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Apresentação  
da primeira e segunda edições

Conceito e simplicidade.

O estudo da engenharia, mesmo na época em que vivemos, não pode ser medido 

pela complexidade dos programas e dos equipamentos que atualmente dispomos. 

Existe ainda hoje uma tênue linha que liga os arquitetos das pirâmides egípcias aos 

executores das pontes e aquedutos romanos, aos cientistas das descobertas da época do 

Renascimento e aos engenheiros do nosso tempo: o domínio dos conceitos elementares 

do equilíbrio dos corpos e a simplicidade de sua aplicação. É bem verdade que o mundo 

ficou complexo: novos materiais, arrojo nas dimensões, processamento simultâneo, 

hiperestaticidade superlativa, geometria arrojada, dentre outras diárias invenções da 

desafiadora mente humana. Mas, na essência, sua natureza é a mesma. Resgatada fica 

assim a perene importância dos conceitos e suas aplicações.

O presente livro, Análise estrutural para Engenharia Civil e Arquitetura: estruturas isostá-

ticas, de Moacir Kripka, é rico por este mérito. Oferece aos seus leitores as condições para 

entender os fundamentos do equilíbrio dos corpos rígidos, a natureza de seus vínculos 

e a tipologia de suas estruturas e solicitações. Passo a passo, como convém aos inician-

tes na área ou mesmo àqueles que queiram retomar e melhor compreender conceitos 

fundamentais para o bom entendimento da modelagem estrutural.

O desenvolvimento do texto demonstra a dedicação do autor em compor e aproxi-

mar o mundo teórico ao mundo real, incluindo exemplos e ilustrações que justificam 

a relevância do indispensável entendimento dos conceitos para sua correta aplicação. 

Sem isso, sem esta capacidade cognitiva de evoluir, propor e empreender, nossa dife-

rença com a máquina, ou mesmo com os animais, seria mínima. Se assim fosse, fatores 

básicos do avanço tecnológico e da inovação seriam perdidos, assim como habilidades e 

atitudes inerentes ao ser humano.

Esta é a rica contribuição do autor aos seus leitores.

Eduardo Giugliani

Professor Titular da PUCRS

Diretor Regional da Associação Brasileira de Ensino de Engenharia (Abenge)

Porto Alegre, janeiro de 2008



Apresentação da terceira edição

A Engenharia é algo vivo que se aplica e se transmite às futuras gerações. Nunca se 

começa do zero e, como disse Isaac Newton em uma carta a Robert Hook, “se vi mais 

longe é porque estou sentado sobre o ombro de gigantes”. Portanto, o trabalho docente 

em Engenharia sustenta o avanço tecnológico. No entanto, esse progresso não é gratuito; 

são necessários um esforço enorme e uma grande dedicação para resolver os problemas 

cada dia mais complexos enfrentados pelos engenheiros. Assim, a docência em Enge-

nharia deve nutrir-se da atividade profissional e da pesquisa.

Uma das grandes satisfações que o mundo acadêmico permite é a de encontrar 

almas gêmeas cujas preocupações técnicas e científicas são semelhantes às suas. É 

o caso do Prof. Moacir Kripka. Tivemos a oportunidade de manter longas conversas 

durante sua estada como professor visitante na Universidade Politécnica de Valên-

cia. O amor pelas estruturas, pela otimização e pela sustentabilidade, interesses em 

comum, proporcionou um intercâmbio de ideais e experiências que se refletiram em 

diversos artigos científicos de impacto internacional. O que iniciou sendo um encontro 

entre colegas culminou, ao cabo de alguns meses, em uma cumplicidade e amizade que 

persistem ao longo do tempo.

Foi essa cumplicidade que tornou impossível recusar o pedido para redigir a apre-

sentação de seu novo livro sobre análise estrutural. É uma honra para mim, e pela qual 

me sinto agradecido, pois consiste em apresentar um livro redigido por um extraordi-

nário docente no âmbito das estruturas em Engenharia Civil e Arquitetura. Trata-se 

de um texto capaz de explicar de forma simples os muitas vezes complexos aspectos 

que apresenta a análise estrutural. O livro aborda, mediante ilustrações e exemplos, os 

conceitos fundamentais do comportamento das estruturas e, em consequência, de seu 

dimensionamento. Embora se trate de um texto orientado à formação universitária no 

âmbito técnico, certamente é um guia para os que se encontram em pleno exercício de 

sua profissão.

Por último, antes que o leitor inicie com avidez a leitura deste livro, gostaria 

de refletir sobre a necessidade de estabelecer fortes bases conceituais no âmbito da 

análise estrutural. De fato, atualmente estamos imersos na Quarta Revolução Indus-

trial, também conhecida como Indústria 4.0. Esse conceito, cunhado em 2016 por Klaus 

Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, engloba as tendências atuais de auto-

matização e de intercâmbio de dados. Nesse contexto se incluem a inteligência artifi-

cial, a mineração de dados, a internet das coisas, os sistemas ciberfísicos e os gêmeos 

digitais, entre outros.

Pois bem, a simulação numérica, a modelagem e a experimentação foram os três 

pilares sobre os quais se desenvolveu a Engenharia no século XX. A modelagem numé-

rica, que seria o nome tradicional dado ao “gêmeo digital”, apresenta problemas práticos 



por se caracterizar como um modelo estático, uma vez que não se retroalimenta de 

forma contínua dos dados procedentes do mundo real através do monitoramento contí-

nuo. Esses modelos numéricos (usualmente elementos finitos, diferenças finitas, volu-

mes finitos etc.) são suficientemente precisos se seus parâmetros são bem calibrados. 

A alternativa a esses modelos numéricos é o uso de modelos preditivos baseados em 

dados massivos big-data, constituindo “caixas-pretas” com alta capacidade de predição 

devido a sua aprendizagem automática machine-learning, mas que ocultam o fundamento 

físico que sustenta os dados (por exemplo, redes neurais). No entanto, a experimentação 

é extremamente cara e lenta para alimentar esses modelos baseados em dados massi-

vos. A troca de paradigma, portanto, baseia-se no uso de dados inteligentes (smart-data 

paradigm). Essa troca  deve se basear não na redução da complexidade dos modelos, mas 

sim na redução dimensional dos problemas, da retroalimentação contínua dos dados 

do modelo numérico com relação à realidade monitorada e ao uso de potentes ferra-

mentas de cálculo que permitam a interação em tempo real, obtendo respostas a trocas 

paramétricas. Em outras palavras, deveríamos poder interagir em tempo real com o 

gêmeo virtual. Assim, estamos diante de outra realidade, que é o gêmeo virtual híbrido.

Pois bem, toda essa troca de paradigma não deve esquecer os fundamentos nos 

quais se baseiam os modelos. No caso das estruturas, a compreensão dos princípios 

básicos que fundamentam sua análise é a chave para a modelagem numérica e a expe-

rimentação. Uma boa base para tais conhecimentos é este livro do Prof. Kripka sobre 

análise estrutural. Espero que desfrutem de sua leitura.

Víctor Yepes

Catedrático

Universidade Politécnica de Valência

Valência, novembro de 2019



Prefácio

Em Engenharia, costuma-se definir a palavra estrutura como o conjunto de elementos 

unidos de modo a formar um conjunto estável. Trata-se de um conceito bastante amplo, 

o que permite aplicá-lo às mais diversas áreas do conhecimento (tanto uma estação 

espacial como o corpo humano constituem estruturas, e assim são tratados por distin-

tos ramos da Engenharia).

Em função desse caráter genérico, também genérica é a abordagem efetuada por 

grande parte da bibliografia técnica da área. Em consequência, é comum encontrar 

entre os acadêmicos aqueles que efetuam cálculos com grande habilidade, sem qual-

quer noção do fenômeno físico relacionado.

O grande desafio que se coloca na elaboração de um livro didático constitui-se em 

proporcionar a vinculação com o mundo real sem pecar, por um lado, pelo excesso de 

informação periférica e, por outro, tentando evitar uma abordagem meramente quali-

tativa, a qual privaria o aluno do ferramental necessário. É com esse objetivo que foi 

escrita a presente obra.

As ilustrações e os exemplos englobam basicamente obras civis. Essa opção se deve 

tanto pela proximidade dessas obras com a realidade da maioria dos engenheiros e 

arquitetos como pela formação original do autor.

Esta obra aborda conceitos fundamentais à compreensão do comportamento das 

estruturas e, em consequência, de seu correto dimensionamento. Como complemento 

às primeiras edições, lançadas em 2008 e 2011, destaca-se a inclusão de um capítulo 

específico relativo ao cálculo de deslocamentos em estruturas. Apesar de os conteúdos 

tratados estarem dispostos na sequência com que normalmente são abordados, o grau 

de profundidade é deixado a cargo do leitor. Com essa finalidade, os itens considerados 

não imprescindíveis ao entendimento estão assinalados com asterisco no sumário.

Assim como nas demais edições, a colaboração e o incentivo de alunos e colegas da 

Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade de Passo Fundo foi de funda-

mental importância. Em especial, o autor destaca a contribuição dos acadêmicos Felipe 

Castelli Sasso, Tainá Perin Della Pasqua, Grégori Poletto Nicolli e Vinícius Luvezute 

Kripka, pelo valioso trabalho de revisão do texto e elaboração de novas figuras. Agradece 

também o apoio incondicional da esposa, Rosana, e dos filhos, Vinícius e Guilherme. Por 

fim, agradece à editora Oficina de Textos por viabilizar a reedição desta obra.

Comentários e sugestões são sempre bem-vindos (mkripka@gmail.com).
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Estruturas e modelos estruturais 1
O que se costuma chamar de cálculo estrutural pode ser dividido em duas grandes etapas, 

quais sejam: análise e dimensionamento. O objetivo da análise consiste em conhecer 

os efeitos de um sistema de forças sobre a estrutura (isto é, a forma como a estrutura 

“reage” às ações que incidem sobre ela), tanto com relação a esforços como a deforma-

ções. Conhecido o comportamento da estrutura, efetua-se o dimensionamento com o 

objetivo de que ela não entre em colapso nem se deforme excessivamente durante toda 

a sua vida útil, estimada em 50 anos para as edificações usuais. Esse dimensionamento 

é realizado em função do material estrutural adotado, sendo que cada um (aço, concreto 

armado, madeira...) possui normas técnicas específicas que orientam nessa tarefa. Para 

um elemento em concreto armado, por exemplo, a análise permite determinar tanto 

suas dimensões externas como a quantidade de aço necessária (armadura), com sua 

correspondente posição dentro do elemento.

De forma simplificada, pode-se dizer que a análise de uma estrutura independe do 

material do qual será composta.

A área de estruturas, a exemplo de outras áreas do conhecimento, possui sua 

terminologia própria. Assim, o restante deste capítulo dedica-se a introduzir o estu-

dante nessa nomenclatura, ao mesmo tempo que são apresentados conceitos diversos 

que fundamentam a análise estrutural.

1.1 Conceitos gerais
O estudo da análise estrutural demanda o conhecimento de alguns conceitos básicos:

 • Análise estrutural: estudo de esforços e deslocamentos em estruturas.

 • Estrutura: elementos unidos entre si e ao meio exterior de modo a formar um 

conjunto estável.

 • Conjunto estável: conjunto capaz de receber solicitações externas, absorvê-las e 

transmiti-las até seus apoios, onde encontrarão seu sistema estático equilibrante.

Como já se observou, o conceito de estrutura é bastante amplo. A Fig. 1.1 ilustra 

parte de uma estrutura convencional de uma edificação, composta por elementos desig-

nados como lajes, vigas e pilares. No caso, as ações (devidas a pessoas, móveis etc.) são 

aplicadas diretamente sobre a laje, a qual deve transmiti-las às vigas sem se quebrar 

nem se deformar em demasia. Da mesma forma, as ações devem ser transmitidas pelas 

vigas aos pilares e, desses, ao meio exterior (no caso do solo, com o auxílio das funda-

ções), o qual reagirá, impedindo o movimento da estrutura. Assim, a função da estru-

tura é tão somente a de propiciar a transmissão das ações para o meio exterior.

Cabe frisar que uma estrutura pode ser igualmente estável sem pilares (transmi-

tindo as ações verticais através de paredes de alvenaria, por exemplo) ou sem vigas 
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Não existem limites rígidos para que se defina quando uma viga passa a se compor-

tar como viga-parede (o principal fator que determina se um elemento pode ser associado 

a uma barra consiste na manutenção de sua seção transversal plana após a deformação, 

conhecida como hipótese das seções planas ou de Bernoulli). No entanto, diversas indica-

ções de limites podem ser encontradas na literatura técnica. A título de orientação, a 

norma técnica brasileira NBR 6118 (ABNT, 2014) sugere as seguintes relações:

 • uma viga (unidimensional) deve ser analisada como viga-parede (chapa) quando 

seu vão for inferior em duas vezes a maior dimensão da seção transversal (quando 

se tratar de um único vão) ou em três vezes a maior dimensão da seção transversal 

(para vigas com apoios intermediários, chamadas de vigas contínuas);

 • um pilar (unidimensional) deve ser analisado como pilar-parede (chapa) quando 

a maior dimensão de sua seção transversal for superior em cinco vezes à menor 

dimensão (também da seção transversal).

1.2 Grandezas fundamentais
De forma simplificada, podem-se representar as ações que incidem na estrutura (e, em 

consequência, seu comportamento frente a essas ações) na forma de forças e momentos 

concentrados. Descrevem-se a seguir as principais características de cada uma dessas 

grandezas.

1.2.1 Força
Consiste numa grandeza vetorial, caracterizada, portanto, por módulo (ou intensidade), 

direção e sentido. Sua unidade, segundo o Sistema Internacional (SI), é o newton, repre-

sentado pela letra N. Ainda é comum, embora incorreto, o emprego do quilograma-força 

(kgf), sendo válida a seguinte relação:

1 kgf 9,8 N 10 N 

Ambas as unidades podem ser representadas por seus múltiplos, o quilonewton 

(kN) e a tonelada-força (tf):

1 kN = 1.000 N 100 kgf = 0,1 tf

Como se trata de uma grandeza vetorial, uma força F


 pode ser decomposta num 

sistema triortogonal de eixos:

 F X i Y j Z k
→ → → →

= + +  (1.1)

em que X, Y e Z são escalares e i, j e k são versores (vetores unitários nas três direções 

ortogonais). Essa decomposição, como se verá mais adiante, implica uma grande simpli-

ficação do procedimento de análise.

As forças externas podem ser classificadas como ações ou reações. As ações atuam 

em qualquer ponto da estrutura, são independentes entre si e conhecidas. Já as reações 



Reações de apoio 2

Fig. 2.1 Exemplos de apoios 
no espaço: (A) apoio de 
primeira espécie e (B) apoio 
de sexta espécie (ou engaste)

Fig. 2.2 Graus de liberdade para uma estrutura 
plana carregada no próprio plano

2.1 Apoio (ou vínculo)
É tudo aquilo que restringe um ou mais movimentos da estrutura, despertando reações 

nessas direções. Compõe, junto com as ações, um sistema em equilíbrio, isto é, regido 

pelas equações universais da estática.

A classificação dos apoios é feita em função do número de graus de liberdade 

restringidos. Para o caso mais geral, de estruturas no espaço, um único vínculo pode 

impedir de um a seis movimentos. A Fig. 2.1 ilustra as duas situações extremas. Vale 

frisar que a função de restringir todos os movimentos possíveis à estrutura, garantindo 

a estabilidade mínima necessária, cabe ao conjunto de vínculos, não necessariamente 

a um único. O vínculo capaz de impedir todos os movimentos é denominado engaste 

(Fig. 2.1B).

No caso de estruturas planas carre-

gadas no próprio plano, existem três graus 

de liberdade a restringir, quais sejam: as 

translações no plano (consideradas nas duas 

direções perpendiculares X e Y) e a rotação 

em torno do eixo perpendicular ao plano, ou 

eixo Z (Fig. 2.2).

Dessa forma, em função dos três graus 

de liberdade possíveis para uma estrutura 

plana carregada no próprio plano, seus apoios 

podem ser designados como de primeira, 

segunda ou terceira espécie, conforme o 

número de movimentos impedidos por cada 

Esfera
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Ações nas estruturas 3

Fig. 3.1 Frequência natural de vibração

A análise estrutural consiste essencialmente no estudo do comportamento das estrutu-

ras quando submetidas às mais diversas ações que poderão incidir sobre elas ao longo 

de toda a vida útil. Dessa forma, o êxito nesse estudo está diretamente vinculado ao 

perfeito conhecimento de cada uma das possíveis ações, tanto no que diz respeito à 

intensidade como à forma de atuação e distribuição. Assim, ainda que não constitua 

diretamente um dos objetivos do presente estudo, é apresentada neste capítulo uma 

breve classificação das ações, exemplificando como os valores mínimos dessas ações 

podem ser obtidos.

3.1 Classificação das ações
Quanto à frequência, as ações podem ser classificadas como estáticas ou dinâmicas. Apesar 

de grande parte das ações ser de natureza dinâmica, elas podem ser consideradas como 

estáticas quando a variação em sua intensidade for suficientemente lenta ao longo do 

tempo.

Assim como um pêndulo (Fig. 3.1A), toda estrutura possui uma frequência própria 

de vibração, também chamada de frequência natural, a qual é função de sua rigidez (K) e 

de sua massa (m).

Considerando, por exemplo, uma edifi-

cação submetida à ação do vento (Fig. 3.1B), 

tem-se que, caso a frequência natural da 

estrutura esteja muito afastada da frequên-

cia de excitação (valores muito diferentes), 

a ação dinâmica do vento pode ser substi-

tuída por uma ação estática equivalente. 

A  vibração nas estruturas passou a ser 

mais facilmente percebida na medida em 

que o aumento da resistência dos materiais 

proporcionou uma maior esbeltez dos elementos. Assim, ainda que a ação seja conside-

rada como estática, é interessante que se verifique o quanto essas vibrações podem ser 

perceptíveis, para que esse efeito possa ser minimizado.

Quanto à duração, as ações podem ser classificadas como permanentes, variáveis ou 

excepcionais.

 • Ações permanentes: ocorrem com valores constantes ou com pequena variação em 

torno de sua média, ou seja, a intensidade sofre pouca variação ao longo da vida útil 

da estrutura. Exemplos: peso próprio, peso de revestimentos, de divisórias fixas 

etc.

K
m =

ω Natural

A B



Esforços solicitantes 4

Fig. 4.1 Corpo deformável: configurações 
inicial e de equilíbrio

4.1 Conceitos fundamentais
Para o cálculo de reações de apoio (equilíbrio das forças externas) descrito no Cap. 2, 

não foi considerada a capacidade de resistência dos elementos, ou seja, partiu-se do 

pressuposto de que a estrutura efetivamente possuía capacidade de transmitir as ações 

ao meio exterior. O objetivo da análise da estrutura consiste justamente em permitir o 

dimensionamento dos elementos para propiciar essa transmissão.

Supondo-se já atingido o equilíbrio, este não se dará imediatamente e ocorrerá 

numa configuração diferente da inicial, já que os corpos são deformáveis (Fig. 4.1).

Partindo do princípio de que a deforma-

ção da estrutura será muito pequena, pode-

-se utilizar a configuração inicial na análise. 

Conforme será enfatizado no Cap. 7, essa 

deformação, efetivamente, deverá ser limi-

tada com o objetivo de garantir a perfeita 

utilização da estrutura ao longo de toda a 

sua vida útil, evitando, entre outros efeitos, 

a ocorrência de danos aos elementos não 

estruturais (tais como fissuração das alve-

narias) e a sensação de insegurança quanto 

à estabilidade da estrutura (decorrente de 

vibrações perceptíveis ou deslocamentos 

visíveis). No entanto, a própria hipótese de 

cálculo se baseia na suposição da efetiva 

existência de pequenas deformações. No 

chamado campo das pequenas deformações, no 

qual se pode assumir a configuração inicial 

indeformada, é possível a aplicação da 

superposição de efeitos (Fig. 4.2).

Na Fig.  4.2, pode-se observar que as 

reações produzidas em oposição a cada uma 

das ações, consideradas de forma isolada, 

são idênticas às que resultam da aplicação 

das ações simultaneamente, uma vez que 

cada ação é aplicada sobre o eixo indefor-

mado. Adicionalmente, verifica-se uma rela-

ção direta de proporcionalidade entre causa 

e efeito (ação e reação).

Con�guração inicial

Con�guração �nal

F1 · 
F1 · 

F2

F2 F2

F1F1

F2

F1 F1

Fig. 4.2 Pequenas deformações (superposição 
de efeitos)
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Fig. 4.41 Estrutura do exemplo

2 m 2 m4 m

AC B

2 kN 2 kN
5 kN/m

D

4.5 Determinação dos esforços para o traçado dos diagramas – 
método dos pontos de transição

Quando se necessita apenas dos diagramas dos esforços, não importando as equações 

que regem cada trecho, as relações anteriores podem ser empregadas com o objetivo de 

gerar um procedimento que faculte a obtenção desses diagramas de forma mais simples 

que com o emprego das equações, porém com igual confiabilidade.

Basicamente, o procedimento aqui designado por método dos pontos de transição 

consiste na divisão da estrutura em trechos, a exemplo do que foi feito no método ante-

rior. No entanto, os esforços serão determinados não mais para uma seção genérica 

situada ao longo de cada trecho, e sim para seções próximas aos limites de cada trecho, 

ou pontos de transição. Marcando os valores dos esforços correspondentes e unindo os 

pontos por retas, ou linhas de fechamento, efetua-se, a partir destas, a superposição das 

cargas aplicadas ao longo do trecho.

Exemplo 4.3
Empregando o método dos pontos de transição, determinar os esforços e traçar os 

diagramas correspondentes para a viga da Fig. 4.41.

Estaticidade
 • Reações: VA, VB e HA (Fig. 4.42).

 • Equações: X =∑ 0, Y =∑ 0  e M =∑ 0.

 • Condição necessária (número de reações = número de equações) e condição sufi-

ciente (disposição dos vínculos) atendidas: estrutura isostática.

Fig. 4.42 Sentidos arbitrados para as reações de apoio

20 kN

VA

HA

VB

C

2 m 2 m4 m

A B

2 kN 2 kN
5 kN/m

D
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4.8 Exercícios propostos
Para as vigas das figuras, determinar os esforços e traçar os diagramas correspondentes:

4.1) 4 kN

1 m 1 m2 m

2 kN

1 kN/m

4.2) 2 kN
1 kN/m

3 m1 m

4.3)

4 m 

2 kN/m

1 kN/m 1 kN/m

2 m2 m

4.4) 1 kN 2 kN 3 kN

1 m 1 m2 m 2 m

4.5)
2 kN/m

2 m 2 m 2 m

1 kN

4.6) 2 kN

6 kN·m

2 m 2 m 2 m

4.7)

2 m

5 kN

1 kN/m
2 kN/m

3 m

7 kN·m



5Pórticos planos

Fig. 5.1 Quadro biapoiado

Fig. 5.2 Exemplo de posicionamento do tracejado 
(convenção auxiliar)

Os pórticos, ou quadros, assim como as vigas, podem consistir em estruturas simples 

ou na associação destas, gerando estruturas compostas. No presente capítulo são abor-

dadas apenas estruturas planas, porém o estudo desenvolvido pode, sem perda de gene-

ralidade, ser estendido à análise de pórticos espaciais.

5.1 Pórticos simples
Considerando a estrutura contida no plano XY, os graus de liberdade e, consequente-

mente, as equações de equilíbrio são os mesmos empregados na análise de vigas.

Com relação aos esforços, a análise também recai no caso de vigas. No entanto, 

pelo fato de os elementos que concorrem num mesmo nó poderem possuir orientações 

distintas, os nós internos também devem ser associados a pontos de transição. Dessa 

forma, para efeito de análise podem-se isolar as barras do pórtico, desde que se apli-

quem nos nós intermediários os esforços atuantes, de modo a manter o equilíbrio de 

cada barra.

Também a exemplo das vigas simples, a vinculação que pode resultar numa estru-

tura isostática é bastante limitada. Nesse contexto, os pórticos possíveis são: biapoiados 

(Fig. 5.1), engastados e triarticulados.

A convenção de sinais para os esforços 

segue o que foi definido no início deste estudo. 

Contudo, necessitará ser complementada, 

para os elementos de eixo com orientação 

diferente da horizontal, por uma convenção 

que indicará como o quadro de convenções 

será posicionado em relação ao eixo.

A convenção adicional consiste em 

representar um tracejado em uma face do 

elemento e é inteiramente arbitrária, desde 

que, uma vez estipulada, seja mantida até 

o traçado dos diagramas correspondentes 

a esse elemento. No entanto, como orienta-

ção inicial, apresenta-se a seguinte suges-

tão: imagina-se um observador dentro do 

quadro, desenhando o tracejado na face do 

elemento que estiver mais próxima dele 

(Fig. 5.2).

O posicionamento do tracejado em uma 

ou outra face de um elemento faz com que 

C D
Nós 
rígidos

BA
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5.2.2 pórticos múltiplos
Várias barras podem ser rotuladas em um nó. Como regra geral tem-se que, quando n 

barras são rotuladas em um mesmo nó, a estrutura comporta-se como tendo n – 1 rótu-

las distintas nesse nó (isto é, as rótulas fornecem n – 1 equações).

Alguns exemplos de verificação da estaticidade são apresentados a seguir.

Para as Figs. 5.16 e 5.17:

 • Número de reações: 10.

 • Número de equações: 3 equações de equilíbrio + 4 × (2 – 1) + 1 × (4 – 1) = 10 (condição 

necessária atendida).

 • Condição suficiente atendida (pode ser decomposta segundo a definição; logo, é 

isostática).

Para as Figs. 5.18 e 5.19:

 • Número de reações: 5.

 • Número de equações: 3 equações de equilíbrio + (3 – 1) = 5 (condição necessária 

atendida).

 • Condição suficiente atendida: isostática.

Para as Figs. 5.20 e 5.21:

 • Número de reações: 7.

 • Número de equações: 3 equações de equilíbrio + (3 – 1) = 5, indicando condição 

necessária para estrutura hiperestática, com grau hiperestático 2.

Fig. 5.18 Exemplo de pórtico composto Fig. 5.19 Decomposição da estrutura do 
exemplo

Fig. 5.16 Exemplo de pórtico composto

Fig. 5.17 Decomposição da 
estrutura do exemplo



Treliças planas 6

Fig. 6.1 Pórticos trirrotulados

Considere-se, inicialmente, a estrutura isostática anteriormente designada como um 

pórtico triarticulado e ilustrada na Fig. 6.1. Pelo fato de os apoios duplos não restringi-

rem a rotação dos elementos que concorrem nesses pontos, o mesmo pórtico é redese-

nhado, de forma equivalente, como trirrotulado.

Como as barras são rotuladas nos nós (pontos de movimento fletor nulo), tem-se 

que:

 M M MA B C   0  (6.1)

Sendo as cargas aplicadas apenas nos nós, tem-se das relações diferenciais que 

o momento fletor varia linearmente ao longo de cada elemento. Em consequência, os 

momentos nulos nos nós resultam em momentos nulos em toda a estrutura.

Lembra-se ainda que:

 Q
dM
dx

  0  (6.2)

Ou seja, os momentos fletores nulos em toda a estrutura permitem constatar que 

também não existem esforços cisalhantes nos elementos.

Em função dessas considerações e tratando-se de uma estrutura plana com carre-

gamento aplicado no mesmo plano, tem-se como resultado que os elementos estarão 

submetidos apenas a esforços normais (tração e compressão).

A estrutura da figura constitui o modelo de treliça. Uma treliça ideal pode ser 

definida como uma estrutura constituída por ligações rotuladas, com cargas aplica-

das apenas nos nós e indeformável (excetuando-se a variação de comprimento dos 

elementos).

P

P
P

P

A AB B

C C
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Cabe destacar que as seções podem ter formas quaisquer, desde que sejam contí-

nuas e atravessem a treliça, de modo a separá-la efetivamente em duas partes.

O método de Ritter permite a fácil obtenção dos esforços em barras situadas num 

ponto qualquer da estrutura. No entanto, quando se busca a obtenção dos esforços 

em todos os elementos da treliça, torna-se bastante trabalhoso, por exigir um número 

grande de seções de corte.

Exemplo 6.1
Determinar os esforços nas barras da treliça interceptadas pelas seções S1 e S2 indica-

das na Fig. 6.17.

Estaticidade
2n b r= +

2 7 11 3⋅ = +

14 14  (condição necessária atendida)

Adicionalmente, atende à lei de formação de treliças simples isostáticas (condição sufi-

ciente), como pode ser visto na Fig. 6.18. Logo, a estrutura é isostática.

Assim, as 14 incógnitas podem ser determinadas apenas com as condições de 

equilíbrio.

Reações de apoio
Os sentidos arbitrados para as reações de apoio são mostrados na Fig. 6.19.

Fig. 6.17 Treliça plana e carregamentos 
atuantes

Fig. 6.18 Verificação do 
atendimento à lei de 
formação

3 kN

3 kN 3 kN6 kN
S1 S2

B

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

2 
m

A

C

α

D F

E G



Grelhas 7

Fig. 7.1 Convenção para o sentido do carrega-
mento

A exemplo dos demais modelos estudados, grelhas constituem estruturas planas. No 

entanto, estão submetidas apenas a carregamentos perpendiculares ao plano. Assim, 

designando novamente o plano da estrutura 

por XY, os componentes de força devem ser 

paralelos à direção Z (Fig. 7.1).

Para o sistema de referência adotado, as 

equações de equilíbrio ficam reduzidas a:

 Z =∑ 0  

 Mx =∑ 0  (7.1)

 My =∑ 0  

Uma vez que só pode ocorrer translação na direção da força aplicada e lembrando 

que uma força não provoca rotação em torno de um eixo quando ambos são paralelos, 

as demais equações anulam-se identicamente.

Em função das três condições de equilíbrio a serem atendidas, uma grelha isos-

tática deve despertar apenas três reações, o que resulta em um número pequeno de 

possíveis vinculações, quais sejam: 

grelha com uma extremidade engas-

tada e as demais livres (Fig. 7.2) e grelha 

triapoiada (Fig.  7.3). Assim, as grelhas 

de interesse prático possuem alto grau 

hiperestático.

Com relação à grelha triapoiada, 

é interessante observar que a consta-

tação do número de três apoios como 

condição necessária para a estabilidade 

coincide com a noção intuitiva, quando 

se questiona, por exemplo, o número 

mínimo de pés necessários a um banco 

ou cadeira. Também intuitivamente se 

sabe que esses apoios não podem estar 

alinhados, pois, nesse caso, o equilíbrio 

será instável (Fig. 7.4).

F F

F F

Z

YX

My = T

Mx V

X

Y

V

V VX

Y

Fig. 7.2 Grelha engastada e livre

Fig. 7.3 Grelha triapoiada



Deslocamentos em  
estruturas isostáticas 8

O dimensionamento de uma estrutura é efetuado com base na avaliação dos esforços 

e dos deslocamentos. O conhecimento dos esforços permite o dimensionamento dos 

elementos para que não ocorra a ruína da estrutura durante sua transmissão das ações 

para o meio exterior. Além disso, durante essa transmissão, a deformação da estru-

tura também deve ser conhecida, e seus deslocamentos devem ser limitados para que o 

comportamento da estrutura seja satisfatório ao longo de toda a sua vida útil. Os peque-

nos deslocamentos, como já destacado no Cap. 4, além de validar a própria hipótese de 

cálculo empregada na determinação dos esforços, possuem como objetivos:

 • impedir danos aos elementos não estruturais (por exemplo, a fissuração de uma 

parede de alvenaria, o descolamento de pisos e revestimentos cerâmicos, o mau 

funcionamento de esquadrias);

 • evitar a sensação de insegurança quanto à estabilidade da estrutura (causada, 

entre outros, por vibrações perceptíveis ou deformações excessivas de elementos);

 • permitir a perfeita utilização da estrutura (por exemplo, manutenção do caimento 

que permita o adequado escoamento de água em pisos de coberturas e varandas, 

manutenção do piso plano em pistas de boliche e ginásios de esportes).

É interessante observar que os deslocamentos tendem a aumentar ao longo do 

tempo, mesmo que não haja acréscimo de novas cargas, num efeito designado como 

fluência. Assim, os deslocamentos devem ser limitados considerando também esse 

acréscimo, e não apenas os efeitos iniciais.

A deformação da estrutura é limitada a partir da determinação de seu desloca-

mento em determinados pontos. Os limites que devem ser obedecidos variam para cada 

material e são indicados nas normas técnicas correspondentes. Como ideia da ordem de 

grandeza dos limites para os deslocamentos, são fornecidos os valores da Fig. 8.1.

A preocupação com os deslocamentos em estruturas tem sido crescente ao longo 

das últimas décadas, uma vez que o desenvolvimento de materiais de maior resistência 

e de processos de análise mais sofisticados tem acarretado o projeto de estruturas mais 

flexíveis e, portanto, mais suscetíveis a deformações.

Diversos métodos podem ser empregados para o cálculo dos deslocamentos em 

estruturas. Nos itens seguintes do presente capítulo será apresentado um método 

usualmente designado como método da carga unitária, baseado no princípio dos trabalhos 

virtuais, e que permite o estudo de estruturas complexas com relativa facilidade. Além 

disso, o método fornece as bases para a análise de estruturas hiperestáticas, através da 

obtenção de relações de compatibilidade de deslocamentos com estruturas isostáticas 

que guardem certas relações com a estrutura original.



Com o objetivo de antecipar ao estudante o processo envolvido no cálculo estrutural, 

evidenciando onde se insere a análise nesse contexto, ilustra-se o estudo com um exem-

plo de cálculo de uma estrutura convencional.

O presente estudo, como é usual, modela a estrutura com uma associação de 

elementos unidimensionais (estrutura reticulada). Nesse caso, as lajes são analisadas 

isoladamente, descarregando diretamente nas vigas. Destaca-se que, em virtude de 

seu caráter essencialmente bidimensional, a determinação analítica dos esforços em 

lajes é limitada a casos simples de carregamento e vinculação. A análise das lajes de 

forma solidária com os demais elementos só é viável através de técnicas numéricas, tais 

como a analogia de grelhas e o método dos elementos finitos. Nessas, os resultados obtidos 

são aproximados, pelo fato de se analisarem estruturas contínuas como compostas por 

elementos discretos. Ao contrário, os elementos de barra são ditos naturalmente discre-

tizáveis, pois, uma vez conhecido o comportamento em seus nós extremos, os efeitos 

nos demais pontos podem ser determinados sem aproximações adicionais.

Descrevem-se, na sequência, as etapas envolvidas no projeto de uma estrutura 

convencional. Como o próprio estudante poderá constatar nas disciplinas de projeto 

estrutural que se sucederão, optou-se por efetuar essa apresentação de forma simplista, 

para não privar o aluno desse contato inicial.

 • Lançamento e discretização: de posse do projeto arquitetônico, definem-se o sistema 

estrutural e a disposição dos elementos, modelando a estrutura de acordo com os 

instrumentos disponíveis e a precisão desejada.

Considerando, a título de ilustração, uma edificação simples, têm-se como possí-

veis modelos estruturais as Figs. A1.1 a A1.5.

Apêndice 1  
Etapas envolvidas no projeto de uma 

estrutura convencional

Fig. A1.1 Exemplo de estrutura simples Fig. A1.2 Pórtico espacial

P5
V4a

V3
P6

V5a P4

P2
V5b
V1P1

V4b
V2

V = viga
P = pilar

P3



Apêndice 2 
Respostas dos exercícios propostos

2.1) VA  11 kN HA  0 MA =−45 kNm  (positivo = Grinter)

2.2) VA =−4 kN HA  0 VB  4 kN

2.3) VA  1 75, kN VB  1 25, kN HB  2 kN

3.1) VA  22 kN HA  0 VB  29 kN

3.2) VA  3 67, kN HA =−6 kN VB  9 33, kN

3.3) VA  26 25, kN HA  10 kN VB  13 75, kN

3.4) VA  16 kN HA  0 VB  10 kN

3.5) VA  12 44, kN VB  22 06, kN HB  0

4.1)

1 m 1 m

–1,5

–4,5

5,5 4,5

0,5

5 5,1
4

–3,5

2 m

4 kN 2 kN
1 kN/m

Q
+
–

M
–
+

4.2) 2 kN
1 kN/m

1 m

2,17

–2 –2

0,32

– 0,83

–2

3 m

Q
+
–

M
–
+




