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RESUMO
Estruturas cada vez mais esbeltas vêm sendo utilizadas na atualidade em várias áreas da Engenharia Civil, tais como:
edificações, pontes, cúpulas de coberturas, plataformas off-shore, entre outras. No entanto, devido a essa esbeltez, que
é possível graças à utilização de materiais com alta resistência e baixo peso próprio, essas estruturas podem estar
sujeitas a fenômenos de instabilidade de equilíbrio, que podem ocorrer localmente ou de maneira global. Portanto, é
necessário que o engenheiro tenha ferramentas que sejam capazes de realizar uma análise qualitativa e quantitativa do
comportamento das mesmas, tanto na fase pré-crítica, na qual esses fenômenos ainda não ocorreram, quanto na fase
posterior à perda de estabilidade de equilíbrio, denominada fase pós-crítica. Neste artigo é desenvolvido um algoritmo
fundamentado  no  método  iterativo  de  Potra-Pták  com  convergência  cúbica,  associado  à  técnica  de  continuação
Comprimento de Arco Linear, para a análise estática não linear geométrica de treliças planas. O método dos Elementos
Finitos Posicional é utilizado, cuja formulação considera as posições nodais como variáveis do sistema não linear em vez
dos deslocamentos. As expressões para a determinação do vetor de força interna e da matriz de rigidez elementares
para diferentes medidas de deformações (Green, Engenharia e Logarítmica) são apresentadas. Supõe-se que todas as
barras das treliças tenham comportamento constitutivo elástico linear. Apresentam-se dois problemas de treliças planas
encontrados  na  literatura  que  ilustram numericamente  o  comportamento  não  linear  geométrico  dessas  estruturas,
enfatizando as diferenças nos resultados quando se considera medidas de deformação distintas.

PALAVRAS-CHAVE: Treliça plana; Potra-Pták; Elementos Finitos Posicional; Medidas de deformação.

1 INTRODUÇÃO

Treliças, quando submetidas a forças de grande intensidade, apresentam comportamentos
não lineares e problemas de instabilidade,  tais  como  snap-through,  snap-back e bifurcação.  Na
análise estrutural  não linear,  a  trajetória  de equilíbrio  é amplamente utilizada para identificar  os
pontos de equilíbrio relacionados a problemas de instabilidade e para explicar o comportamento não
linear.  Comumente,  a  trajetória  de  equilíbrio  é  representada  por  uma  curva  força  versus
deslocamento em que cada ponto na mesma representa uma configuração de equilíbrio de estrutura
(LACERDA; MACIEL; SCUDELARI, 2013).

As equações de equilíbrio na análise linear são elaboradas com base na geometria inicial da
estrutura  (ou  seja,  antes  da  estrutura  sofrer  deslocamentos  ou  rotações).  Evidentemente,  se  o
sistema estrutural sofrer grandes mudanças na sua geometria, então aquelas equações de equilíbrio
deixam de ser válidas necessitando ser reformuladas a cada mudança de geometria,  causando
perda  de  linearidade  nas  relações  deslocamento  -  deformação.  Este  tipo  de  não  linearidade  é
denominado de não linearidade geométrica (LACERDA, 2014). Essa não linearidade está associada
a: (i) equações de equilíbrio, que são escritas considerando a configuração deformada da estrutura;
e  (ii)  equações  que  relacionam  a  deformação  e  o  deslocamento  da  estrutura  considerada
(RODRIGUES; VARELA; SOUZA, 2008).

Uma configuração de equilíbrio pode ser estável ou instável. Configurações estáveis ocorrem
com o  aumento  da  força  e  do  deslocamento;  e  configurações  instáveis  podem ocorrer  com a
diminuição  da  força  e  com o  aumento  do  deslocamento,  ou  com a  diminuição  da  força  e  do
deslocamento.  Este  último  comportamento  é  comumente  denominado  de  salto  sob  controle  de
deslocamento (snap-back) e determina um ponto limite de deslocamento, cuja tangente à curva é
vertical (RODRIGUES, 2000). Ponto de limite de força (snap-through) é um ponto de máximo ou
mínimo no caminho de equilíbrio, em que a tangente à curva é horizontal, ou seja, é paralela ao eixo
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dos deslocamentos. Ponto de bifurcação é um ponto no qual dois ou mais caminhos de equilíbrio se
cruzam (LACERDA, 2014). 

Apesar  da  resposta  da  análise  de  uma  estrutura  antes  de  alcançar  pontos  limites  seja
suficiente para os propósitos de projeto estrutural,  a determinação da resposta no intervalo pós-
crítico é essencial quando se deseja estudar o comportamento da estrutura no domínio de grandes
deslocamentos (BELLINI; CHULYA, 1987; CRISFIELD, 1991). A Figura 1 ilustra Pontos Limites de
Força (PLF) e de Deslocamento (PLD), Ponto de Bifurcação (PB) e Pontos de Falha (PF). Para
descrever o comportamento de estruturas com os caminhos de equilíbrio mostrados nessa figura,
devem-se utilizar técnicas de continuação em que o controle não se faça, apenas, por meio do
incremento de força (RODRIGUES; VARELA; SOUZA, 2008). 

Figura 1: Pontos especiais no caminho de equilíbrio: a) fenômenos de snap-through e snap-back; b) Ponto de
Bifurcação (cruzamento de dois caminhos).

Fonte: Adaptado de Lacerda (2014).

As  análises  de  estabilidade  estrutural  usando  o  Método  dos  Elementos  Finitos  (MEF)
geralmente  envolvem a solução de um sistema de equações não lineares.  Métodos puramente
incrementais ou esquemas que combinam procedimentos incrementais e iterativos são usados para
obter  a  solução  desse  sistema.  Quando  baseados  somente  no  esquema  iterativo  de  Newton-
Raphson  com controle  de  força  constante,  tais  procedimentos  não são capazes  de passar  por
Pontos Limites ou de Bifurcação que apareçam no caminho de equilíbrio; isso ocorre devido ao mau
condicionamento  da  matriz  de  rigidez  que  se  torna  singular  nesses  pontos.  Uma  metodologia
eficiente para a resolução do sistema não linear deve ser capaz de traçar a trajetória de equilíbrio
completa,  e  identificar  e  passar  por  todos  os  pontos  limites  ou  críticos  existentes  do  sistema
estrutural em análise (MAXIMIANO; SILVA; SILVEIRA, 2014).

Neste artigo é desenvolvido um algoritmo fundamentado no método iterativo de Potra-Pták
com convergência cúbica, associado à técnica de continuação Comprimento de Arco Linear, para a
solução  de  treliças  planas  com comportamento  não  linear  geométrico  por  meio  da  formulação
Posicional do Método dos Elementos Finitos proposta originalmente por Coda (2003). As expressões
para a determinação do vetor de força interna e da matriz de rigidez elementares para diferentes
medidas de deformações (Green, Engenharia e Logarítmica) são apresentadas. Supõe-se que todas
as barras das treliças tenham comportamento constitutivo elástico linear.

A  formulação  padrão  do  método  dos  Elementos  Finitos  para  sólidos  é  o  método  do
Deslocamento (BATHE, 2006), em que as incógnitas fundamentais são os deslocamentos dos nós.
Na formulação Posicional, diferentemente, as incógnitas são as coordenadas dos nós. Classificada
como sendo uma formulação Lagrangeana Total (WONG; TIN-LOI, 1990), na formulação Posicional
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as mudanças de configuração da estrutura são medidas a partir da configuração inicial no tempo
zero.

Para validar o código computacional desenvolvido, simulações com o software Matlab foram
efetuadas  a  partir  de  dois  problemas  de  referência  encontrados  na  literatura.  São  obtidas  as
trajetórias de equilíbrio das estruturas para cada medida de deformação. Em adição, os resultados
numéricos alcançados no segundo exemplo evidenciam o melhor desempenho do método iterativo
de Potra-Pták,  em comparação com as análises  feitas  com os método tradicionais  de  Newton-
Raphson Padrão e Newton-Raphson Modificado, quanto ao tempo de processamento e números
totais de passos de força e iterações acumuladas até a convergência para a solução.

2 FORMULAÇÃO POSICIONAL DO ELEMENTO FINITO DE TRELIÇA PLANA

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) e (X2, Y2) 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)  e  (x2,  y2)
(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 , (1)

L=√( x2−x1 )
2
+( y2− y1 )

2. (2)

A deformação de Engenharia ou de Cauchy (E) é a medida de deformação mais simples
sendo definida pela seguinte expressão:

εE=
L−L0

L0

. (3)

Considerando a deformação de Engenharia, pode-se reescrever a Eq.(3) 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 )
. (4)

No caso da deformação ser pequena, tem-se  E  0. Então  E pode ser omitida na Eq.(4),
ficando:

εG=
L2

−L0
2

2L0
2 , (5)

que é a equação representativa para a deformação de Green (G).
A deformação Logarítmica (L) é uma medida que soma todos os incrementos infinitesimais de

deformação que ocorrem durante o alongamento da barra deste do comprimento inicial L0 até o final
L. O incremento infinitesimal de deformação é dado por:

dε=
dL
L
. (6)

A integração desse incremento é a definição da deformação Logarítmica:

εL=∫
L0

L

dε=ln
L
L0

. (7)

Na Tabela 1 aparecem as matrizes de rigidez tangente  Kel e vetores de força interna  Fel

elementares para as diferentes medidas de deformação. Nas equações para as matrizes de rigidez,
B e C são matrizes definidas, respectivamente, por:
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B=[B1 B2

B2 B1
], comB1=[1 0

0 1] e B2=[−1 0
0 −1], (8)

C=d dT , (9)

em que d = [x1-x2,  y1-y2,  x2-x1,  y2-y1]T.

Tabela 1: Matrizes de rigidez tangente e vetores de força interna elementares para as diferentes medidas de
deformação.

Deformação Força interna Matriz de rigidez

Engenharia ou de Cauchy F el=
EA εE
L

d K el=
EA

L3
B+
EA εE
L

C

Green F el=
EA εG
L0

d K el=
EA

L0
3 B+

EA εG
L0

C

Logarítmica F el=
EA L0εL
L2 d K el=

EA L0

L4 (1−2 εL )B+
EA L0εL
L2 C

Fonte: Lacerda (2014).

3 TÉCNICA DE CONTINUAÇÃO COMPRIMENTO DE ARCO LINEAR

A equação que governa o equilíbrio estático de um sistema estrutural com comportamento
não linear geométrico é descrita por (MAXIMIANO; SILVA; SILVEIRA, 2014):
g(k)

= λ(k)F r−F∫¿ (d(k−1)) , ¿
(10)

em que 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 (10) 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) , (11)
em que K é a matriz de rigidez representativa do sistema estrutural. Os parâmetros totais de força
(λ) e deslocamento (u) no passo de força t+t e iteração k são atualizados por, respectivamente:
λ(k)=λ(k−1)

+δλ(k) , (12)
u(k )

=u(k−1)
+δu(k ). (13)

Substituindo as Eqs. (10) e (12) na Eq. (11) 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)) ,¿
(14)

δu(k)
=δλ(k )δur

(k)
+δug

(k ) , (15)

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) , (16)

δur
(k)

=K (k−1)−1F r . (17)

Os parâmetros incrementais 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) , (18)
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u(k )
=u(k−1)

+δu( k). (19)
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(1)
=
l

‖ur‖
, (20)

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

, (21)

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(1), (1)Fr):
u(k )Tu(1)

+δλ(k) λ(1)Fr
T Fr=0. (22)

Com  a  substituição  da  Eq.  (15)  na  Eq.  (22),  obtém-se  a  seguinte  expressão  para  a
determinação da correção do subincremento de força (k > 1):

δλ(k)
=

−u(1)T ug
(k)

u(1)T ur
(k )

+λ(1)Fr
T Fr

. (23)

Com a supressão do segundo termo no denominador  da  Eq.  (23),  isto  é,  λ(1)F r
T F r=0,  a

determinação do parâmetro (k) é obtida por:

δλ(k)
=

−u(1)Tug
(k )

u(1)Tur
(k) . (24)

O sinal do incremento inicial de força ((1)) 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(1) 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 da norma da força total aplicada:

‖g‖≤ tol‖Fr‖. (25)
em que tol é a tolerância dada.

4 MÉTODO DE POTRA-PTÁK

Os autores  Potra  e  Pták  (1984)  desenvolveram um método  de  dois  passos  baseado  no
método de Newton-Raphson,  que consiste  de  duas avaliações da função dada e de apenas o
cálculo de derivadas de primeira ordem. Com convergência cúbica e um índice de eficiência maior
que  o  do  método  de  Newton-Raphson  (SOLEYMANI  et  al.,  2012),  o  esquema iterativo  para  o
método de Potra-Pták adaptado ao problema estrutural é dado pelas seguintes equações:

K (u(k−1) ) δu(k)=δλ1
(k)F r+g (u(k−1) )+δλ2

(k)Fr+g ( y(k )) , (26)

u(k)
=u(k−1)

+δu( k), (27)
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y(k )=u(k−1)
+δu1

(k). (28)
O  algoritmo  referente  ao  Método  de  Potra-Pták  associado  à  técnica  de  continuação

Comprimento de Arco Linear é apresentado em seguida.

________________________________________________________________________________
Algoritmo: Método do Potra-Pták 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(1) =  ur

9.     u = u(1)

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

12.      ug = K-1 g
13.      1 = -(u(1)Tug)/(u(1)Tur)
14.      u1 = ug + 1 ur

15.      u = u + u1

16.       =  + 1

17.      g = (+) Fr - Fint(u+u)
18.      yg = K-1 g
19.      2 = -(u(1)Tyg)/(u(1)Tur)
20.      u2 = yg + 2 ur

21.      u = u + u2

22.       =  + 2

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

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

33. Fim-Para
________________________________________________________________________________

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Os  resultados  numéricos  de  dois  problemas  de  treliças  com  comportamento  não  linear
geométrico encontrados na literatura são apresentados nesta seção, com o objetivo de verificar a
aplicabilidade e o desempenho do algoritmo implementado computacionalmente. 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 visualização dos resultados.

5.1 PROBLEMA 1 - TRELIÇA COM DUAS BARRAS 

Considere a treliça simples com 2 graus de liberdade, cujo modelo estrutural é apresentado
na Figura 2. Esta estrutura foi estudada atribuindo-se os valores h = 127 cm, a = 219,97cm, área A =
6,4516cm2 e  E  =  20685  kN/cm2.  Os  parâmetros  considerados  nas  análises  para  a  técnica  de
continuação são: comprimento de arco inicial  l = 7,5; número máximo de iterações em cada ciclo
imáx = 100; número de iterações desejadas Nd = 1; e tolerância tol = 10 -5; e incremento de força P =
0,1 kN. Na Figura 3 aparecem as trajetórias de equilíbrio  (curva deslocamento vertical  no nó 2
versus força  P)  utilizando-se  as  medidas  de  deformação  de  Green,  Engenharia  e  Logarítmica,
comparando-as com as soluções numéricas apresentadas por Paula e Proença (2000).

Figura 2: Modelo estrutural da treliça com duas barras.
Fonte: O próprio autor.

Verifica-se,  na  Figura  3,  a  presença  de  dois  Pontos  Limites  de  Força  nas  trajetórias,
caracterizados por tangentes horizontais, ou seja, paralelas ao eixo de deslocamentos. O primeiro
ponto limite representa a força máxima P em que a estrutura pode suportar antes do snap-through.
Nas  posições  intermediárias,  a  força  P  decresce  e  reverte  de  sinal  duas  vezes  enquanto  o
deslocamento  continua  a  crescer.  Entretanto,  é  impossível  permanecer  em  uma  das  posições
intermediárias, visto  que elas são posições de equilíbrio instável.  Quando o efeito  snap-through
termina no segundo ponto limite, a estrutura começa a suportar valores adicionais de força.

Observa-se  que  as  trajetórias  obtidas  com  as  diferentes  medidas  de  deformação  estão
bastante próximas quando as deformações ainda são pequenas. As curvas diferem entre si  em
especial no entorno dos Pontos Limites de Força. Vê-se, em adição, que utilizando a deformação
Logarítmica na formulação de Elementos Finitos, a treliça ficou mais rígida em grande parte do
caminho de equilíbrio, ou seja, obteve menor deslocamento para uma mesma intensidade de força
em comparação com as deformações de Engenharia e de Green.
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Figura 3: Trajetórias de equilíbrio.
Fonte: O próprio autor.

5.2 PROBLEMA 2 - TRELIÇA BIAPOIADA COM 33 BARRAS

Considere na Figura 4 uma treliça plana abatida e não simétrica, com 18 nós e 33 elementos
e submetida ao efeito de três forças concentradas de igual magnitude P. Esta estrutura foi estudada
por Powell e Simons (1981) e Menin (2006). As barras possuem rigidez axial adimensional EA = 9,0
106. Os parâmetros considerados nas análises para a técnica de continuação são: l = 2,0; Nd = 2;
tol = 10-5; imáx = 100; e P = 100,0.

Figura 4: Modelo estrutural da treliça plana abatida e não simétrica com 33 barras.
Fonte: Adaptado de MENIN (2006).

Na Figura 5 são apresentadas as trajetórias de equilíbrio  (deslocamento vertical  do nó 5
versus força P) considerando as deformações de Green, Engenharia e Logarítmica. Alguns pontos
de equilíbrio obtidos da simulação feita por Menin (2006) estão representados nessa figura. Nas
trajetórias, observa-se quatro Pontos Limites de Força (tangente horizontal) e dois Pontos Limites de
Deslocamento (tangente vertical). Nessa figura, vê-se que há alguma discrepância nos caminhos de
equilíbrio obtidos com as diferentes medidas de deformação, notadamente nas regiões próximas a
pontos limites.
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As configurações da treliça indeformada (posição inicial) e deformada (posição final),  bem
como as intensidades das forças normais nas barras, são apresentadas na Figura 6, obtidas da
análise com a deformação de Green. A barra 3-4 apresenta o maior módulo de força normal de
tração (G = 400699,7653), e a barra 13-14 o maior módulo de força normal de compressão (G =
-400837,3156).  É  importante  salientar  que  em elementos  estruturais  esbeltos  e  comprimidos,  a
magnitude da força normal de compressão pode ser grande o suficiente para provocar uma deflexão
lateral (flambagem), podendo ocorrer a falha dos mesmos.

Figura 5: Trajetórias de equilíbrio.
Fonte: O próprio autor.

Figura 6: Força normal nas barras da treliça deformada, obtidas na análise considerando a deformação de
Green.

Fonte: O próprio autor.

Na Tabela 1 aparecem o tempo de processamento (em segundos) e os números totais de
passos de força (NP) e iterações acumuladas (kt) até a convergência para a solução, obtidos das
simulações  com  os  métodos  iterativos  de  Newton-Raphson  Padrão  (NR),  Newton-Raphson
Modificado (NRM) e de Potra-Pták. Nessa tabela, observa-se o melhor desempenho computacional
do método iterativo de Potra-Pták, em comparação com os métodos NR e NRM.
Tabela 1: Resultados numéricos.
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Método de Newton-Raphson
Medidas de
deformação

NP
kt

Tempo de processamento (s)

Green 263 539 1,477579
Engenharia 270 553 1,531995
Logarítmica 276 565 1,617880

Método de Newton-Raphson Modificado
Medidas de
deformação

NP
kt

Tempo de processamento (s)

Green 1319 2665 7,366270
Engenharia 1335 2697 7,651518
Logarítmica 1296 2618 7,295713

Método de Potra-Pták
Medidas de
deformação

NP
kt

Tempo de processamento (s)

Green 56 117 0,441515
Engenharia 57 119 0,467384
Logarítmica 58 121 0,480433
Fonte: O próprio autor.

6 CONCLUSÃO

A  partir  dos  exemplos  numéricos  estudados,  destaca-se  a  boa  concordância  entre  os
resultados obtidos com o método de Potra-Pták associado à técnica de Comprimento de Arco Linear
e  os  da  literatura  no  que  tange  à  obtenção  da  trajetória  de  equilíbrio,  validando  o  código
computacional desenvolvido em ambiente Matlab.

Os resultados numéricos mostram que a  resposta  da estrutura  é influenciada quando se
considera na formulação de Elementos Finitos Posicional as diferentes medidas de deformação. A
deformação de Green é adequada para estruturas com grandes deslocamentos, mas com pequenas
deformações.  Se  a  deformação  for  muito  grande,  como  ocorre  em  materiais  semelhantes  à
borracha, a medida de deformação mais adequada é a deformação Logarítmica. Sendo assim, o
engenheiro  projetista  deve escolher  a  medida de deformação de acordo com a magnitude dos
deslocamentos e das deformações ocorrentes na estrutura.

No  segundo  exemplo,  o  método  iterativo  de  Potra-Pták  apresentou  melhor  eficiência
computacional  quanto  ao tempo de processamento em todas as simulações.  O custo  maior  da
iteração desse método, em contraste com as iterações dos métodos NR e NRM, é compensado com
a redução do número passos de força e iterações acumuladas necessárias na convergência para a
solução.  Isso implica na diminuição da quantidade de vezes em que os sistemas de equações
lineares (gerados da discretização por Elementos Finitos) são solucionados no processo incremental
e, ainda, diminuem-se as atualizações da matriz de rigidez K e do vetor de força interna Fint durante
o processamento.

Como pesquisa futura, sugere-se: a resolução de problemas de estruturas reticuladas com
mais  graus  de  liberdade  para  ilustrar  o  ganho  de  tempo  no  processamento;  considerar  a  não
linearidade física; e adequar o código implementado para estudos em análise dinâmica.
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