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RESUMO
Treliças quando submetidas a carregamentos de grande magnitude apresentam não linearidade geométrica e, em geral,
na  trajetória  de  equilíbrio  das  mesmas  aparecem  pontos  limites  de  força  (snap-through)  e  pontos  limites  de
deslocamento (snap-back). A estrutura quando atinge tais pontos pode torna-se instável, por isso a identificação deles é
de  grande  importância  para  um  projeto  de  engenharia.  Nesse  contexto,  um  algoritmo  em  ambiente  Matlab  é
desenvolvido a partir do método iterativo do Ponto Médio, com convergência de ordem cúbica, associado à técnica de
continuação Comprimento de Arco Linear.  Considerada uma abordagem alternativa para problemas não lineares,  o
Método dos Elementos Finitos Posicional é utilizado, cuja formulação considera as coordenadas nodais como variáveis
do sistema de equações não lineares em vez dos deslocamentos. O comportamento constitutivo do material é descrito
por um modelo elástico linear. Aplicações numéricas de treliças encontradas na literatura são fornecidas para comprovar
o desempenho computacional do modelo implementado.

PALAVRAS-CHAVE: Não Linearidade Geométrica; Método de Elementos Finitos Posicional; Técnica de Continuação;
Trajetória de Equilíbrio; Pontos Limites.

1 INTRODUÇÃO

Treliça espacial é uma estrutura rígida leve que consiste de barras e nós interligados em um
padrão  geométrico  triangular.  A  rigidez  inerente  a  esse  padrão  deriva  sua  resistência.  Sob  a
aplicação de carregamento, forças normais de tração ou compressão são transmitidas ao longo do
comprimento da barra (SANGEETHA; KUMAR; SENTHIL, 2015).  Esse tipo de estrutura é muito
utilizado para cobrir grandes áreas abertas com poucos ou nenhum apoio interno. Aplicações bem
sucedidas  de  sistemas  estruturais  treliçados  abrangem  estádios,  edifícios  públicos,  centros  de
exposições,  hangares  de  avião,  pontes  suspensas,  entre  outras  (SEÇER,  2009).  Dentre  as
vantagens da utilização dessas estruturas, destacam-se: a produção em larga escala, transporte
fácil, montagem rápida, peso próprio relativamente baixo e aparência agradável (KADHUM, 2010). 

A análise estrutural linear clássica pressupõe uma proporcionalidade entre o carregamento
aplicado  e  o  deslocamento,  desde  que  se  verifiquem condições  de  resposta  elástica  linear  do
material e de pequenos deslocamentos (REDDY, 2004). As principais fontes de não linearidade nas
estruturas são devidas à geometria e ao material. As análises resultantes de uma abordagem na
qual  a  verificação  do  equilíbrio  é  feita  na  posição  deslocada  (grandes  deformações  e/ou
deslocamentos), mas a relação constitutiva do material é linear elástica, são denominadas análises
geometricamente não lineares. Nesse caso, as equações de equilíbrio baseadas na configuração
inicial da estrutura não são mais válidas na configuração deformada, e a relação deslocamento-
tensão torna-se não linear. A não linearidade material causa uma relação deformação-tensão não
linear (LACERDA; MACIEL; SCUDELARI, 2013).

Problemas não lineares decorrentes da não linearidade geométrica ou material apresentam
pontos críticos ou limites ao longo da trajetória de equilíbrio. Pontos limites, indicados na Figura 1,
são pontos no caminho da solução em que a estrutura perde estabilidade (por exemplo, flambagem).
Os pontos limites de força ocorrem quando a força máxima ou mínima local é alcançada na curva de
força versus deslocamento - pontos A e D (a tangente nesses pontos é horizontal). Os pontos limites
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de deslocamento ocorrem nos pontos B e C cujas tangentes são verticais na curva de solução. A
estabilidade está diretamente relacionada aos pontos limites de força, em que a região entre esses
pontos é instável.  Usando a teoria da estabilidade em um sistema conservador, um ponto limite
ocorre quando a matriz de rigidez global é singular (LEON et al., 2011).

Figura 1: Pontos limites na trajetória de equilíbrio.
Fonte: Adaptado de Leon et al. (2011).

Uma  dificuldade  inerente  ao  método  convencional  de  Newton-Raphson,  que  tem  como
estratégia a manutenção do parâmetro de força constante durante o ciclo de iterações, é a solução
próxima a pontos limites na trajetória de equilíbrio divergir devido ao mau condicionamento da matriz
de rigidez tangente K, ou simplesmente porque, para o nível de força estabelecido, não há solução
(SILVEIRA;  ROCHA;  GONÇALVES,  1999).  Com  o  propósito  de  resolver  esses  problemas  de
convergência, técnicas de continuação associadas a esse método têm sido desenvolvidas, dentre
elas: Controle de Deslocamento (BATOZ; DHAT, 1979), Controle de Deslocamento Generalizado
(YANG; KUO, 1994; YANG; SHIEH, 1990) e Controle de Comprimento de Arco (RIKS, 1972; RIKS,
1979; RAM, 1981; CRISFIELD, 1991). Na técnica de controle de força constante, o parâmetro de
força é mantido invariável durante o ciclo iterativo. A ideia dos métodos de continuação é tratar esse
parâmetro como uma variável,  a  partir  da adição de uma condição de restrição ao sistema de
equações que descreve o equilíbrio estrutural para a determinação do mesmo.

Em problemas de estruturas com comportamento não linear os métodos de Newton-Raphson
(NR) e Newton-Raphson Modificado (NRM), associados a técnicas de continuação, são bastante
utilizados  para  solucionar  as  equações  de  equilíbrio  do  Método  dos  Elementos  Finitos.  Neste
trabalho é desenvolvido um algoritmo com o método iterativo do Ponto Médio, com convergência de
ordem  cúbica,  adaptado  à  técnica  de  continuação  Comprimento  de  Arco  Linear.  Simulações
numéricas com o  software Matlab de dois problemas de treliças com comportamento não linear
geométrico são realizadas. Os resultados alcançados evidenciam o melhor desempenho do método
iterativo do Ponto Médio, em comparação com as análises efetuadas com os métodos NR e NRM,
quanto ao tempo de processamento e números totais de passos de força e iterações acumuladas
até a convergência para a solução.

Na análise não linear, utiliza-se a formulação do Método dos Elementos Finitos Posicional
desenvolvida por Coda (2003). Essa formulação é fundamentada no princípio da mínima energia
potencial e as incógnitas fundamentais do problema são as coordenadas nodais do elemento finito,
ao invés dos deslocamentos que são as incógnitas na formulação padrão de Elementos Finitos para
sólidos. A formulação posicional é classificada como sendo uma formulação Lagrangeana Total. As
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mudanças de configuração da estrutura são medidas a partir da configuração inicial no tempo zero.
Supõe-se que todas as barras das treliças tenham comportamento constitutivo elástico linear.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 FORMULAÇÃO POSICIONAL DO ELEMENTO FINITO DE TRELIÇA ESPACIAL
O elemento de treliça é descrito pela formulação de Elementos Finitos Posicional (CODA,

2003).  Esse  elemento  transmite  somente  forças  axiais  e  tem  área  da  seção  transversal  (A)
constante. As coordenadas (X1, Y1, Z1) e (X2, Y2, Z2) representam a configuração inicial do elemento
de barra (também conhecida como coordenadas de referência). Após uma mudança de configuração
devido a deslocamentos da treliça, a barra passa a ter novas coordenadas (x1, y1, z1) e (x2, y2, z2),
conforme  o  desenho  esquemático  na  Figura  2  (LACERDA;  MACIEL;  SCUDELARI,  2013).  O
comprimento  inicial  (ou  referencial)  L0 e  o  comprimento  atual  L  da  barra  são  determinados,
respectivamente, por:

L0=√ ( X2−X1 )
2
+ (Y 2−Y 1 )

2
+(Z2−Z1 )

2 , (1)

L=√( x2−x1 )
2
+( y2− y1 )

2
+ ( z2−z1 )

2 . (2)

Figura 2: Elemento finito de treliça espacial.
Fonte: O próprio autor.

A deformação de Engenharia ou de Cauchy (E) é definida pela seguinte expressão:

εE=
L−L0

L0

. (3)

As equações para a avaliação da matriz de rigidez tangente Kel e do vetor de força interna Fel

elementares com essa deformação são dadas por:

K el=
EA

L3 B+
EA εE
L

C , (4)

F el=
EA εE
L

d , (5)

em que EA é a rigidez axial da barra e d = [x1-x2,  y1-y2,  z1-z2,  x2-x1,  y2-y1,  z2-z1]T.
A Equação (3) pode ser reescrita da seguinte forma:

εE=
(L−L0 ) (L+L0 )

L0 (L+L0 )
=

L2
−L0

2

L0 (L0 εE+2L0 )
=

L2
−L0

2

2L0
2

(εE+2 )
. (6)

No caso da deformação ser pequena, tem-se E  0. Então o termo E no denominador da Eq.
(6) pode ser suprimido, resultando na expressão para a deformação de Green (G):

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

εG=
L2

−L0
2

2L0
2 . (7)

A matriz de rigidez tangente  Kel e o vetor de força interna  Fel elementares considerando a
deformação de Grenn são calculados por, respectivamente:

K el=
EA

L0
3
B+

EA εG
L0

C , (8)

F el=
EA εG
L0

d . (9)

As matrizes B e C nas Eqs. (4) e (8) são definidas, respectivamente, por:

B=[ I3 −I3

−I 3 I 3
], (10)

C=d dT , (11)

em que I3 é a matriz identidade de ordem 3.

2.2 TÉCNICA DE CONTINUAÇÃO COMPRIMENTO DE ARCO LINEAR
A equação que governa o equilíbrio estático de um sistema estrutural com comportamento

não linear geométrico é (MAXIMIANO; SILVA; SILVEIRA, 2014):
g(k)

= λ(k)F r−F
∫¿ (d(k−1)) , ¿

(12)

na qual g é o vetor de forças desequilibradas, Fint é o vetor de forças internas (avaliado em função
do vetor de coordenadas nos pontos nodais da estrutura d), e λ é o parâmetro de força responsável
pelo escalonamento do vetor força externa  Fr, sendo este um vetor de referência e de magnitude
arbitrária. A solução do sistema de equações dado em (12) é obtida usando um esquema iterativo e
incremental. Para uma sequência do parâmetro de força λ, uma sequência do respectivo incremento
de deslocamento u é calculado. Considerando-se que λ passa a ser uma incógnita e varia ao longo
das iterações, o problema estrutural não linear é dado por:
K (k−1)u(k)

=g(k) , (13)
em que  K(k-1) é a matriz de rigidez representativa do sistema estrutural. Os incrementos totais de
força  (λ)  e  de  deslocamento  (u)  no  passo  de  força  t+t  e  iteração  k  são  atualizados  por,
respectivamente:
λ(k)

=λ(k−1)
+δλ(k) , (14)

u(k )
=u(k−1)

+δu(k ). (15)
Substituindo as Eqs. (12) e (14) na Eq. (13) e isolando δu(k), chega-se à (CRISFIELD, 1991):

K (k−1)u(k)
=δλ(k)Fr+λ

(k−1)F r−F
∫¿ (d(k−1)) ,¿

(16)

δu(k)
=δλ(k )δur

(k)
+δug

(k ) , (17)

na qual δλ(k) é o subincremento de força que deve ser avaliado ao longo do ciclo iterativo, e δug e δur

são obtidos, respectivamente, pelas equações:
δug

(k)
=K (k−1)−1 g(k−1) , (18)

δur
(k)

=K (k−1)−1 F r . (19)

Os incrementos de força (λ) e de deslocamento (u) no passo de força t+t e iteração k são
avaliados por, respectivamente:

λ(k )
=λ(k−1)

+δλ(k) , (20)
u(k )

=u(k−1)
+δu( k ). (21)
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No método de Comprimento de Arco proposto por Riks (1972, 1979), a trajetória de iteração é
mantida sempre ortogonal à tangente inicial em cada passo. A expressão para o subincremento
inicial do parâmetro de força (solução predita) é dada por:

δλ(0)
=

l

‖ur‖
, (22)

na qual l representa o incremento de comprimento de arco. Como proposto por Crisfield (1991), o
incremento  l  pode ser utilizado como um parâmetro de controle no passo de força corrente de
acordo com a equação:

l= l❑

t (
Nd

k❑

t )
1/2

, (23)

em que  tl  representa o incremento de comprimento de arco no passo de força anterior, Nd é o
número de iterações desejadas para a convergência do processo iterativo corrente, e tk é o número
de iterações que foi necessário para convergir no passo de força anterior. No processo iterativo
subsequente, a equação de restrição usada para calcular (k) é obtida fazendo com que a solução
iterativa (u(k), (k)Fr) seja ortogonal à solução incremental predita (u(0), (0)Fr):

u(k )Tu(0)
+δλ(k)λ(0)F r

T F r=0. (24)
Com  a  substituição  da  Eq.  (17)  na  Eq.  (24),  obtém-se  a  seguinte  expressão  para  a

determinação da correção do subincremento de força (k > 1):

δλ(k )
=

−u(0)T ug
(k)

u(0)Tur
(k)

+λ(1)Fr
T Fr

. (25)

Com a supressão do segundo termo no denominador  da Eq.  (25),  isto  é,  λ(0)F r
TF r=0,  a

determinação do parâmetro (k) é obtida por:

δλ(k)
=

−u(0)T ug
(k )

u(0)T ur
(k) . (26)

O sinal do incremento inicial de força ((0)) pode ser positivo ou negativo. A escolha correta
do sinal é de suma importância na definição das sequências de soluções (u,  ) que permitam o
avanço contínuo na resposta força-deslocamento. O procedimento utilizado neste trabalho consiste
na análise do produto interno entre o deslocamento incremental obtido no passo de força anterior
(tu) e o incremento de deslocamento corrente (ur): se  tuT ur > 0, então o preditor  u(0) tem o
mesmo sentido de ur; caso contrário, o preditor tem sentido oposto. O critério de convergência é
expressado pela norma da força residual e norma da força total aplicada:

‖g‖≤ tol‖Fr‖. (27)
onde tol é tolerância fornecida pelo usuário.

2.3 MÉTODO DO PONTO MÉDIO

O método do Ponto Médio (FRONTINI; SORMANI, 2004) é adaptado para o problema não linear
estrutural, cujo esquema iterativo é dado pelas seguintes equações:
K ( y( k))δu2

( k)
=δλ2

(k)Fr+g (u(k−1)) , (28)

u(k)
=u(k−1)

+δu2
( k), (29)

y(k)
=u(k−1)

+
1
2
δu1

(k) , (30)

δu1
(k)

=K (u(k−1))
−1

[δλ1
(k)F r+g (u(k−1) ) ] . (31)
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Este método possui convergência cúbica sem a necessidade do uso de derivadas de segunda
ordem. O algoritmo para o método do Ponto Médio associado à técnica de Comprimento de Arco
Linear é apresentado a seguir.

________________________________________________________________________________
Algoritmo: Método do Ponto Médio associado à técnica de Comprimento de Arco Linear.
________________________________________________________________________________
1.   u  0, u  0,   0
2.   Para n  1,,nmáx

3.     ur  K(u)-1 Fr

4.       l/ur||
5.     Se uT ur < 0
6.          -
7.     Fim-Se
8.     u(0)   ur

9.     u  u(0)

10.   g  (+) Fr - Fint(u+u)
11.   Para k  1,,imáx

12.      ug  K-1 g
13.      1  -(u(0)T ug)/(u(0)Tur)
14.      u1  1/2 (ug + 1 ur)
15.      Calcular K(u+u+u1)
16.      ug  K-1 g
17.      ur  K-1 Fr

18.      2  -(u(0)Tug)/(u(0)Tur)
19.      u2  ug + 2 ur

20.      u  u + u2

21.         + 2

22.      g  (+) Fr - Fint(u+u)
23.      Se ||g||  tol  ||Fr||
24.          Terminar a execução do Para
25.      Fim-Se
26.      Calcular K(u+u)
27.      ur  K-1 Fr

28.   Fim-Para
29.   u  u + u
30.      + 
31.   l  l(Nd/k)0,5

32. Fim-Para
________________________________________________________________________________

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Nesta seção são apresentados os resultados numéricos de dois problemas de treliças com
comportamento  não  linear  geométrico  encontrados  na  literatura,  com  o  objetivo  de  verificar  a
aplicabilidade e o desempenho do algoritmo desenvolvido com o método do Ponto Médio associado
à estratégia de Comprimento de Arco Linear. Salienta-se que as unidades de medida dos problemas
estudados  foram mantidas  conforme  as  referências  bibliográficas  originais.  O  peso  próprio  das
estruturas é desprezado nas simulações. No cômputo do tempo de processamento das análises não
estão contabilizadas a geração da malha de Elementos Finitos e a saída de dados.

3.1 PROBLEMA 1 - TRELIÇA PLANA

Este exemplo numérico apresenta uma torre plana constituída por 12 elementos de barra e
solicitada por duas forças verticais (10P) e uma força horizontal  (P).  Na Figura 3 é mostrado o
modelo estrutural da torre. A rigidez axial adimensional das barras é EA = 9,0 x 10 3. Nas simulações
foram adotados os seguintes parâmetros: l = 0,25; Nd = 3; tol = 1,0 x 10-5; imáx = 100; e P = 1,0.
Este problema foi estudado por Powell e Simons (1981) utilizando o esquema iterativo de Newton-
Raphson.

A trajetória de equilíbrio (curva deslocamento horizontal no nó 7 versus força P) obtida com o
algoritmo  implementado  (método  do  Ponto  Médio)  é  apresentada  na  Figura  4a,  havendo  boa
concordância com os resultados alcançados por Powell e Simons (1981) (foram impressos alguns
pontos de equilíbrio da curva numérica obtida por esses autores). Na Figura 4b são mostradas as
configurações indeformada (posição inicial) e deformada (posição final) e a indicação das barras que
estão tracionadas e comprimidas da torre. Os resultados numéricos com o algoritmo foram obtidos
considerando a deformação de Engenharia na formulação de Elementos Finitos Posicional.

Figura 3: Modelo estrutural da torre.
Fonte: O próprio autor.

Na Tabela 1 aparecem os números totais de passos de força (NP) e iterações acumuladas até
a  convergência  para  a  solução  (kt)  e  tempo  de  processamento  em  segundos  (t),  obtidos  nas
simulações efetuadas com os métodos iterativos do Ponto Médio, de Newton-Raphson Padrão (NR)
e  de  Newton-Raphson  Modificado  (NRM).  Vê-se,  nessa  tabela,  um  melhor  desempenho
computacional do método do Ponto Médio quanto ao tempo de processamento, visto que a solução
do problema é alcançada por esse método com um número menor de passos de força (NP = 13) e
de iterações (kt = 27), se comparado com os métodos NR (NP = 39 e kt = 112) e NRM (NP = 102 e
kt = 306).

Tabela 1: Resultados numéricos da torre.
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Método NP kt Tempo de processamento t (s)
Ponto Médio 13 27 0,073771

NR 39 112 0,126316
NRM 102 306 0,266782

Fonte: O próprio autor.

Figura 4: a) Trajetórias de equilíbrio; e b) configurações indeformada e deformada da torre.
Fonte: O próprio autor.

3.2 PROBLEMA 2 - TRELIÇA ESPACIAL

Este problema consiste de uma treliça espacial do tipo cúpula composta por 9 nós e 16 elementos
de barra, cujas dimensões e posição de aplicação da força P estão ilustradas na Figura 5. Este
problema foi estudado por Hrinda (2010). Os quatros nós periféricos possuem apoio do tipo pino. O
módulo de rigidez axial (EA) tem valor 1,0 x 107 lbf, e os parâmetros considerados nas análises para
a técnica de continuação são:  l  = 0,3;  Nd = 2; tol  = 1,0 x 10-6;  imáx = 100; e  P = 1,0 lbf.  Os
resultados  numéricos  com o  algoritmo  foram obtidos  considerando  a  deformação  de  Green  na
formulação de Elementos Finitos Posicional.

Os  resultados  numéricos  na  Tabela  2  mostram que  a  convergência  para  a  resposta  do
problema com o método do Ponto Médio é alcançada com um número inferior de incrementos de
força (NP = 91) e iterações acumuladas necessárias (kt = 183) e tempo de processamento (t  =
0,463227 s), em comparação com os métodos NR (NP = 1336, kt = 2687 e t = 4,066641 s) e NRM
(NP = 16853, kt = 33747 e t = 38,575723 s). Com a redução do número de iterações, diminuem-se a
quantidade  de  atualizações  da  matriz  de  rigidez  K e  do  vetor  de  força  interna  Fint,  além  da
diminuição de resoluções de sistemas de equações lineares gerados da formulação de Elementos
Finitos; em geral, a solução desses sistemas é o que demanda maior custo computacional durante o
processamento.
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Figura 5: Modelo estrutural da cúpula com 16 barras e nove nós.
Fonte: O próprio autor.

Tabela 2: Resultados numéricos da cúpula.
Método NP kt Tempo de processamento t (s)

Ponto Médio 91 183 0,463227
NR 1336 2687 4,066641

NRM 16853 33747 38,575723
Fonte: O próprio autor.

Na Figura 6a aparece a trajetória de equilíbrio (curva deslocamento vertical no nó 9  versus
força P)  obtida com o método do Ponto Médio,  comparando-a com alguns pontos  de equilíbrio
obtidos  da  simulação  com o  software de  Elementos  Finitos  NASTRAN@ por  Hrinda  (2010).  O
caminho de equilíbrio é complexo e apresenta vários pontos limites de força e de deslocamento.
Quando a estrutura atinge um ponto limite a mesma torna-se instável, por isso a sua identificação é
de  grande  importância  para  um projeto  de  engenharia.  As  configurações  indeformada (posição
inicial) e deformada (posição final) da cúpula, além da indicação das barras que estão tracionadas e
comprimidas, são mostradas na Figura 6b, obtidas da simulação com o método do Ponto Médio.

Figura 6: a) Trajetórias de equilíbrio; e b) Configurações indeformada e deformada da cúpula.
Fonte: O próprio autor.

4 CONCLUSÃO

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

A  partir  dos  exemplos  numéricos  estudados,  a  formulação  do  Método  dos  Elementos  Finitos
Posicional  demonstrou-se  prática  e  atrativa  em  termos  de  implementação  computacional.  Tal
formulação  não  requer  matrizes  de  transformação  entre  as  coordenadas  globais  e  locais.  Não
ocorreram  instabilidades  numéricas  durante  as  simulações  com  o  método  do  Ponto  Médio,
associado à técnica de continuação Comprimento de Arco Linear, conseguindo traçar as trajetórias
de equilíbrio das treliças.

As soluções dos problemas com o algoritmo desenvolvido foram alcançadas com um menor
tempo  de  processamento  em  comparação  com  os  métodos  NR  e  NRM,  uma  vez  que  foram
necessários menos passos de força e de iterações acumuladas até a convergência para a tolerância
dada.  Pode-se  obter  uma  melhor  eficiência  numérica  do  código  computacional  por  meio  de
algoritmos que armazenam os coeficientes não nulos presentes na matriz de rigidez, caracterizada
por  um elevado índice de esparsidade,  e  efetuam operações entre matrizes e vetores com tais
coeficientes evitando, assim, os cálculos redundantes com elementos nulos.

O procedimento utilizado para a mudança do sinal do subincremento inicial de força (0) (tuT

ur) mostrou-se eficiente, visto que conseguiu identificar e ultrapassar os pontos limites existentes na
trajetória de equilíbrio da cúpula, com a definição da direção correta do parâmetro de força. Além
disso, o dispositivo para a verificação da mudança do sinal é de fácil implementação computacional;
no entanto, há outras estratégias, como por exemplo, a variação do sinal do determinante da matriz
de rigidez ou a variação do sinal de algum autovalor da mesma.

Sugere-se como pesquisa futura: a resolução de problemas de estruturas reticuladas com
mais graus de liberdade para ilustrar o ganho de tempo no processamento; implementação de outras
estratégias de iteração -  norma mínima dos deslocamentos residuais, deslocamento generalizado,
comprimento de arco cilíndrico, resíduo ortogonal, entre outras; considerar a não linearidade física
(Mecânica do Dano); e adequar o código implementado para estudos em análise dinâmica.
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