estrutura. 

Na pesquisa da capacidade de carga de uma estrutura,o 

programa "FRAME ANALYSIS'' trabalha por controle de deslocamentos. 

Isto possibilita, portanto, a obtenção do ramo descendente da 

curva carga-flecha (vide Fig. 48) no caso de estruturas em que a 

capacidade de carga estã associada ã instabilidade do equilibrio. 
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b) Comparação de Resultados 

Consideremos o põrtico da Fig. 47.a, submetido ao car 

regamente tambêm assinalado na figura. Supõe-se conhecida a ma1 

nitude das cargas verticais P (P = 128000 kgf) e admite-se que 

as cargas horizontais F sejam de intensidade variãvel. Nas Figs. 

47.b, 47.c e 47.d. detalham-se as seções transversais da viga e 

das duas colunas. Os diagramas tensão-deformação de cãlculo, a 

dotados para o aço e para o concreto, acham-se indicados na Fig. 

48. 
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Na Fig. 48, em linha cheia, mostra-se o grãfico F-a (a 

flecha a encontra-se assinalada na Fig. 47.a) obtido através da 

utilização do programa apresentado neste trabalho. Para tal, obe 

deceu-se a um procedimento anãlogo ao jã descrito em 4.1. 

A curva carga-flecha traçada de acordo com o programa 

"FRAME ANALYSIS'' aparece em linha pontilhada na Fig. 48. Salien

te-se que na ref. 8 nada consta sobre como foi efetuada a discre

tização da estrutura. Devemos admitir, no entanto, que se tenha 

fixado um numero suficiente de elementos, de forma a garantir um 

bom grau de refinamento para os resultados. 
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Fig. 48 

{

HORIZ. - 2 : 1 
ESCALAS 

VERT.-11an-1000kgf 

5· 6 a(cm.) 

No quadro a seguir anotam-se os resultados referentes 

a capacidade de carga Fmax e i flecha correspondente a, obtidos 

por um e por outro pr.ograma. 

rmax tkgt) 1' a (Cm) 

Programa apr~ 10000 5,46 sentado 
. 

Programa "FRA 
ME ANALYSIS"- 9400 5,30 
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Tomando por base o valor de Fmax relativo ao programa 

''FRAME ANALYSIS" verificamos, no que diz respeito i capacidade de 

carga, que os resultados diferem entre si de 6,4°/o. 

c) Comentãrios 

Como se pode deduzir da Fig. 48, até um certo valor 

de F (aprox. F = 9000 kgf} nota-se que as duas curvas ficam bem 

prõximas. A partir daí, distanciam-se um pouco e, inclusive, ca 

da uma delas acusa um tipo diferente de estado limite ultimo pa

ra a estrutura. 

Pelo programa ''FRAME ANALYSIS" a capacidade de carga 

é atingida por instabilidade do equilíbrio, embora seja lícito 

se afirmar, pela observação do grãfico, que nesta ocasião a se

ção transversal mais solicitada jã deve estar perto do limite ma 

ximo de sua resistência. 

Jã de acordo com o programa aqui apresentado, a cap~ 

cidade de carga estã ligada ao esgotamento da capacidade resis -

tente, no caso, esmagamento do concreto na seção transversal as

sinalada na Fig. 47.a. 

Ainda que para a estrutura analisada os dois progra -

mas nao tenham indicado o mesmo tipo de comportamento Ültimo,me~ 

mo assim podemos admitir que os resultados obtidos por um e por 
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outro programa nao se afastam muito. 

4.4 - Exemplo nQ 4 

Neste ultimo exemplo, procede-se a uma investigação vi 

sando comprovar a eficiência do mêtodo aproximado do CEB-FIP (ref. 

9, R. 42,23), indicado para o cilculo de peças longas solicitadas 

simultaneamente a flexão e compressão. Efetua-se este estudo a 

partir de resultados fornecidos pelo programa, quando uti 1 i zado 

na pesquisa da capacidade de carga de colunas previamente dimensi 

onadas por aquele mêtodo. 

a) Mêtodo Aproximado do CEB-FIP 

Este mêtodo sõ pode ser aplicado as peças de seçao 

transversal constante e armadura simêtrica, quando submetidas a 

um esforço normal tambêm constante ao longo do seu eixo. 

De acordo com o mêtodo, as peças longas (35 ~ Ã ~ 140 

no caso de concretos normais e 35 ~ À~ 80 para concretos leves 

devem ser dimensionadas como se fossem curtas (Ã < 35), para a 

carga axial Nd (2) e para um momento fletor Md, dado por: 

(2) Utiliza-se o ind1ce d para designar um valor de cilculo (ou 
de projeto). 
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Md = Mld + M2d 

em que: 

Mld - momento de 1 a. ordem 

M2d - momento de 2a. ordem (momento complementar) 

A avaliação do momento complementar faz-se por meio da 

expressao aproximada que se segue: 

onde: 

1 - curvatura da peça na metade do comprimento de flam r 
bagem 

le- comprimento de flambagem 

A curvatura deve ser obtida por: 

f 
- e:cd + -f! 

1 1 s = = r r, 

1 1 0,5 Acfcd 
= 

Nd r r, • 

e: c d = - 0,003 (cargas de curta duração) 

f tk 
f yd = 

Ys X y 
n 

, onde Yn representa um coeficiente de 

comportamento. Considera-se Yn = 1 ,2 
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·, para, concretos normais e y· = 1,4 parai concretos n ,. 

rí'·.o~ l· ., ... leves. 

E - mõdulo de elasticidade do aço 
s 

Y c x Yn 

A - seçao de concreto c 
h - altura total da seção (dimensão no plano de fle-

xão) 

Portanto, uma vez obtida a curvatura, determina-se o 

momento complementar M2d e em seguida procede-se ao cãlculo da 

armadura necessãria, tendo em vista o par de esforços solicitan-

Convem ressaltar que ao utilizar este metodo nao se 

leva em conta qualquer excentricidade adicional (ea = O). Por 

outro lado, quando À> 70, a seção de armadura longitudinal de

ve satisfazer ã segui~te desigualdade: 

AC fcd 
5 

, em que As representa a seçao 

de armadura. 

to ta 1 
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b) Aplicação Numérica do Método 

Seja a coluna da Fig. 49, em que se consideram: 

L = 800cm 

Nd = p = 20000 kgf 

fck = 150 kgf/cm 2 

fyk = 2400 kgf/cm 2 

Ys = l , 15 

Yc = l , 5 

Yn = 1,2 (concreto normal) 

Temos: 

b.l) Verificação do fndice de Esbeltez 

denotando-se por i
2 

o raio de giração da se

çao com respeito ao eixo z. 

L = 800 x 2 = 1600 cm e 

i z 
hl! 401! = o'""" = --r-

Então: 

À 
1600 = 140 = 
401! 
-r 



,, 

145 

Como 35 ~À~ 140, se estã situado dentro do campo de 

aplicação do método aproximado. 

Logo: 

b.2) Valores de cãlculo dos Esforços Solici

tantes de la. Ordem 

Nd = 20000 kgf 

MÍd = 20000 x 6,5 = 130000 kgf.cm 

b.3) Cãlculo do Momento Complementar 

Temos: 

150 
fcd = l ,5,x 1,2 = 83 kgf/cm2 

2400 - 2 fyd = ),lSxl, 2 .. - 1739 kgf/cm 

Ac = 20 x 40 = 800 cm 2 

O, 5 Ac f cd = 0,5 x 800 x .83: = 33200 kgf 
• .. -~ 

Como Nd = 20000 < 0,5 Acfcd' vem: 

1 
r = 

1739 º·ºº 3 
+ 2100000 1600 

- 5ÕÔÓÔ !X 4Q2 = 
',' 
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M2d = 20000 x o, 757 i 10-
4 1600 2 

x 10 = 390000 kgf.cm 

b.4) Determinação do farde Esforços para 

Oi mens i onamento 

Nd = 20000 kgf 

Md = Mld + M2d = 130000 + 390000 = 520000 kg1.cm 

b.5) Cilculo da Armadura 

Com o par de esforços Nd e Md obtido, calcula-se a ar

madura necessiria da. forma que se julgar mais conveniente (ibacos, 

tabelas, programas automiticos para dimensionamento etc ... ). 

Saliente-se que para este cilculo devem ser adotados: 

O 85 f O 85 150 71 kgf/cm 2 
1 Cd = 1 X ] 

1 
5:<] 

1
2 = 

2400 
l,l5xl,2 = 1739 kgf/cm 2 

Assim, com Nd = 20000 kgf e Md = 520000 kgf.cm chega -

se a As= 9,60 cm 2
• 

'c) .. Estudo Realizado 
., 

Supõe-se a coluna da Fig. 49.a com três comprimentos 
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diferentes, L = 200cm, L = 500cm e L = 800cm, o que corresponde 

a valores de X respectivamente iguais a 35,87 e 140. Em cada 

um destes três casos admitem-se atuando sobre a peça cargas ve! 

ticais excêntricas P, cujas intensidades acham-se 

na la. coluna dos quadros I, II e III. 

assinaladas 

L•200cm 
-OU t--•·Y 

500cm 
ou 

800cm ~3ELEMENTOS 

X 

(a) 

SEÇÃO TRANSVERSAL( ARMADURA SIMÉTRICA) 

t 
A • 

20 m cÊ. ,y 

1 l 40an l 
l 1 

( b) 

Fig. 49 

Em seguida, de acordo com o mêtodo aproximado do CEB

FIP, determinam-se as armaduras que devem ser introduzidas na se 

ção transversal da Fig. 49.b (vide 2a. coluna dos quadros I, II 

e III), de modo~ que se tenha a peça dimensionada para cada uma 

das cargas P. Saliente-se que foram adotados no cãlculo 

= 150 kgf/cm 2
, fyk = 2400 kgf/cm 2 (aço CA-24), Ys = 1,15, Y e = 
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= 1,5 e Yn = 1,2. A obtenção das seçoes de ferro As, pelo meto

do aproximado, faz-se de acordo com o encaminhamento apresentado 

no item a e ilustrado numericamente no item b (note-se que o e

xemplo numérico refere-se ao caso em que P = 20000 kgf e À= 140 

-· qua'dr~. r,r I);; 

Como pode ser observado em todos os quadros, as car

gas P escolhidas conduzem a percentagens de armadura bastante va 

riãveis, abrangendo-se portanto desde seções transversais com p~ 

quenas quantidades de armadura, até seções fortemente armadas. 

A segui r,admi ti ndo incorporada a coluna a armadura cal 

culada pelo metodo aproximado, utiliza-se o programa elaborado na 

determinação da capacidade de carga da peça. Convém ressaltar 

que na pesquisa da capacidade de carga com o programa, introduz

se uma excentricidade adicional ea = 2cm (vide ref. 9, R.42,20) 

ao inves de considerar ea = O e Yn = 1,2, como no metodo aproxi

mado. 

Desta forma, adota-se no programa: 

e= 6,5 + 2 = 8,5cm 

150 0,85 f cd = 0,85 3' n = 85 kgf/cm 2 

f - 2400 = 2087 kgf/cm 2 
yd - í,TI" 

Os resultados referentes a capacidade de carga obtida 
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com a utilização do programa· sao apresentados na 3a. coluna dos 

quadros I, II e III. 

Na 4a. coluna dos quadros I, II e III mostra-se, pe_!: 

centualmente, o quanto diferem entre si a capacidade de carga e 

a carga atuante P. Denota-se por 6 a. diferença entre a capaéid~ 

de de carga e a carga P. 

Para cada um dos três tipos de coluna examinados, tra 

ça-se também um grãfico onde, para cada seção de ferro total As, 

plotam-se a carga atuante P e a capacidade de carga da peça 

(Figs. 50, 51 e 52). 

c.l) Coluna À= 35 

Neste caso, como se pode observar no quadro I e na 

Fig. 50, os resultados indicam estar o método aproximado a favor 

da segurança, uma vez que para todas as seções de ferro As, a C! 

pacidade de carga obtida com o programa resultou maior que a car 

ga aplicada P. 
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QUADRO I - Coluna À= 35 

P(kgf) As (cm 2
) Capacidade de 

Método apro carga (kgf) ti . 
p 

ximado - Programa 

40000 3,80 40800 2 °/o 

50000 11 , 1 O 51600 3,2° /o 

60000 18,90 61500 2 ,5° /o 

70000 26,90 71800 2, 6 ° /o 

80000 34,80 81500 1,9°/o 

·90000 42,90 91700 1 , 9 ° /o 
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COLUNA À , 35 

CARGA( kg!) 

90000 .t. ~ PROGRAMA . - MÉTODO APROXIMADO 

80000 

70000 

60000 
.... 
• 

'50000 
... 
• 

40000 ... 
• 

30000 

20000 

JOOOO 

5 10 15 20 

Fig. 50 

25 

... 
• 

-ESCALAS 

... 
• 

{ 

' 2 
HORIZ._ lcm-3cm 

VERT. _ 1 cm -7500 kgf 

35 40 

... 
• 
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c.2) Coluna À= 87 

De acordo com o quadro II e a Fig. 51, nota-se que 

neste caso o mitodo aproximado se revela contra a segurança. No 

entanto, observando-se a 4a. coluna do quadro II, pode-se asse

verar que a diferença entre o valor da carga P aplicada e a ca

pacidade de carga calculada com o programa situa-se dentro de 

limites aceitáveis. 

Na Fig. 51 assinala-se tambim a armadura longitudi -

nal mínima recomendada pelo CEB-FIP, para o caso de peças em 

que À> 70 (vide item a). 

QUADRO II - Coluna À= 87 

p (kgf) As (cm 2
) Capacidade de 

Carga ( ~g f) /::, 

Mitodo Aproximado Programa l'" 
. . 

30000 6,20 29400 - 2 ° /o 

40000 12,70 38800 - 3 °/o 

50000 20, 1 O 48100 - 3,8°/o 

60000 27,70 57000 - 5 ° /o 

70000 35,50 66100 - 5,6°/o 

80000 43,50 75000 - 6,3°/o 



CARGA (kgf) 

90000 

80000 

70000 

60000 

50000 

40000 

30000 • 
20000 

10000 

·5 
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. COLUNA À: 87 

A_ PROGRAMA 

. • - MÉTODO APROXIMADO 

l 

1 • 

• 
' 

• 
1 

ARMADURA MINIMA 

i/CEB_FIP 

7,6 

1 

10 20 

• 
1 

Fig. 51 

• 
' 

ESCALAS 

25 

• 
' 

{ 

. 2 
HORIZ._lcm-3cm 

VERT. _ 1cm -7500 kgf 

30 35 40 

• 
' 

As 

km2l 
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c.3) Coluna À = 140 

Pelo Quadro III e pela Fig. 52,observa-se,,que neste 
'·.-' 

caso' parte dos resultados colocam o mêtodo aproximado do lado 

da segurança, enquanto que outra parte indica o contrãrio. En

tretanto, mesmo quando o mêtodo aproximado estã contra a segura~ 

ça, nota-se pelos valores dei (vide penúltima e ultima linhas 

da 4a. coluna do quadro) que a carga atuante P e a capacidade de 

carga diferem entre si dentro de limites tolerãveis. 

Na Fig. 52 assinala-se tambêm a armadura mínima re-

comendada pelo CEB-FIP quando À> 70. 

QUADRO III - Coluna À= 140 

As (cm 2
) Capacidade de ' 

' p (k gf) Carga ( k gf) 
. !::,. . 

Mêtodo Aproximado ll" Programa 
. 

10000 3,50 12200 22 ° /o 

20000 9,60 21600 8 ° /o 

30000 18, 30 31500 5 ° /o 

40000 26, 50 40000 O O /o 

50000 34,00 47500 - 5 ° /o 

60000 41 , 6 O 55100 - 8 , 2 ° /o 



90000 

80000 

1 70000 

• 60000 

. 50000 

40000 

30000 

20000 

,ioooo . 

éARGA (kOf) 

.. 
• 
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COLUNA À, 140 

& - PROGRAMA 

·-

.. 
• 

MÉTODO APROXIMADO 

.. 
• 

ARMADURA MÍNIMA 

i~CEB_FIP 

5 7,6 15 20 

1 . 
1 

Fig. 52 

.. 

25 

• .. 
• .. 

{

HORIZ. _ lcm -3cm2 

ESCALAS 

VERT. _ lcm-7500kQf 

35 40 

' 



1 56 

d} Comentâri os 

Ao se considerar a coluna da Fig. 49 com comprimentos 

diferentes (L = 200, L = 500 e. L = 800 cm), procurou-se verifi -

caro comportamento do método aproximado diante de duas situaçõe~ 

Inicialmente, quando utilizado no câlculo de colunas em que a C! 

pacidade de carga estâ ligada ao esgotamento da capacidade resi~ 

tente dos materiais (À pequenos). Em segundo lugar, quando a

plicado ãs peças em que a capacidade de carga estâ associada a 

instabilidade do equilíbrio (À grandes). 

Embora o exemplo apresentado não seja suficiente para 

que se tirem conclusões de carâter geral, uma vez que para isto 

tornar-se-ia indispensâvel um estudo mais minucioso, nem assim 

deixam de ser vâlidas algumas alusões aos resultados aqui obti 

dos. 

Ainda que por vezes o método aproximado tenha se rev! 

lado contra a segurança observa-se que, mesmo ,-nest.as · circunstârí 
__ ,. .. ' - - - / 

'· cias,a diferença entre o valor da carga aplicada e a capacidade de 

carga calculada com o programa situa-se dentro de limites aceitâ 

veis. Acrescente-se que nestas ocasiões, a armadura determinada 

pelo método aproximado mostra-se tanto mais insuficiente quant~ 

maior se torna a carga atuante P (vide 4a. coluna dós quadros II 

e III). Por outro lado, quando situado do lado da segurança, o 
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mitodo tambim nao indicou seçoes de ferro muito acima do necessa 

rio. Assim, no que se refere aos casos aqui examinados, podemos 

considerar que o mitodo aproximado do CEB-FIP, efetivamente con

duziu a resultados satisfatórios. 
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CAPITULO V 

CONSIVERAÇVES FINAIS 

Pelos exemplos apresentados e ainda por outros testes 

efetuados, os quais também indicaram resultados satisfatõrios,p~ 

demos concluir que o programa elaborado estã em condições de ser 

utilizado na anãlise dos põrticos planos de concreto armado. 

Relativamente aos exemplos examinados, podemos enume

rar algumas conclusões interessantes: 

a) Os resultados obtidos com o programa em questão sao 

tão significativos quanto os fornecidos por outros programas. Es 

ta afirmativa se baseia numa comparaçao com resultados indicados 

pelo programa "FRAME ANALYSIS'' e pelo programa elaborado por N. 

Yamagata. 

b) De acordo com o programa apresentado, ao contrario 

do que acontece tanto 

~N - +.como também-no 

nos programas que utilizam os dtagramas ~~ 

' programa:-"FRAME ANALYSIS-:: ,pnãorse;faz; ne -

tessãrib discretizar,anestrutura em.um,nümeroaconsjderãvelede e~ 

lementos;n~ ... ..o~ 

c) Quanto ao método aproximado do CEB-FIP para cãlcu-
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lo dé?peçaJ,dongas·solicitadas, simul taneame.nte 'a flexão e compressao, 

no que diz respeito aos casos analisados, efetivamente demons

trou conduzir a resultados satisfatórios. Contudo, seria in

dispensãvel um estudo mais minucioso para que se pudesse me

lhor comprovar a sua eficiência. 

Em relação ao programa elaborado, seguem-se duas 

observações: 

a) Com referência ao processo iterativo utilizado 

nota-se que quando o carregamento aplicado sobre a estrutura 

estã longe de sua capacidade de carga, a convergência do pro

cesso dâ-se rapidamente (cerca de 4 iterações são suficientes). 

Por outro lado, nas proximidades da capacidade de carga, obse! 

va-se que o número de iterações necessãrias ã convergência au

m~nta consideravelmente. 

b) Como vimos em 2.3.2, a matriz [sMe:] foi deter

minada por uma têcnica intimamente ligada ao método dos elemen 

tos finitos, jâ que foram assumidas funções de interpolação P! 

ra os deslocamentos. Não obstante, é possivel também se che-

gar a esta matriz pela técnica das diferenças finitas (vide 

ref. 3). 

No que se refere a passiveis desenvolvimentos Jutu· 

ros para o programa, podemos destacar: 
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a) Consideração de outras formas de seçao transver-

sal 

Por exemplo: seçao T, seçoes vazadas (retangular e 

circular), seçao trapezoidal etc ... A introdução no programa de 

um novo tipo de seção transversal implica somente em que se es-

- -creva uma outra subrotina DRCSP, relativa a seçao considerada. 

b) Introdução de recalques de apoio 

Neste caso devem ser efetuadas alterações no vetor 

de cargas nodais. 

c) Dimensionamento 

No estãgio atual, o programa limita-se ã verifica -

çao de estabilidade. No entanto, através de um processo de ten

tativas nos moldes do que é utilizado para pesquisa da capacida

de de carga, podemos certamente estende-lo ao dimensionamento. 
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APtNDI CE A 

MANUAL VE ENTRAVA VO PROGRAMA 

A. 1 - Manual de Entrada 

NQ de NQ de V A R I Ã V E I S Ordem i Cartões 
1 

1 1 1 NESTR 

2 1 COMENTÃRIOS 

3 1 COMENTÃRIOS 

4 1 NNO,NE, NNDP,NR,MLIB 

5 NNO I , X(I}, Y(I) 

~ ~ ;·"" . e .PARA 'CADA UM .DOS , iNE . ELEMENTOS: 

6 1 I, ( N E L ( I , J) , J = 1 , 2) , NUS E G ( I ) , , 
MFORM(I) 

Formato 

I 1 O 

5b colunas a 
partir da se-
gunda 

l!l!l co I unas a 
partir da se-
gunda 

5Il0 

I10,2F10.3 

5Il0 

PARA CADA UM DOS DOS NUSEG(I} TRECHOS DO ELEMENTO CONSIDERADO: 

1 J,NUDIV(I ,J) ,ALSEG(I ,J} ,HlO (I,J), 
H20(I,J}, NO(I,J},NNIV(I,J} 2Il0,3F10.3, 
Elem.Seção Circular 2Il0 

- . -

7 ou . - - . . 
1 J,NUDIV(I,J) ,ALSEG(I,J) ,HlO (I,J}, 2Il0,4F10.3, H20(I,J),BRO(I,J),NO(I,J}, '"'· 

NNIV(I ,J) Elem.Seção Retangular 2Il0 

8 NNIV(I,J) K,SF(I,J,K), E(I,J,K) Il o. 2Fl0.3 
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NQ de NQ de V A R I Ã V E I s Formato Ordem Cartões 

9 MllB I,(LIB(I,J),J=l ,6) 7110 

10 NNDP NA(I),(IA(I,J),J=l ,3) 4110 
. 

11 1 TB1 Fl0.3 

12 1 IACO, TSl,ELAST I 1 O , F 1 O . 3 , Fl 5. 3 

13 1 ERRO Fl o: 3' -
14 1 ITCAR I 1 O 

PESQUISA DA CAPACIDADE DE CARGA 

1 5 1 TERRO FlO: 3 

16 1 NNC I 1 O 

1 7 NNC K, (Pl (J) ,J=l ,3), (LFIX(I ,J), .15, 3Fl5.3, 
J=l ,3) 3110 

ANÃLISE DE CASOS DE CARREGAMENTO 

15 1 NCAR 11 O 

PARA CADA UM DOS NCAR CASOS DE CARREGAMENTO: 

16 1 NNC 11 O 

1 7 NN C K,(Pl (J),J=l ,3) 15,3Fl5.3 
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A.2 - Comentãrios 

1. NESTR - numero de estruturas a serem analisadas.No 

programa não se fixa um valor mãximo para NESTR. As limita

çoes que podem surgir;neste caso, decorrem do tempo que se dis

poe para a utilização do computador. 

O quadro de instruções deve ser repetido tantas ve-

zes quantas forem as estruturas em estudo. Ressalte-se, no en

tanto, que a partir da segunda estrutura elimina-se a instrução 

1 • 

2. Reserva-se um cartão para algum titulo ou comentã

rio que ocupe no mãximo 55 colunas contadas a partir da segunda. 

Caso não se queira fazer uso desta 

car um cartão em branco. 

3. Idêntico ã instrução 2. 

prerrogativa, deve-se colo-

4. NNO - numero de nos da estrutura 

NE - numero de elementos 

NNDP- numero de nõs restringidos 

NR - numero total de restrições 

MLIB- numero de elementos com liberações 

Exemplo~.Seja o pÕrtico plano da Fig. 53: 
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y 

®r= ,00000 kgf 

....;..F_,. 

400cm 

o :,: 

.~ 

/l 

2 

X 

450 cm 

Fig. 53 

Neste caso, tem-se: 

NNO 
4 

NE 
3 

NNDP 
2 

NR 
5 

MLI B 
. 1 

3 

P:100000 kgf 

l@ F 

@ 

l 
'I 

Valores mãximos permitidos no programa: 

N NO - 30 

NE - 35 

NNDP- 10 
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5. Para cada no, têm que ser dados: 

I - numero do no 

X(I) - coordenada do 

tura 

Y(I) - coordenada do 

tura 

Consideremos o põrti co 

I 

1 

2 

3 

4 

X ( I ) 

O.DOO 

O. DOO 

450.000 

450.000 

no em relação 

no em relação 

da Fig. 

y ( I) 

O.DOO 

400.000 

400.000 

O.DOO 

53: 

ao eixo X da e s tru 

ao eixo y da estru -

Ao se proceder ã numeraçao dos nos, e de fundamental 

importância que a diferença entre os numeros dos dois nos associa 

dos a um elemento qualquer, seja no mãximo igual a 10 

3.1.5.a). 

- (vide 

6. Para cada um dos NÊ elementos da estrutura devem 

ser fornecidos os dados referentes as instruções 6, 7 e 8. SÕ se 

passa para um outro membro, depois de cumpridas as citadas instru 

çoes. 

I - n'umeroi dol elemento 

NEL(I, 1) - , numero· do' nõ, ini ci alr,(nõ; ir): dol-el,emento 
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NEL(I,2) - nGmero do nõ final lnÕ j) do'elemento 

NUSEG(I) - nGmero, de, trechos em que; ser fraciona , · o 

~e elemento 

O - elemento de seçao circular 

MFORM(I) -

1 - elemento de seçao retangular 

Exemplo.~ Seja o elemento 1, do põrtico da Fig. 53: 

ou, 

G) 

a) 

I 

1 

b) 

I 

1 

1 TRECHO 1 
1· 

TRECHO 2 , ·TRECHO 3 

·-·-· - ----·-··-·- ®---... 

y 

400 cm 

EIXO REPRESENTATIVO 
DO ELEMENTO 1 

elemento de s eçao circular: 

NEL(I,l) NEL(I,2) NUSEG(l) 

1 2 3 

elemento de seçao retangular: 

NEL(l,l) NEL(I,2) NUSEG( I) 

1 2 3 

• 

MFO RM ( I) 

o 

MFORM(I) 

1 

t oportuno lembrar que numeram-se os trechos de um ele 
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mento, sucessivamente, sempre do no i(inicial) para o no j (fi

na 1 ) . 

O numero de trechos considerados num membro pode va

riar de um mínimo de 1, até um mãximo de 5. 

7. Para cada um dos NUSEG(I) trechos, do elemento I, 

devem ser fornecidos os dados correspondentes ãs instruções 7 e 

8. SÕ se passa para um outro trecho depois de cumpridas as refe 

ridas instruções. 

J 
., 

- numero do trecho 

NUDIV(I,J) - numero de divisões adotado no trecho. Es 

te numero tem que ser necessariamente 

par (integração numérica por Simpson). 

ALSEG(I,J) - comprimento do trecho 

HlO(I,J) 

H20(I,J) 

BRO(I,J) 

- distãncia do eixo escolhido para o mem

bro ã fibra extrema do concreto situada 

do lado positivo do eixo y. Esta distân 

eia é sempre dada como positiva. 

distãncia do eixo escolhido para o mem

bro ã fibra extrema do concreto situada 

do lado negativo do eixo y. Esta distân 

eia é sempre dada como negativa. 

- largura da seção transversal. Este dado 

so aparece no caso em que MFORM(I) = 1 

(elemento de seção retangular). 
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NO(I,J) - numero de faixas consideradas na seçao trans 

versal 

NNIV(I,J)- numero de níveis de armadura na .seçao trans 

versal 

Exemplo- Consideremos o trecho 2, do elemento 1, do pÕrtico da 

Fig. 53: 

TRECHO 2 SEÇAO TRANSVERSAL 

rª DIVISÕES 1 20an j, 

rl ............... jf H--.--r--,---,t fti-I: --· --.. ci : • -
00 

:: i : 

Y l 200cm ,~ 00 / y ~ 'y 

1 l .ENTO 
1 ~ NÍVEIS OE ÍVEIS DE 

AflMADURA E RMADURA E 
20 FAIXAS 15 FAIXAS 

• a) elemento de seçao circular: 

J NUOIV(I,J) ALSEG(I,J) HlO(I,J) H20(I,J) NO(I,J) NNIV(I,J) 
2 8 200.000 25.000 -15.000 20 5 

ou, 

J 
2 

b) elemento de seçao retangular: 

NUDIV(I,J) ALSEG{I,J) HlO{I,J) H20{I,J) BRO(I,J) 
8 200.000 25.000 -15.000 20.000 

Valores mãximos permitidos no programa: 

NO(l,J) = 24 

NNIV(I,J) = 15 

NO{I,J) NNIV(I,J 
15 2 
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Não se limita,para um trecho, o numero de divisões 

NUDIV(I,J).Oqueise restringe, na realidade, ê o número total de 

divisões considerado ao longo do elemento. Assim, admite-se um 

mãximo de 40 divisões no membro, distribuidas pelos trechos da 

forma que se julgar mais conveniente. Efetivamente, ado·tam-se 

tanto mais divisões num trecho quanto maior for o seu comprime~ 

to. 

Sugestões: 

NO(I,J) - cerca de 15 faixas 

Quanto ao numero total de divisões ao longo de um ele 

mento, sugere-se em torno de 20 divisões. 

8. Para cada um dos NNIV(I,J) niveis de armadura rela 

ti vos ao trecho J, do elemento I, têm que ser dados: 

K ~-:nüméro do nivel 

SF{I,J,K) - seção de ferro correspondente ao nivel K 

E(I,J,K) - ordenada y do nivel K (positiva se o ni-

vel de armadura se situar do lado positi

vo do eixo y e negativa'em caso contririo} 

Exemplo·- Seja ainda o trecho 2, do elemento 1, do pórtico da 

Fig. 53: 
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TRECHO 2 _ SEÇÃO TRANSVERSAL 

-- NI\/Et.:5 (2cm2) -1-

--- _... _ NÍVEL4(4cm2) 12 

C.E, .. 
+ 

• _ NÍVEL 3(4cm2) ou 155· Í5é:m 

e 

-1 . -- -·-· 
---

_NÍVEL2(4cm2) 

/--- NÍVEL;l(2êm2) -----+-~ 
y 

a) elemento de seçao circular: 

K SF(I,J,K) E(I,J,K) 

1 2.000 22.000 
2 4.000 17.000 
3 4.000 5.000 
4 4.000 - 7. 000 
5 2.000 -12.000 

ou, 

b) elemento de seçao retangular: 

K SF(l,J,K) E(I,J,K) 

1 6.000 22.000 
2 9.000 -12.000 

·-·-· NÍVEL2(9an~) 

C.E. 
+ 

9. Os dados que se seguem so sao fornecidos quando a e~ 

trutura possuir algum membro que apresente liberações (MLIB > O). 

Assim, considerando o caso de MLIB > O, para cada elemento com li 
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berações têm que ser dados (vide Fig. 27): 

I - -~ numero do elemento 

-{: 
- não hã liberação na direção 1 

LIB(I,1) 

- hã liberação na direção 1 

LIB(I,2) -{: idem direção 2 

LIB(I,6) -{: idem direção 6 

Exemplo~ Para o elemento 2, do pórtico da Fig. 53, tem-se: 
.--

®~-----------@--• 
"" UBERAÇÃ: A • 

~OMENTO FLETOR 

y 

I LIB(I,1) LIB(I,2) LIB(I,3) LIB(I,4) LIB(I,5) LIB(I,6) 
2 O O 1 O O O 

10. Para cada no que apresente pelo menos uma restrição 

devem ser dados: 

NA(I) - numero do no 
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- a direção X e restringida 

IA(I,l) 

- a direção X nao e restringida 

IA(I,2) idem direção Y 

o 

IA(I,3) - idem direção Z 

1 

Exemplo~ Seja o pórtico da Fig. 53: 
J 

NA ( I ) 

1 

4 

IA(I,l) 
o 
o 

IA( I ,2) 
o 
o 

IA(I,3) 
o 
1 

11. As instruções 11 e 12 referem-se a dados relativos 

aos diagramas tensão-deformação dos materiais (vide Figs. 1, 2 e 

4) • 

TB1 = 0,85 fcd - 0,85 do valor de cálculo da resistên

cia a compressao do concreto. 

Exemplo:~Seja um concreto com fck = 150 ~gf/cm 2 e admita-se oco 

eficiente Yc• de mi.noração da resistência, igual a 1,5. 

T~ ·,, ~otTemó~gintãa)(kgf/c, 2 ): 

TB1 
85.000 
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l 2. 

O - aço tipo A 

lACOI'~' -

l - aço tipo B 

TS1 = fyd • valor de cilculo da tensio de escoamento do 

aço 

ELAST -_ .-: .. mõdul orde!'~l asti ci qa,de do'.aço 
· .. -..-- ~·- ·~- .,...,, 

Exemplo:~ Supondo um aço CA-508 e considerando Ys = 1,15; ·_ temos 
\, ... 

tive. 

(Kgf/cm 2
): 

IACO 
l 

TS1 
4348.000 

ELAST 
2100000.000 

13. ERRO - erro admissível ao :"final do processo itera-
- -Trata-se do valor.,de ppna- 0expr_essao (51.)(vide,3,3~2.:i,);-.. 

'-:,-··~. ...-' 

Sugestio: ERRO= 1.000 (p 1°/o = 1°/o) 

14. Através desta instruçio define-se o tipo de estudo 

a ser efetuado com o programa: 

ITCAR -

O - pesquisa da capacidade de carga da estru
tura 

l - anilise de casos de carregamento 
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PESQUISA DA CAPACIDADE DE CARGA 

15.-/ TERRO - erro admissível ao final do processo J de 

tentativas. Trata-se do valor de p2 na expressao (52) 

3.3.2.i). 

Sugestio: TERRO = 1.000 (p 2°/o = 1°/o) 

(vide 

16. As instruções 16 e 17 referem-se a dados relativos 

ao carregamento que dâ inicio ao processo de tentativas. 

NNC - numero de nos carregados. 
/ 

Exemplo:-Supondo que se queira pesquisar a capacidade de carga do 

pórtico da Fig. 53, submetido ao conjunto de cargas tam

bém assinalado na figura, tem-se: 

NNC = 2 

17. Para cada um dos NNC nos carregados devem ser da-

dos: 

K - ,:i-eniimerondo no 

P 1 ( 1 ) - açao X (força na direçio X) 

P 1 ( 2) - açao y (força na direçio y) 

P 1 ( 3) - açao z (momento no plano X-Y) 



LFIX(I,l) -

LFIX(I,2) -

LFIX(I,3) -
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O - a ação X serã mantida constante duran
te o processo de pesquisa da capacida
de de carga 

1 - a ação X terã sua intensidade variã -
vel durãnte o processo de pesquisa da 
capacidade de carga 

o 

1 

o 

l 

idem açao Y 

idem açao Z 

As açoes aplicadas aos nos consideram-se como positivas 

quando atuam segundo o sentido positivo dos eixos globais. 

Exemplo~ Admitindo 8000 kgf como valor inicial para as cargas ho

rizontais F, no pórtico da Fig. 53, tem-se: 

K 

2 

3 

P 1 ( 1 ) P 1 ( 2) 

8000.000 -100000.000 
8000.000 -100000.000 

P 1 ( 3) 

0.000 
0.000 

LFIX(I,l) 
1 

l 

ANÃLISE DE CASOS DE CARREGAMENTO 

LFIX(I,2) 
o 
o 

LFIX( I ,3) 
o 
o 

15.· NCAR - numero de casos de carregamento. No progra

ma nao se fixa um valor mãximo para NCAR. As limitações que po -

dem surgir neste caso são as mesmas jã apresentadas na instrução 

1. 

16. Para cada um dos NCAR casos de carregamento devem 

ser fornecidos os dados correspondentes ãs instruções 16 e 17. SÕ 
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se passa para um outro caso de carregamento depois de cumpridas 

as referidas instruções. 

Para um esquema qualquer de cargas: 

NNC - numero de nõs carregados 

17. Para cada um dos NNC nos carregados, relativos a 

hipÕtese de carga considerada, têm que ser dados: 

K . ,-cnÜmero•·do no 

p l ( l ) - açao X {força na direção X) 

P l ( 2) - açao y (força na direção y) 

P l ( 3) - açao z (momento no plano X-Y) 
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APÊNDICE B 

LISTAGEM VO PROGRAMA 



IMPLICIT REAL *B(A-H,CrZI 
DIMENSION X(301,Y(301,NEL(35,21,S(90,331,S0(6,61,SE(6,61,P(901,0(9 

*º 1 , X E ( 2, 21 , NA 110 1 , Pl 131 , IA ( 1 o, 3 1, D 116 1 , AL L 1 3 5 1 , NU SE G ( 35 1, C X ( 3 51 , C Y 
*1351,AL~OTl51,NSMOT(5l,ALSEG(35,51,NUDIVl35,5l,N0(35,51,H20135,5l, 
*Hl0(35,51,DELTLl351,TETl!35),TETJl351,TKl351,D011(451,D0211451,0D2 
*21451,:Cll351,CC2(351,CC31351,AMDl61,AMLl35,61,JJ(35,61,AR(901,0ZI 
*90 1 

DIMENSION NNIV(35,51,SF(35,5,151,El35,5,151,SFER(l51,DISTl151,BRl2 
*51,MFORMl351,BR0(35,5),LIB(35,6l,SMTl6,6l,SRl6,61,SISTl6,61,SOSl90 
*l,RORl90l,KIKl30l,ZZ1(351,ZZ2(351,ZZ31351,AUXl35,211,LFIX(30,31 

DEFINE FILE 11135,42,U,IDD) 
C 4NALISE NAO LINEAR OE PORTICOS PLANOS DE CONCRETO ARMADO 

LB=33 
WRITE( 5 9 1301 

130 FORMATl//,•--=--=-------=------=••------------------=------=--- 1 /I 
WRITE15,131 I 

131 FORMATl//,lX,•ANALISE NAO LINEAR DE PORTICOS PLANOS OE CONCRETO AR 
*MADO', / 1 

WRITE15,1301 
C LEITURA E IMPRESSAO DO NUMERO DE ESTRUTURAS EM ESTUDO 

READ(8,406INESTR 
406 FORMAT( no 1 

WRITE15,407JNESTP 
407 FORMATllX,'NUMERO DE ESTRUTURAS EM ESTUD0=',I41 

WR I TE ( 5 , 130 1 
ICONT=O 

405 ICONT=ICONT+l 
WRI TE 15 ,1301 
WPITE15,4081ICONT 

408 FORMATllX,'ESTRUTURA NUMER0 1 ,I4l 
WRITE15,l301 

C LEITURA E IMPRESSAO DE UM TITULO QUALQUER QUE OCUPE NO MAXIMO 
C 55 COLUNAS CONTADAS A PARTIR DA SEGUNDA 

READIB,132) 
132 FORMAT ( 1 • 1 

WRITEl5,1321 
WRITEl5,130l 

C LEITURA E IMPRESSAO DE UM TITULO QUALQUER QUE OCUPE NO MAXJMO 
C 55 COLUNAS CONTADAS A PARTIR DA SEGUNDA 

..... 
(X) 



READIB,1321 
WRJTEl5,1321 
WRITEl5,1301 

C LEITURA E IMPRESSAO DAS CARACTERJSTJCAS DA ESTRUTURA 
READIB,1331NNO,NE,NNDP,NR,MLIB 

133 FORMAT(5Il0I 
NGLN=3 
NNPE=2 
NC I N=NN0*3··NR 
WRITE15,1341NNO,NE,~NDP,NGLN,NNPE,NR,NCIN,MLIB 

134 FDRMAT(//,lX,'NUMERO DE NOS DA ESTRUTURA',113,//,lX,'NUMERO DE ELE 
*MENT0S',I20,//,1X,'NUMERO DE NOS RESTRINGIDOS',113,// 1 1X,'NUMFRO D 
*E GRAUS DE LIBERDADE POR NO',I4,//,1X,'NUMERO OE NOS POR ELEMENTO' 
*,I13,//,1X,'NUMERO TOTAL OE RESTRICOES' ,113,//,lX,'GRAU OE INDETER 
*MINACAO CINEMATICA',16,//,lX,'NUMERO DE ELEMENTOS COM LIBERACOES', 
*I 5 l 

C LEITURA E IMPRESSAO DAS COORDENADAS DOS NOS 
WR1TE15,1351 

135 FORMATl//,lX,'COORDENAOAS DOS NOS'I 
READIB,136111,XIIl,Ylll,J=l,NNOI 

136 FORMATII10,2Fl0o3I 
W Ili TE ( 5 , 13 7 1 ( I , X ( 1 l , Y (11 , 1 = 1, N NO 1 

137 FORMATl//,3X, 1 N0•,6X,'X',9X,'Y',//,(15,2Fl0.311 
C LEITURA E IMPRESSAO DAS CARACTERISTICAS DOS ELEMENTOS 

WRITEl5,13Bl 
138 FORMAT(//,lX,'DEFINICAO DOS ELEMENTOS') 

DO 1 KL=l,NE 
READIB,13911,INELII,Jl,J=l,21,NUSEGIIl,MFORM(ll 

139 FORMA TI 51101 
ALL(Jl=Oe 
NIJ=NUSEGIII 
1F(MFORMII11310,310,311 

310 DO 312 KH=l,NIJ 
READ(B,14DIJ,NUDIV(l,Jl,ALSEG(I,Jl,Hl0(I,Jl,H20(I,Jl,NOII,Jl,NNIVI 

*I, J 1 
140 FORMATl2Il0,3FlOo3,2Jl01 

ALLIJl=ALL(Jl+ALSEGII,Jl 
NNI=NNIVII,Jl 
00 312 KN=l,NNJ 

...... 
"' 



READ(8,l88IK,SF(I,J,Kl,E1I,J,KI 
188 FORMAT(I10,2Fl0o3I 
312 CONTINUE 

Go Tn 1 
311 DO 313 KH=l,NIJ 

REA018,3141J,NUDIVII,Jl,ALSEGII,Jl,Hl01I,Jl,H201I,Jl,BRO(I,Jl,NOCI 
*,J 1,NNIVI I,J 1 

314 FORMATl2Il0,4Fl0o3t2Il01 
ALLIIl=ALLIIl+ALSEG(I,JI 
NN I =NtH V ( I, J 1 
DO 313 KN=l ,NNI 
READ(8,l881K,SF(I,J,Kl,E(I,J,KI 

313 CONTINUE 
l CONTINUE 

DO 2 I=l,NE 
NIJ=NUSEG(l 1 
WPITE(5,l4lll,NUSEGCI1,ALLCI1 

141 FORMATC//,1X,'ELEMENT0 1 ,I3,///,1X,'NUMo SEGMENT0S',I7,//,1X,'C0MPR 
*l ME NTO' , F l O. 31 

IFIMFORM1Ill3l5,315,3l6 
315 HRITE15,3171 
317 FORMAT( /,lX,' SECA O CIRCULAR' l 

DO 318 J=l,NIJ 
WRITE15,1421J,NUDIVCI,Jl,ALSEGCI,Jl,HlOCI,Jl,H20(I,Jl,NO(I,Jl,NNIV 

*II, J 1 
142 FORMAT 1 /, 3X, • SEG. 1 , 4X, 'N• DI Ve ', 3X, 'COMP. ' , 6X, 'Hl 0' , 7X,' H2 0 1 , 7X,' NO 

*',5X,'N.NIVo 1 ,//,I5,Il0,3Fl0.3,2I8I 
NNI=NNJVCI,JI 
HRITE15,189 I 

189 FORMA TI /,3X,' NIVEL' ,5x,•s. F.' ,5X, 1 DIST.EIX0', /1 
DO 318 K:1, NNI 
WRITE(5,l901K,SFII,J,Kl,E(I,J,KI 

190 FORMAT1I6,2Fl2o3I 
310 CONTINUE 

GO TO 2 
316 HRITE15,3191 
319 FílRMATl/,lX,'SECAO RETANGULAR•) 

DO 320. J=l, NIJ 
WR I TE 1 5,321 1 J , NUD IV I I , J l , A L S EG I I , J 1 , H 10 1 I , J 1 , H20 1 I , J 1 , B RO ( 1 , J 1 , NO ( 

00 
o 



*I , J 1 , NN IV I I , J 1 
321 FORMATl/,3X,'SEG.',4X,'NeDIVe ',3X,'COMPe' ,6X,'Hl0' ,7X,'H20' ,7X, 1 BR 

*O• , 7X, 1 NO 1 , 5X, • N. NIVo •, / /, I 5, 11 O, 4Fl0e 3, 2 I 8 1 
NNI=NNI VII ,JI 
WRITE15,189} 
DO 320 K=l, NNI 
WRITEl5,l90IK,SFII,J,Kl,Ell,J,K) 

320 CONTINUE 
2 :ONTINUE 

C IMPRESSAO DAS INCIDENCIAS 
WRITE15,143 I 

143 FORMATl//,lX, 1 INCIDENCIAS') 
WRITE(5 1 14511I,(NELII,J),J=l,21,1=1,NEI 

14 5 FOR MA T 1 11 , 4 X , • I • 1 8 X 1 
1 NE L ( I , 11 ' , 4X , ' NEL ( I, 2 1 1 , / / , 1 I 5, 2 I 121 1 

C DETERMINACAO DOS COSSE~OS DIRETORES PARA OS ELEMENTOS 
DO 3 I=l,NE 
1 L=O 
00 950 KL=l,2 
LF=NEL 11, KL 1 
XEIKL,1 l=X(LFI 
XEIKL,21=YILFI 
DO 951 KN=l,3 
IL=IL+l 
IB=3*1NEL11,KL)-l)+KN 

951 JJ(I,ILl=IB 
950 CONTINUE 

XCL=XE12,ll-XE(l,ll 
YCL=XE12,21-XE(l,21 
CXI I l=XCL/ALL( I 1 
CY(Il=YCL/ALLIII 

3 CONTINUE 
C NO CASO DE ELEMENTOS QUE APRESENTAM LIBERACOES: 
C LEITURA E IMPRESSAO DOS ELEMENTOS E DEFINICAO DAS DIRE:OES 
C LIBERADAS 

IFIMLIB1900,900,901 
901 DO 902 I=l,NE 

DO 902 J=l,6 
902 LlBll,Jl=O 

WR I TE ( 5,965 1 



965 FORMATl//,1X, 1 ELEMENT0S COM LIBERACOES 1 1 
WRITE(5,903 I 

903 FORMAT I / /, 4X, 1 I' 1 8 X, 'LI B I I , ll 1 
1 4X, 'LI B I I, 2 l ' , 4X, 1 LI B (I , 31 ' 1 4 X, ' LI B 

•<I,41',4X, 1 LIB(I,51',4X, 1 LIB(I,61 1 ,/I 
DO 904 JF=l ,MLIB 
READl8,905ll,ILIBII,J1 1 J=l,61 

905 FORMATl71101 
WRITE(5 1 9061I,(LIB(I,LFl,LF=l,61 

906 FORMAT(15,6Il21 
904 CONTINUE 

C LEITURA E IMPRESSAO DOS NOS QUE APRESENTAM RESTRICOES E DEFINICAO 
C DAS DIRECOES RESTRINGIDAS 

900 WRI TE ( 5, 1461 
146 FORMATl//,1X, 1 DEFINICAO DOS APOIOS') 

DO 4 1=1,NNDP 
READ18,l471NA(I1,(IA(I,Jl,J=l,31 

147 FORMAT(4Il01 
4 CONTINUE 

WRITE(5,1481(NAII1,IIA11,Jl,J=l,3l,1=1,NNDPl 
148 FORMAT 1 11, 3 X, 'NO' , 7 X, ' 1 AI I , l 1 •, 3X, ' IA ( 1 , 2 1 ' , 3X, '1 AI I, 31 • , / /, ( 15, 3 I 

*l OI 1 
C LEITURA E IMPRESSAO DOS DADOS REFERENTES AOS DIAGRAMAS TENSAO-
C DEFORMACAO DOS MATERIAIS (ACO E CONCRETOI 

WRITE15,1491 
149 FORMATl//,lX,'DEFINICAO DO DIAGRAMA TENSAO-DEFORMACAO DO CONCRETO' 

*I 
READ18,1501TB1 

150 FORMAT(Fl0.31 
EBl =O,, 002DOO 
EB2=0.003500 
WRITE15,15llTB1,EB1,EB2 

151 FORMATl//,lX,'0.85 DO VALOR OE CAL. DA RESo A COMPRo DO CONCRETO', 
*Fl3.3,//,1X, 1 DEFORMACAC DO CONCRETO AO INICIO DO PATAMAR',F20e6,// 
*,lX,'DEFORMACAO DO CONCRETO AO FINAL DO PATAMAR',F2la61 

WRITEl5,2001 
200 FORMAT(//,lX,'DEFINICAO 00 DIAGRAMA TENSAO-DEFORMACAO DO ACO'I 

C OEFINICAO DO TIPO DE ACO UTILIZADO: 
C IACO=Q - ACO TIPO A 
C IACO=l - ACO TIPO A 

co 
N 



READl8,l911IACO,TS1,ELAST 
191 FORMATII10,Fl0o3,Fl5.3I 

IFI IACOl78, 79,78 
79 WRITEl5,l931 

193 FORMAT{//,lX,'ACD COM PATAMAR DE ESCOAMENTO'! 
WRITE15,1941ELAST 

194 FORMATl//,lX,'MODULO DE ELASTICIDADE DO ACO',F34.3) 
ESl =TSl /ELAST 
ES2=0• 010000 
WRITEl5,195ITS1,ES1,ES2 

195 FORMATl//,lX,'TENSAO DE ESCOAMENTO DE CALCULO DO ACO',F25o3,//,1X, 
*'DEFORMACAO DO ACO AO INICIO DO ESCGAMENTO',F22.6,//,1X,'DEFORMACA 
*O LIMITE 00 AC0 1 ,F39o61 

GOTO 80 
78 WRITE15,196) 

196 FORMATl//,lX,'ACO SEM PATAMAR DE ESCOAMENTO OEFINIDO•I 
WRITE{5,1941ELAST 
TS3=TS1 
TSl=Oo 7*TS3 
TS2=0o9*TS3 
ESl=TSl/ELAST 
ES2=TS2 /ELA ST+Oo 0002633 
ES3=TS3/ELAST+0.002 
ES4=0oOlOOOO 

C DETERMJNACAO DA TENSAO LIMITE DO ACO ITS41 
OERR0=0.001 
SI G=TS3 +Oa l 5*TS3 

1502 Wl=SIG/TS3-~.7 
W2=Wl**4 
El=SIG/ELAST+0.823*Wl*W2 
DIF=DABSIE1-ES41-DABSIDERRO*ES41 
IFIOIFl1500,1500,1501 

1501 E2•lo/ELAST+4oll5•W2/TS3 
SIG=SIG+IES4·Ell/E2 
GOTO 1502 

1500 TS4=SIG 
WRITE15,l981TS1,TS2,TS3,TS4 

198 FORMATl//,1X, 1 0a7 DA TENSAO OE ESCOAMENTO OE CALCULO DO AC0 1 ,Fl8o3 
*,//,lX,'0.9 DA TENSAO OE ESCOAMENTO DE CALCULO DO AC0',Fl8.3,//,1X 

..... 
c:o 
w 



C TENTATIVAS 
REA0(8,6051TERRO 

605 FORMATIF10o31 
TERRO=TERRO/lOOo 
WRITE(<;,6061 

606 FORMATl//,lX,•ERRO RELATIVO AOMISSIVEL AO FINAL DO PROCESSO DE TEN 
*TATIVAS' 1 

WRITEl5,6071TERRO 
607 FORMAT(//,lX,'ERRO RELATIV0= 1 ,Fl0o51 

WRITE15,130I 
WRITE15,608) 

608 FORMATllX,•TENTATIVA NUMERO 1 - CARREGAMENTO INICIAL') 
WRITE15,1301 
GOTO 609 

602 WRIT-El5,1301 
WRI TE 1 5 ,4241 

424 FORMATllX,'ANALISE DE CASOS DE CARREGAMENTO') 
WRITEIS,1301 

C NO CASO DE ANALISE DE CASOS DE CARREGAMENTO: 
C LEITURA E IMPRESSAO DO NUMERO DE CASOS DE CARREGAMENTO EM ESTUDO 

READI 8,4091 NCAR 
409 FDRMATI 1101 

WRITEC5,l301 
WRITE15,410INCAR 

410 FORMATllX,'NUMERO DE CASOS DE CARREGAMENTO EM ESTUD0=',14) 
WRITEC5,1301 
ICAR=O 

420 ICAR=ICAR+l 
WR I TE 1 5 , 130 1 
WRITEC5,4lllICAR 

411 FORMATllX,•CARREGAMENTO NUMER0',141 
WRITEl5,1301 

C LEITURA E IMPRESSAO DO NUMERO DE NOS CARREGADOS 
609 READl8,l561NNC 
156 FORMA TI 1101 

WRITE(5,6121NNC 
612 FORMAT(//,lX,'NUMERO DE NOS CARREGADOS=',131 

WR I TE ( 5 , 15 5 1 
155 FORMAT(//,lX,'CARGAS NOS NOS'I 

o:, 
u, 



WRITE15,1571 
157 FORMATl//,3X,'N0',8X,'ACAO X',8X,'ACAO Y',8X,•ACAO z•,/1 

DO 5 I•l,NN2 
5P(Il=O. 

C LEITURA E IMPRESSAO DCS NOS CARREGADOS COM AS RESPECTIVAS CARGAS 
C APLICADAS 
C NO CASO DE PESQUISA DA CAPACIDADE DE CARGA: 
C DEFINICAO DAS DIRECOES DE CARGA CONSTANTE E DAS DIRECOES DE CARGA 
C VARIAVEL EM CADA ~o CARREGADO 

DO 6 I=l,NNC 
READl8,1581K,IP11Jl,J=l,3l,ILFIXII,Jl,J=l,31 

158 FORMATII5,3Fl5.3,3IlOI 
KIKIIl=K 
DO 7 M=l ,3 
J8=3*IK-ll+M 

7 P(JBl=PllMI 
WRITE15,l591K,(Pl(Ml,~=1,31 

6 CONTINUE 
159 FORMAT(15,3Fl4.31 

IFIITCARl678,678,6l0 
678 WRITE(5,6791 
679 FORMAT(//,lX,'DEFINICAO DAS DIRECOES OE CARGA CONSTANTE E DAS OIRE 

*COES DE CARGA VARIAVEL'I 
WRITE15,68ll 

681 FORMATl//,3X, 1 N0',8X,'DIRo X',8X,'DIR. Y',8X,'DIR. l',11 
DO 680 I:1,NNC 
K=KIKIII 
WRITEl5,6821K,(LFIX1I,Jl,J=l,31 

682 FORMATII5,I12,2Il4I 
680 CONTINUE 
610 IF(KKKl810,8l0,811 
810 no 10 KJ=l,NE 

DELTLIKJ l:On 
TETIIKJ)=O. 
TETJIKJ):O. 
TKIKJl=Oo 
AMLIKJ, 41 =O. 

10 CONTINUE 
811 DO 952 I=l,NN2 



952 Dllll=Oo 
KKK=KKK+l 
IFOUS=O 
IFOUB=O 
MCONTsO 
ITER=O 

100 ITER=ITER+l 
WRITEC5,l301 
WRITE(5,16011TER 

160 FORMATl/,lX,•ITERACAO NUMERO',I31 
WRITEl5 1 130l 
IF(ITER-21112,422,422 

422 WRITEC5,1301 
WRITEC5,4231 

423 FORMAT(lX 1
1 FOI ATINGIDO O NUMERO MAXIMO DE ITERACOES FIXADO NO',/, 

*lX,•PROGRAMAeADMlTE-SE COMC TENDO SIDO ULTRAPASSADA A',/,lX,'CAPAC 
*IDADE DE CARGA DA ESTRUTURA.') 

WRITEl5,l301 
IF ( ITCAR 1611,611,421 

12 JBMAX=O 
C ~ONTAGEM DA MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL 

DO 14 I"'l,NN2 
DO 14 J=l,LB 

14 SII,Jl=Oo 
DO 28 KI=l,NE 
IF(ITER-11812,812,813 

812 lFCKKK-11813,813,814 
814 KK"'O 

00 815 J=l,6 
DO 815 K=l,J 
KK=KK+l 
SEIK,Jl=AUXIKI,KKI 

815 SEIJ,Kl=SECK,JI 
GO TO 81.6 

813 AN=AMU KI,41 
AL=ALLI KI l 
U•TKIKJI 
TETl:TETI (K l) 
TET2=<TE T J( Kl 1 

... 
(X) ..... 



DX=DELTUKI 1/Al 
DA=4.*AL 
DB=AL*Al 
DC=2n*AL 
Xl=O. 
NN=O 
NMOT=NUSEGIKII 
DO 29 Il=l,NMOT 
H 1: Hl O ( K I, I l l 
H2=H201KI,IU 
N=NOIKI,Ill 
ALMOT( Ill=ALSEGIKI, Il 1 
NSMOT(Ill=NUDIV(KI,Ill 
NNl=NNIVIKI,Ill 
DO 7-6 J=l,NNI 
SFERIJl=SF(Kl,IL,JI 
DISTIJl=E(Kl,tl,JI 

76 CONTINUE 
1F(MFORMIKI11322,322,323 

322 OlAM=Hl-H2 
AFST=DIAM/N 
Nll=N+l 
DO 77 1=2,N 
GG=I I-l l*AFST 
BRIIl=2e*DSQRTIIDIAM-GG)*GGI 

77 CONTINUE 
FUNC=BRl2l/lDIAM-2e*AFSTI 
4LFA=DATANI FUNCI 
GAMA=ALfA*OIAM-BRl21 
BR(ll=DIAM*GAMA/12.•AFST) 
BR(NlU=BR( li 
GOTO 324 

323 Nll=N+l 
DO 325 I=l,Nll 
BRIIl=BRO(Kt,Ill 

325 CONTINUE 
324 FN=NSMOTI IL 1 

XX=ALMOTIILI/FN 
Xl=Xl-XX 

_. 
00 
00 



Nl =NSMOTC I L 1 +l 
DO 30 J=l,Nl 
NN=NN+l 
Xl=Xl+XX 

C CALCULO DE EG E •l/R 
EG=DX+I (OA-8,,*Xl 1/DBl*U 
SKAP=IIOA-6o*Xll*TETll/D8+1IOC-6e*Xll*TET2l/0B 
OEG:OABS(EGI 
OSKAP=OABS ( SKAP 1 
IFID=G·leOE-131800,B00,801 

800 EG=O• 
801 IFIOSKAP-loOE-131802,802,803 
802 SKAP=O. 
803 CONTINUE 

C DETERMINACAO DOS VALORES DE Gll,G21,G22,PARA AS DIVERSAS SECOES 
C TRANSVERSAIS AO LONGO DO ELEMENTO 

CALL ORCSP(EG,SKAP,TS1,TS2,TS3 1 TS4,TB1,ES1,ES2,ES3,ES4,EB1,EB2,IFO 
•us,IFOUB,Hl,H2,N,NNI,SFER,DIST,BR,Gll,G21,G22,IACOI 

IFIIFOUBl301,302,301 
301 WRITEl5 ,130 1 

WRITE(5,3031IFOUB,KI,Xl 
303 FORMATl/,lX,•FOI ULTRAPASSADA A DEFORMACAO LIMITE ESTABELECIDA PAR 

*A O CONCRET0',//,1X,'IFOU8= 1 ,I3,//,1X,'ELEMENTO',I4,//,1X,'SECAO D 
*E ABSCISSA',FB.31 

WRITE(5,1301 
302 IFIIFOUSl304,305,304 
305 IFIIFOUB1306,307,306 
304 WRITE15,1301 

WRITE(5,30BIIFOUS,KI,Xl 
308 FORMATt/,lX, 1 FOI ULTRAPASSADA A DEFORMACAO LIMITE ESTABELECIDA PAR 

*A O AC0',//,1X,'IFOUS=',I3,//,1X, 1 ELEMENT0',I4,//,1X,'SECAO DE ABS 
*C1SSA 1 ,FBo3I 

WRITE(5,1301 
306 WRITEl5 1 1301 

WRITE(5 1 6431 
643 FORMAT(lX,•FOI ULTRAPASSADA A CAPACIDADE DE CARGA DA ESTRUTURA') 

WRITE15,1301 
IF1ITCARl6ll,611,42l 

307 DDlllNN):Gll 



DD2l(NNl=G21 
DD22(NNl=G22 

30 CONTINUE 
29 CONTINUE 

C ORTENCAO DA PRIMEIRA DAS DUAS MATRIZES EM QUE SE DECOMPOE A MATRIZ 
C DE RIGIDEZ 13*31 RELATIVA AOS DESLOCAMENTOS DELTL,TETI,TETJ 
C TRATA-SE DA MATRIZ QUE DEPENDE DA OISTRISUICAO OE MODULOS DE 
C ELASTICIDADE NO ELEMENTO. 

CALL STYTEIDD11,DD21,0D22,NMOT,ALMOT,NSMOT,AL,S11,Sl2,Sl3,S22,S23, 
*S33,Cl,C2,C31 

CC 1. ( K I 1 =C l 
CC2(KI1=C2 
CC3( KI I =C3 

C OBTENCAO DA MATRIZ OE RIGIDEZ 00 ELEMENTO NO SISTEMA LOCAL 
CALl PALUIIS11,Sl2,Sl3,S22,S23,S33,AN,Al,SEI 
100:KI 
WRITE( ll'IDDI ( 1 SEI K,J 1,K=l,Jl ,J=l ,61 

C TRANSFORMACAO DA MATRIZ OE RIGIDEZ DO ELEMENTO COM LIBERACOES 
816 IF(MLIB1907,907,908 
908 NL IB=O 

DO 909 LF=l,6 
909 NLI8=NLIB+LIB(Kl,LFI 

IF(NLIBl907,907,910 
910 DO 911 LF=l,6 

IFILIBIKI,LFl)911,9ll,912 
912 DO 913 J=l,6 

DO 913 K=l,6 
SMT(J,K)=SE(J,KI-ISE(J,LFl*SE(LF,KII/SE(LF,LFI 
STT=DABS(SMT(J,KII 
IFISTT-leOE-13)960,960,913 

960 SMT(J,Kl=O. 
913 CONTINUE 

DO 914 J=l,6 
DO 914 K=l,6 

914 SE(J,Kl=SMT(J,KI 
911 CONTINUE 

C UTILIZACAO DA MATRIZ ROTACAO 
907 DO 915. K:1,2 

DO 915 J=l,6 



SRIJ,3*K-21=SEIJ,3*K-2l*CX(Kll+SEIJ,3*K-ll*CY(KII 
SRIJ,3*K•ll=SEIJ,3*K•2l*CYIKI)•SEIJ,3*K-ll*CX(Kll 
SRIJ,3*Kl=-SE(J,3*KI 

915 CONTINUE 
DO 916 K=l,2 
DO 916 J=l,6 
SDl3*K·2,Jl=SRl3*K·2,Jl*CX(Kll+SRl3*K-1,Jl*CY(KII 
SDl3*K·l,Jl=SRl3*K·2,Jl*CYIKI1-SR(3*K-l,Jl*CX(KII 
~Dl3*K,Jl=-SRl3*K,JI 

916 CONTINUE 
DO 31 M:1,2 
DO 31 Kal,2 
DO 31 J=l,3 
Jl=3*1NELIKI,Ml-ll+J 
JE=3*1M-ll+J 
DO 31 I 2 l,3 
1B=3*INELIKI,Kl-ll+I 
IE=3*(K-ll+I 
JB=Jl-18+1 
IFIJBl3l,31,32 

32 IFIJB-JBMAXl33,33,34 
34 JBMAX=JB 

IFILB-JBMAXl74,33,33 
33 SIIB,JSl=SIIB,JBl+SDIIE,JEl 
31 CONTINUE 
28 :ONTINUE 

DO 40 Jzl,NN2 
40 D ( I 1 =PI I 1 

DO 35 I=l,NNDP 
DO 35 J=l,3 
IF1IAII,Jll35,36,35 

36 I8=3*INAIIl-1l+J 
00 37 KJ=2,J8MAX 

3 7 S ( I B , K J 1 =O. 
DO 38 KAREN=l, IB 
JL=I8-KAREN+l 
IFIJL-JBMAXl39,39,38 

39 SI KAR EN ,JL l=O• 
38 CONTINUE 



SIIB,11=1. 
D(IBl=O. 

35 CONTINUE 
C CALCULO DOS DESLOCAMENTOS NO SISTEMA GLOBAL 

C~LL SISEQIS,D,NN2,JBMAX,HCCNTI 
WRITE15,16ll 

161 FORMATl//,1X,'DESLOCAMENTOS',//,3X,'N0',lOX, 'DESL X',10X 1
1 DESL Y', 

*lOX,' ROT l', li 
WR ITE 15,162 li I, D( 3*1-21,D 13*1-11,D( 3*11 ,I =1,NNOI 

162 FORMAT1I5,3Fl6.5I 
IFIMCONT)64l,64l,642 

642 WRITEl5,1301 
WRITE15,6431 
WRITE15,130) 
IFllTCARl611,611,421 

641 DO 41 I=l,NE 
IDD=I 
IFIITER-11817,817,818 

817 IFIKKK-11819,819,820 
819 READlll'IDDl({SEIK,Jl,K=l,Jl,J=l,61 

IF1ITCARl82l,82l,822 
822 IFINCAR-11823,823,821 
821. ZZ11Il=CC11II 

Z. Z 21 I ) •CC 2 1 I 1 
Z.231 I 1 =CC31 I 1 
KK=O 
DO '324 J"l,6 
DO 824 K=l,J 
KK=KK+l 

824 ~UX(l,KKl=SEIK,JI 
GO TO 823 

820 Kf<sQ 
DO 825 J=l,6 
DO 825 K=l,J 
KK=KK+l 

825 SEIK,Jl•AUXII,KKI 
CCll I l=Z.Zll I 1 
CC2 II 1.•ZZ21 I 1 
CC31Il=Z.Z31II 



GO TO 823 
818 READ(ll'IDD)l(SEIK,Jl,K=l,Jl,J=l,61 
823 00'42 J=l,6 

DO 42 K=l,J 
42 SEIJ,Kl=SEIK,JI 

e DIRECDES DE DESLOCAMENTOS NO SISTEMA GLOBAL,ASSOCIADAS AO ELEMENTO 
JJl=JJI I ,li 
JJ2=JJ1I,2l 
JJ3=JJII,31 
Jl<l=JJ<I,41 
JK2=JJl1,5l 
JK3=JJ(I,6) 

c :ALCULO DOS DESLOCAMENTOS NO SISTEMA LOCAL 
Dlll l=DIJJl l*CX( Il+DIJJ2l*CYI II 
Dll21=DIJJll*CYCII-D(JJ21*CXII1 
Dll 3l=·DIJJ31 
Dl (41=DIJK1 l*CXI I l+O(JK2 l*CY( I 1 
Dl(51=DIJK11*CYIII-DIJK2l*CXCI1 

~ 

"' Dl ( 61=· D( JK3 J w 

e CALCULO DOS DESLOCAMENTOS NO SISTEMA LOCAL,CORRESPONDENTES AS 
e JIRECOES LIBERADAS NO ELEMENTO 

IFIMLI8l917,9l7,91B 
918 NL IB=O 

DO 919 LF=l,6 
919 NLIB=NLIB+LIBII,LFI 
929 IF(NLIB1917,917,920 
920 KCONT=O 

00 921 Jsl,6 
DO 921 K:1,6 

921 SlSTIJ,Kl=SEIJ,K) 
DO 922 LF=l,6 
IFILIB1I,LFl1922,922,923 

923 Dl(LFl=Oo 
KCOl'olT=KCONT+l 
IIC=KCONT+l 
IFIIIC-NLI81924,924,925 

924 DO 926 J:1,6 
DO 926 K:l,6 
SMTIJ,Kl=SISTIJ,Kl-(SIST(J,LFl*SIST(LF,KII/SISTILF,LFI 



STT=DABS(SMT(J,KII 
IF(STT-l.OE-131961,961,926 

961 SMT(J,K)"'Oo 
926 CONTINUE 

DO 927 J=l ,6 
DO 927 K=l,6 

927 SISTIJ,Kl=SMTIJ,KI 
922 :ONTINUE 
925 PROD=Oo 

.DO 92B J:1,6 
PROD=PROD+SIST(LF,Jl*Dl{JI 

928 CONTINUE 
DllLFl=-PROD/SIST(LF,LFI 
NLIB 2 NLIB-l 
GO ro 929 

C CALCULO DE DELTL,TETI,TETJ,TK 
917 DELTL(IJ=Oll41-D11ll 

WW = 1 Dl( 5 1-D 112 1 1/ AL L I I 1 
TETI II 1 =Dll 31-WW 
TETJIIl=D1(6l-WW 
TKIIl=CC11Il*DELTLIIl+CC2(Il*TETIIIl+CC3IIl*TETJ(II 

C CALCULO DAS ACOES NAS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS 
DD 43 J=l,6 
AMO( Jl:Oo 
DO 930 K=l,6 
AMDIJl•AMD(Jl+SECJ,Kl*DllKI 

930 CONTINUE 
43 AMLII,Jl=AMDIJI 
41 CONTINUE 

WRITE15,9541 
954 FORMATl//,lX,'ACOES NAS EXTREMIDADES DOS ELEMENTOS',//,lX,'ELEM.•, 

*9X, 1 AM1',12X,'AM2 1 ,l2X, 1 AM3',12X,'AM4',12X,'AM5 1 ,12X,'AM6',/I 
DO 955 I:1,NE 
WRITE15,9561I,IAMLII,Jl,J=l,61 

956 FORMATII4,6Fl5.31 
955 CONTINUE 

C VERIFICACAO DO ANDAMENTO DO PROCESSO ITERATIVO 
DO 44 .1"'1,NN2 
DI F3:0ABS I DC I 1-DZI I 11-0AB SI OZI I l*ERROF lo OE-1 O 



IF(DIF3144,44,46 
44 CONTINUE 

IF(ITCARl613,613,49 
46 DO 50 l"'l,NN2 
50 DZIIl•O<II 

GOTO 100 
613 NCONT=NCONT+l 

IFILCONTl614,614,615 
614 ao 616 I•l,NNC 

K=KIK(II 
DO 617 J=l,3 
IB=3*IK-l l+J 
SOSIIBl=PtlBI 
IF(LFIXCI,Jll617,617,670 

670 PCIBl=SOStIBl+PERC*SOStlBl 
617 CONTINUE 
616 ::oNTINUE 
632 JTENT•ITENT+l 

WRITEC5 1 1301 
WRITE(5,6181ITENT 

618 FORMAT(lX,'TENTATIVA NUMER0',141 
IIRITE(5,130I 
IFIITENT-161620,660,660 

660 WRITECS,1301 
WRITEl5,66l l 

661 FORMATllX, 1 FOI ATINGIDO O NUMERO ~AXIMO DE TENTATIVAS FIXADO NO',/ 
*,lX,'PROGRAMAoOEVE-SE REINICIAR O PROCESSO OE TENTATIVAS',/,lX,'CO 
*M UMA ESTIMATIVA MAIS ADEQUADA PARA O CARREGAMENTO',/,lX,'DE PARTI 
*DA' 1 

WRITE15,1301 
GO TO 419 

620 WRJTE15,l551 
WRITEl5 1 157 I 
DO 621 l=l, NNC 
K=KIKCII 
DO 622 M=l,3 
1B=3*<K-ll+M 

622 PlP11=PCIBl 
WR I TE (5,159 1 K, ( Pl I M 1 , M= 1, 3 1 



621 CONTINUE 
GO TO 610 

615 ~O 671 I=l,NNC 
K=KIKIII 
DO 623 J=l,3 
IF(LFIXII,Jll623,623,672 

672 1B=3*IK-ll+J 
SOSl=P( 181 
RORl=RORIIB) 
DI FEl=DABS ( SOS1-ROR1 1-0ABS ( S0Sl*TERRO 1 
IFIDIFE11625,625,626 

623 CONTINUE 
671 CONTINUE 
6 2 5 WR I TE ( 5, l 30 1 

WRlrE15,6271 
627 FORMATllX,'CAPACIDADE OE CARGA OA ESTRUTURA') 

WRITE(5,1551 
WRITE(5,1571 
DO 628 I=l,NNC 
K=KIK(I I 
DO 629 M:1,3 
IB:3*(K-ll+M 

6 29 P 1 PO =PI t B 1 
WRITE15,1591K,(PllMl,M=l,31 

628 CONTINUE 
WRIT E 15,130 1 
GOTO 419 

626 no 630 t:1,NNC 
K=KIKIII 
DO 631 J:1,3 
I B:3*( K-1 l 1-J 
SOSIIBI =PI IB 1 
IF(LFIX(I,Jll63l,631,673 

673 PI lBl=(SOS( IB)i-RORIIB)l/2o 
631 CONTINUE 
630 CONTINUE 

GOTO 632 
611 LCONT=.LCQNTi-l 

1FINCONT)650,650,651 



650 DO 652 I=l,NNC 
K=KJK(II 
nn 653 J=l,3 
IFILFIXII,Jll653,653,674 

674 1B=3*IK-ll+J 
R OR I I B 1 =P ( I B 1 
PIIRl=ROR(IBI-PERC*RORIIBl 

653 CONTINUE 
652 CONTINUE 

GO TO 632 
651 DO 675 1'=1,NNC 

K:KIKIII 
00 633 J=l,3 
IFILFIXII 1 Jll633,633,676 

676 IB=3*1K-l l+J 
SOSl=SOSIIBI 
RORl=PIIBI ~ 

DIFEl=DABS(SOSl-RORll-DABSISOSl*TERROl <O ..... 
IFIDIFE11635,635 1 636 

633 CONTINUE 
675 CONTINUE 
635 WRITE15,1301 

WRITE15,6271 
WRITEI 5,1551 
WRITE15,157 I 
DO 637 I""'l, Nf\C 
K=KIKIII 
DO 638 M=l, 3 
1B"'3*1K-l l+M 

638 PllM):SOSI IRI 
WRITEl5,l59lK,1Pl(Ml,M=l,31 

637 CONTINUE 
WRITE15,l30l 
GOTO 419 

636 DO 639 I=l,NNC 
K=KIKII) 
DO 640 J=l ,3 
IFILFIXII,Jll640,640 1 677 

677 IB=3*1K-ll+J 



ROR I I B 1 =PI I B l 
PIIBl=ISOS(IBl+RORIIB11/2o 

640 CONTINUE 
639 CONTINUE 

GO TO 632 
C CALCULO DAS REACOES OE APOIO 

49 00 51 I=l,NN2 
ARI I l=O. 

51 CONTINUE 
DO 52 K 1=1, NE 
DO 53 11=1,NNDP 
NA I=NA I II 1 
IFINELIKI,11-NAI155,54,55 

55 IFINEL1Kl,2l-NAI153,54,53 
53 CONT-INUE 

GOTO 52 
54 JJl 2 JJ(KI,ll 

JJ2=JJIKI,2l 
JJ3=JJI KI ,31 
JKl=JJ( KI ,41 
JK2:JJIKI,5) 
JK3=JJI KI ,61 
DO 56 I=II,NNOP 
DO 56 J=l,3 
1FIIA1I,Jl)56,57,56 

57 IR=3*1NAIIl-ll+J 
IF1IB-JJ1J58,59,5B 

59 AR(IAl=AR(IBl+AMLIKI,ll*CXIKil+AMLIKI,2)*CY(KII 
GOTO 56 

58 IFIIB-JJ2160,6l,60 
61 ARllAl=ARIIB)+AMLIKI,ll*CYIKil-AMLIKI,21*CXIKII 

GOTO 56 
60 1F1IB-JJ3l62,63,62 
63 AR(IBl=ARIIBl-AML(KI,31 

GOTO 56 
62 IF1IB-JK1164,65,64 
65 ARIIBl=ARIIB)+AML(KI,4l*CXIK1l+AMLIKI,5l*CYIKII 

GO TO .56 
64 IF1IB-JK2l66,67,66 



67 ARIIBl=ARIIBl+AMLIKI,41*CYIKII-AMLIKI,51•CXIKI1 
GOTO 56 

66 IFIIB-JK3156,68,56 
68 ARIIBl=ARIIBI-AML(KI,61 
56 CONTINUE 
52 CONTINUE 

WRITE15,1651 
165 FORMAT(//,lX,'REACOES OE APOIO• ,//,3X,' NO' ,lOX,'REA.X',9X,'REAoY 1, 

*9 X , ' R EA. l' , I 1 
00 69 I=l,NNDP 
NAJ=NACII 
DO 70 J=l,3 
IFIIAII,Jll70,71,70 

71 IR=3•1NAII1-1J+J 
ARllBl=ARIIBI-PIIBI 

70 CONTINUE 
WRJTE15,l66INAI,ARl3*NAI-21,ARl3*NAl-11,ARl3*NAII 

166 FORMAT(I5 1 3Fl5o31 
69 CONTINUE 

421 IFIICAR-NCARl420,419,419 
74 WRITE15,1301 

WRITEl5,1671LB,JBMAX 
167 FORMAT(//,lX,'EXECUCAO SUPRIMJDA 1 ,//,1X,'LARGURA DE BANDA INSUFICI 

*ENTE 1,//,lX, 1LR=',131//1lX1 1 JBMAX"' ,131 
WRITEIS,1301 

419 IF1ICONT-NESTRl405,404,404 
404 CALL EXIT 

END 



SUBROUTINE DRCSPIEG,SKAP,TS1,TS2,TS3,TS4,TB1,ES1,ES2,ES3,ES4,EB1,E 
*B2,IFOUS,IFOUB,Hl,H2,N,NNI,SFER,DIST,BR,Gll,G21,G22,IACO) 

IMPLICIT REAL *BIA-H,0-ZI 
DIMENSION EPS(401,ELAl4Dl,SFERl151,DISTl151,BR(251,AST(l51 

C SUBROTINA PARA CALCULO DOS VALORES DE Gll,G21,G22,PARA AS DIVERSAS 
C SECOES TRANSVERSAIS AO LONGO DO ELEMENTO (SECAO CIRCULAR OU 
C RETANGULARlo 

TOTH=Hl-H2 
AFST=TOTH/N 
HAF=AFST/2o 
QUAD=AFST*AFST 
Ul=QUAD/lOo 
U2=AF ST /60 
NB=N+l 
NS=NNI 

C CALCULO DAS DEFORNACOES NA SECAO 
DO 1 1=1,NB 

1 EPS(ll=EG+SKAP*IH2+1I-ll*AFSTI 
NK=NB+l 
NV:NB+NS 
DO 2 J=NK, NV 
JJ=J-NB 

2 EPS(Jl=EG+SKAP*DISTIJJI 
CALL EMOSPIEPS,TS1,TS2,TS3,TS4,TB1,ES1,ES2,ES3,ES4,EB1,EB2,IFOUS,I 

*FDUB,ELA,NB,NS,IACOI 
C CALCULO DE Gll,G21,G22 

Gl 1 =O. 
G2l=O• 
G22=0. 
DO 3 I=l,N 
Xl=2.*ELA(I1+ELA(I+ll 
X2=ELA1Il+2o*ELA(I+ll 
X3=ELAII1+ELAII+ll 
X4=ELAII1+3e*ELAII+ll 
X5=2o*ELAIIl+3o*ELA1I+ll 
X6=ELAIIl+4.*ELA(t+ll 
Z=H2+AFST*( I-11 
Tl=BR(Il*Xl+BR1I+ll*X2 
T2=BR1Il*X3+RR(I+ll*X4 

N 
o 
o 



T3=BRIIl*X5+3o*BR1I+ll*X6 
Gll=Gll+Tl 
A=Z*Tl • 
B=H4F*T2 
G2l=G2l+A+B 
G22=G22+Z*A+2e*Z*B+Ul*T3 

3 ::ONTINUE 
Gll:Gll*U2 
G21 =G21 *U2 
G22=G22*U2 
DO 4 J=NK,NV 
JJ=J-NB 
AST(JJl=SFERIJJl*ELAIJl 
Gll=Gll+ASTIJJ) 
G2l=G2l+ASTIJJl*DIST(JJl 
G22=G22+AST(JJ)*DIST(JJ)*D1ST(JJl 

4 CONTINUE 
RETURN 
!=NO 

N 
o 
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SUBROUTINE EMOSPIEPS,TS1,TS2,TS3,TS4 1 TB1,ES1,ES2,ES3,ES4,EB1,EB2,I 
*FOUS,IFOUB,ELA,NB,NS,IACOI 

IMPLICIT REAL *BIA-H,0-ZI 
DIMENSION EPSl401,ELAl401 

C SUBROTINA PARA CALCULO DOS MODULOS OE ELASTICIDADE SECANTES EM 
C DIVERSOS PONTOS DA SECAO TRANSVERSAL.PARA O CONCRETO E UTILIZADO O 
C DIAGRAMA PARABOLA-RETANGULOo PARA OS ACOS QUE APRESENTAM PATAMAR DE 
C ESCOAMENTO DEFINIDOITIPO Al,E UTILIZADO UM DIAGRAMA BILINEAR. 
C PARA OS ACOS QUE NAO APRESENTA~ PATAMAR DE ESCOAMENTO )EFINIDO 
C (TIPO Bl,E UTILIZADO UM DIAGRAMA APROXIMADO ICONSTITUIDO POR 
C TRECHOS RETOS) QUE PERMITE CARACTERIZAR O COMPORTAMENTO DESTES 
C t.C OSo 

T=EB2 
IFIEPSllll19,21,21 

19 IFIEPSINBll22,21,21 
22 Dl=EPS( li 

D2=EPSINB1 
IFI01-D2123,23,24 

23 EB2=EB2+0.75*D2 
GOTO 21 

24 EB2=EB2+0o75*Dl 
21 NK 2=Nfl+NS 

El=EBl/2000 
C CONCRETO 

DO l I=l,NK2 
IFIEPSIIl12,2,3 

3 ELA( I l=O. 
GO TO l 

2 EPSIIl=DABSIEPS(III 
1FIEPSIII-E1125,25,26 

25 TENC=Oo009975*TB1 
ELA II 1 =TENC /El 
GOTO 1 

26 IF(EPSIII-EBllS,5,4 
5 F=2.*EPSII1-IEPSIII/EB1l*EPS(II 

TENC=TBl*F/EBl 
ELAIIl=TENC/EPSIII 
GO TO .1 

4 IF1EPS1II-EB217,7,6 

"' o 

"' 



7 ELAIIl=TBl/EPSIII 
GO TO 1 

6 IFOUB=IFOUB+l 
1 CONTINUE 

EB2=T 
NKl=NB+l 
IF(IACOl27,28,27 

c 4CO TIPO A 
28 DO 20 I=NK1,NK2 

IFIEPSIII-ESllll,11,12 
11 ELAIIl=TS1/ES1-ELAIII 

GOTO 20 
12 1FIEPSIII-ES2l13,13,l4 
13 FLAIIl=TSl/EPS(Il-ELAIIl 

GO T-0 20 
14 1 F OUS 2 I F OUS+l 
20 CONTINUE 

RETURN N 

e 4CO TIPO B o 
w 

27 DO 30 I=NK 1, NK 2 
IFIEPS1Il-ES113l,3l,32 

31 ELA(ll=TS1/ES1-ELA(Il 
GO TO 30 

32 If1EPS(ll-ES2l33,33,34 
33 G=( TS2-TS1l /(ES2-ES1I 

T~NS=TSl+G•IEPS(II-ES11 
ELAIIl=TENS/EPS(II-ELA(ll 
GOTO 30 

34 IFCEPSIII-ES3135,35,36 
35 G=ITS3-TS2l/lES3-ES2I 

TENS=TS2+G*IEPSl1l-ES2l 
ELAI I l=TENS/EPS II 1-ELAI I 1 
GO TO 30 

36 IFIEPS(l1-ES4l37,37,3B 
37 G=ITS4-TS3l/lES4-ES3l 

TENS=TS3+G*IEPSIII-ES3I 
ELAll l=TENS/EPS( I 1-ELAII 1 
GOTO 30 

38 IFOUS=IFOUS+l 



30 CONTINUE 
RETURN 
END 

N 
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SUBROUTINE STYTEIDD11,DD21,DD22,NMOT,ALMOT,NSMOT,Al,Sll,Sl2,Sl3,S2 
*2, S 23, S 33,C 1,C 2,C 31 

IMPLICIT REAL •BIA-H,O-ZI 
DIMENSION SOClOl,Yll0,451,SllOl,DDlll451,DD211451,D0221451,ALMOTC5 

*1,NSMOTC51 
C SUBROTINA PARA OBTENCAO DA PRIMEIRA DAS DUAS MATRIZES EM QUE SE 
C DECDMPDE A MATRIZ OE RIGIDEZ 13*31 RELATIVA AOS DESLOCAMENTOS 
C OELTL,TETI,TETJ.TRATA-SE DA MATRIZ QUE DEPENDE DA DISTRIBUICAO DE 
C MODULO$ DE ELASTICIDADE NO ELEMENTO. 

Xl=O. 
NN=O 
DO lD J=l,10 
SIJl=O. 

10 CONTINUE 
00 290 L=l, NMOT 
All=ALMOTIL 1 
N=NSMOT IL 1 
Al3=All/l3o*N*Al*All 
FN=N 
X=All/CFN*ALI 
Xl=Xl-X 
Nl=N+l 
DO 100 I=l, Nl 
NN=NN+l 
Xl=Xl+X 
21 =ODll I NN 1 
Z2=DD2l(NNI 
Z3=D022 { NN I 
A) =60 *Xl 
A2=24e*Xl 
A3=36e*Xl 
Bl =Xl*Xl 
B2=36e*Bl 
B3=4B.*Bl 
Yll,Il=Zl 
YC2,Jl=I-Al+4el*Z2 
Y13,Il=I-Al+2.l*Z2 
Y14,Il=IB2-2o*A2+l6o l*Z3 
Yl5,Il=l82-A3+B.l*Z3 

N 
o 
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Y(6,Il=(S2-A2+4.l*Z3 
Y17,I1=(64e*Bl-64e*Xl+l6e l*Zl 
YIB,Il=14.-8.*Xll*Zl 
Y19,Jl=l83-56.•Xl+l6el*Z2 
Yl10,Ilz(S3-40e*Xl+8el*Z2 

100 CONTINUE 
DO 101 J=l,10 

101 SO(Jl=O. 
DO 250 J=l,10 
DO 200 I=2,N,2 
OP=YIJ,1-11+4.*YIJ,Il+YIJ,I+ll 

200 S0IJl=S0(Jl+OP*AL3 
250 CONTINUE 

DO 260 J=l,10 
S ( J 1 = S ( J 1 + so I J 1 

260 CONTINUE 
290 CONTINUE 

S7=SI 71 
S8=S(8l 
S9=S(9I 
SO=S( 101 
Sll=S(l I-S8*S8/S7 
Sl2=S(2I-S8*S9/S7 
Sl3=Sl3I-S8*SO/S7 
S22=S(4I-S9*S9/S7 
S23=Sl5I-S9*SO/S7 
S33=Sl6I-SO*SO/S7 
Cl=-S8/S7 
C2=-S9/S7 
C3=·SO/S7 
RETURN 
END 

N 
o 
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e 
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SUBROUTINE PALUI(S11,S12,Sl3,S22,S23,S33,AN,AL,SEJ 
IMPLICIT REAL *B(A-H,C-ZI 
DIMENSION SE(6,6l 
SUBROTINA PARA CALCULO DA MATRIZ DE RIGIDEZ DO ELEMENTO (6*6lo 
OB=AL*AL 
DE=AN/AL 
DD=AN*AL 
CALCULO DA MATRIZ DE RIGIDEZ DO ELEMENTO (6*61 
SE ( 1, li =Sll 
SE(l,21=-(S12+Sl3I/AL 
SE ( 1, 31 =- 512 
SE(l,41=-SE(l,11 
SE(l,51=-SE(l,21 
SE ( 1, 61 =- 513 
SE(2,21•(S22+2e*S23+S331/DB+6e*DE/5e 
SE12,3l=(S22+S231/AL+AN/10. 
SEI 2,41=SEI 1, 51 
SEl2,51=-SE12,21 
SE12,61=(S23+S331/AL+AN/10. 
SE( 3,31sS22+2.•DD/15. 
SE!3,41=-SE(l ,3 I 
SE( 3,51=-SE12,31 
SE(3,6l=S23-D0/30. 
SE!4,4l=SE!l,11 
SF(4,51=SE( l,2l 
SE( 4, 61=-SE 11, 61 
SE ( 5,51 =SE! 2,21 
SE! 5,61:-SE( 2,61 
SE!6,6l=S33+2o*DD/l5o 
DO 1 J=l,6 
DO 1 K=l,J 

1 SE{J,Kl=SE!K,JI 
RETURN 
END 

N 
o 
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SUBROUTINE SISEQ<A,B,N,M,MCONTI 
IMPLICIT REAL *B(A-H,O-ZI 
OIMENSION Al90,331,B{901 

C SUBROTINA PAPA RESOLUCAO DE UM SISTEMA DE EQUACOES COM MATRIZ DE 
C COEFICIENTES BANDA (N*Ml-METODO DE GAUSS. 

NMl =111-1 
DO 3 I=l,NMl 
DO 3 J=2,M 
II =l+J-1 
IF( II-Nll,1,3 

l F=-All,JI/A!l,11 
B(IIl=B!IIl+F*B!ll 
MJl=M-J+l 
DO 2 K=l,MJl 
l=K+J-1 

2 A(ll,Kl=A(II,K)+F*AII,ll 
3 CONTINUE 

DO 141 ll=l,N 
IF(A(LL,1)1142,142,141 

142 "1CONT="ICONT +l 
141 CONTINUE 

BIN):B(NI/A!N,11 
DO 5 l=2,N 
I=N-L+l 
C= B ( I 1 
DO 4 K=2,M 
IK l=I+K-1 
IF( IKl-Nl4,4,5 

4 C=C-A(l,Kl*B(IKll 
5 BC I l =C / A ( I , l l 

RETURN 
END 

N 
o 
00 
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