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NOTAS DE AULA – Aula 2: Princípio dos Trabalhos Virtuais 
 

1. Objetivo: calcular deflexões
1
 em diversas estruturas 

por meio do princípio da conservação de energia. 

 
2. Introdução 
Trabalho é uma medida da energia que é transferida 

pela aplicação de uma força ao longo de um 

deslocamento. Quando a atuação de uma força sobre um 

sistema resulta em seu deslocamento, é dito que foi 

realizado um trabalho.  

O trabalho é a energia armazenada em um sistema e 

que foi transformada em movimento, quando uma força 

atuou sobre aquele sistema. Por exemplo: uma mola está 

completamente comprimida e presa, assim tem uma 

energia armazenada. Se colocarmos um carrinho junto à 

mola e liberarmos a mola, ela vai se esticar e deslocar o 

carrinho.  

 
 

Quando liberada, a mola exercerá uma força sobre o 

carrinho. Essa força (F) multiplicada pelo deslocamento 

(∆) ocorrido será o trabalho (W) realizado pela mola: 

∆×= FW  

A energia de deformação elástica é a energia 

potencial, armazenada na mola quando ela estava 

comprimida. Ao liberar-se a mola, a energia potencial se 

transformou em energia cinética, responsável pelo 

movimento do carrinho. Se supormos que não haja 

perdas de energia neste sistema, podemos dizer que a 

energia de deformação elástica armazenada pela mola 

foi totalmente transformada em energia cinética, que fez 

o carrinho se deslocar um valor igual a ∆. 

Caso suponhamos que as estruturas tenham 

comportamento elástico-linear, elas funcionarão como 

molas. Se aplicarmos uma força F1 na estrutura abaixo, 

ela apresentará um deslocamento ∆1. Então, o trabalho 

realizado pelas forças externas (Wext) será: 

 11 δ×= FWext  

 

 

 

 

 Quando um conjunto de cargas externas for aplicado 

a uma estrutura deformável, os pontos de aplicação das 

cargas se movem e, em consequência, as barras ou 

elementos que compõem a estrutura se deformam. De 

                                                           
1
 É o desvio da posição natural. Inclinação. Deformação. 

acordo com o princípio de conservação de energia, o 

trabalho realizado pelas cargas externas (Wext) é igual ao 

trabalho realizado pelas forças internas das estruturas 

(Wint). Desta maneira: 

  intext WW =  

 Quando a estrutura se deforma, o trabalho interno é 

armazenado no interior da estrutura como energia 

potencial. Se o limite de elasticidade do material não for 

ultrapassado, a energia de deformação elástica será 

suficiente para fazer com que a estrutura retorne à 

confirguração original não defletida quando as cargas 

forem removidas. 

 

3. Princípio dos Trabalhos Virtuais (PTV) 
Com o PTV, um conjunto de forças em equilíbrio pode 

ser relacionado a um conjunto de deslocamentos de uma 

estrutura. A soma dos trabalhos virtuais das ações 

externas é igual ao trabalho virtual interno, realizado 

pelos esforços internos durante a deformação dos 

elementos da estrutura. 

deformaçãonaernointext WW =  

 A palavra virtual significa que as grandezas são 

puramente imaginárias e que não precisam existir no 

sentido real ou físico. Um deslocam ento virtual é um 

deslocamento imaginário, imposto arbitrariamente sobre 

um sistema estrutural. 

 

3.1. PTV Aplicado às Treliças 
O cálculo prático para a determinação de um 

deslocamento qualquer consiste em considerar dois 

sistemas: o primeiro consiste na estrutura a ser estudada 

submetida às cargas reais. O segundo sistema é a 

estrutura sob aplicação de uma carga unitária que age 

sozinha sobre ela. Essa carga unitária é fictícia e é 

introduzida apenas para se calcular o deslocamento 

produzido pelas ações reais. O procedimento será 

mostrado com a estrutura abaixo. 

Exemplo – determinar as componentes horizontal e 

vertical do deslocamento do nó 6. (Dado: 

E.A = 10.000tf) 

 

 

F1 

δ1 
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1° Passo: determinar os esforços normais (N0) nas 

barras da treliça devido o carregamento dado: 

 
Nota: as setas dos esforços se referem aos nós e não às 

barras. Quando a seta sai do nó, ela traciona o nó, por isso 

usa-se sinal positivo. Consequentemente, a barra também será 

tracionada. 

 

2° Passo: aplicar uma carga unitária fictícia com a 

direção da componente de deslocamento que se deseja 

determinar. Em seguida, determinar novamente os 

esforços (N1 e N2) nas barras da treliça, agora submetida 

somente à carga unitária fictícia. Como no nosso 

exemplo será necessário determinar as componentes 

horizontal e vertical do deslocamento do nó 6, será 

necessário determinar os esforços para mais duas 

treliças, com uma carga fictícia cada. 

 - carga unitária fictícia na direção horizontal (N1) 

 
 - carga unitária fictícia na direção vertical (N2) 

     
 

3° Passo: montar uma tabela que contenha os seguintes 

dados: barra, comprimento da barra, esforço normal 

para carregamento dado, esforço normal para 

carregamento fictício. Em adição, esta tabela deverá 

apresentar o resultado obtido pela multiplicação destes 

três últimos dados (N0, Ni, L). Ao final da tabela, uma 

somatória dos resultados desta multiplicação deverá ser 

apresentada. 

 
 

4° Passo: com os resultados dos somatórios obtidos na 

tabela, temos as respostas: 

EA

LNN
barras

i

⋅

××

=

∑ 0

δ  

ou no nosso caso: 

m,
.

,

EA

LNN

H barras 3
10

6 10815
00010

062558 −×==
⋅

××

=

∑
∆  

(para a direita) 

m,
.

,

EA

LNN

V barras 4
20

6 10255
00010

255 −×=
−

=
⋅

××

=

∑
∆   

(para baixo) 

 

 

Explicação Teórica - De acordo com a Lei de Hooke, 

em materiais com comportamento elástico-linear, a 

tensão normal é proporcional à deformação. Essa 

proporção é dada por meio de uma constante E, 

chamada módulo de elasticidade. 

εσ=E  

N a estrutura do início do texto, a força aplicada à 

barra faz com que ela se alongue. Chamaremos agora 

esse alongamento de ∆L. O comprimento da barra é 

igual a L. 

 

 

 

 

 

 Da Resistência dos Materiais, também sabe-se que:  

 AN=σ  

LL∆ε =  

 Ao combinar as três últimas equações, pode-se 

determinar o alongamento em função de variáveis 

facilmente determináveis: 

N 

∆L L 
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EA

LN
L

LL

AN
E

⋅

⋅
=→== ∆

∆ε

σ
 

 

 De acordo com as hipóteses de cálculo, as barras de 

uma treliça só estão submetidas a uma força axial. Para 

determinar os deslocamentos dos nós de treliças é 

necessário desenvolver uma expressão para a deflexão 

do nó.  

Um meio adequado de desenvolver tal expressão é 

remover as cargas externas da treliça e colocar uma 

carga unitária na direção desejada do deslocamento 

transversal. Em seguida escreve-se uma expressão para 

o trabalho interno e trabalho externo realizado pela 

carga unitária e as normais na barra que ela causa 

quando as cargas externas forem substituídas.  

 Os esforços normais nas barras da treliça causados 

pela carga unitária são denominados Ni. Eles causam 

pequenas deformações nas barras e pequenas 

deformações externas (δ) na treliça. O trabalho externo 

realizado pela carga unitária pode ser expresso como: 

  δ×= 1extW  

 O trabalho interno realizado por uma força Ni é dado 

por: 

  iii.int LNW ∆×=  

e o trabalho realizado por todas as forças Ni será: 

 ∑∑ 






 ×
×=×=

AE

LN
N)LN(W iiiint

0∆  

 Ao igualar-se o trabalho externo com o trabalho 

interno, a deflexão em um nó da treliça pode ser 

expressa da seguinte maneira: 

∑ 






 ×
×=

AE

LN
Ni

0δ  

 Em forças originadas pelo gradiente de temperatura, 

a variação de comprimento nas barras da treliça é dada 

por: 

  tLL ∆α∆ ××=  

em que, α é o coeficiente de dilatação térmica do 

material e ∆t é o gradiente térmico (variação de 

temperatura). 

 O trabalho das forças internas será: 

( )∑∑ ×××=×= tLN)LN(W iiiint ∆α∆  

 Assim, em problemas de variação de temperatura, a 

deflexão em um nó da treliça será dada por: 

( )∑ ×××= tLNi ∆αδ  

 

Exemplo 2 – para a mesma treliça do exemplo 1, 

determinar a componente horizontal do deslocamento 

do nó 6 (∆H6) com a treliça descarregada, mas com uma 

variação  de  temperatura  igual  a  +  30 °C  apenas  nas  

barras  verticais  da  esquerda (barras 1-3 e 3-5). 

Coeficiente de dilatação térmica do material 

α = 1,2 x 10
-5

 °C
-1

. 

 
1° Passo: como a estrutura sofre ação de nenhuma força, 

vamos aplicar o carregamento unitário. Como deseja-se 

determinar o deslocamento no nó 6, a força unitária será 

aplicada na direção e sentido suposto positivo do 

deslocamento horizontal do nó 6. Os esforços normais 

para este tipo de carregamento já foi resolvido no 

exercício anterior, para facilitar, repete-se a figura. 

 
2° Passo: como o gradiente térmico só ocorre nas barras 

1-3 e 3-5, teremos variação de comprimento (∆L ≠ 0) 

somente nestas barras. Pelo PTV, temos: 

( )∑ ×=×→= LNWW intext ∆δ 11  

como só ocorre ∆L nas barras 1-3 e 3-5, temos: 

( ) 45
104530102151

−− ×=×××=××= ,,,TLL ∆α∆
 

Então,
 

( ) ( ) m,,,,H
34

6 102151104575051
−− ×=××++== ∆δ  

O resultado é positivo. Isso indica que o sentido do 

deslocamento é o mesmo do sentido suposto para o 

carregamento unitário, ou seja, para a direita. 

 

 

Em situações que uma barra da treliça tenha sido 

fabricada com comprimento diferente do previsto em 

projeto, temos um defeito de fabricação. A mesma 

equação deverá ser satisfeita: 

( )∑ ×=×→= LNWW intext ∆δ 11
 

O defeito de fabricação já é a variação no 

comprimento ∆L. Bastará então determinar os esforços 

na treliça para o carregamento unitário arbitrado. 

 

Exemplo 3 - Considere para a treliça mostrada abaixo, 

cada barra com E = 200 GPa. Se nenhuma carga for 

aplicada, qual seria o deslocamento vertical em C se a 

barra AB for 5 mm menor do que o tamanho definido 

em projeto? 
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1° Passo: aplicação da carga unitária. A treliça não está 

submetida carregamentos. Passaremos então para a 

etapa da aplicação da carga unitária no ponto e na 

direção do deslocamento que desejamos determinar. Em 

seguida, determinaremos os esforços normais na treliça 

devido a esse carregamento unitário. 

 
2° Passo: variação do comprimento. Note que apenas a 

barra AB apresentou variação de comprimento devido 

ao defeito de fabricação. Portanto, somente esta barra 

realizará trabalho. Aplicando a equação do PTV: 

ABABintext LNWW ∆δ ×=×→= 1
 

mm,,, 3330056670 −=−×=δ
 

O resultado é negativo pois a barra apresentou um 

defeito de encurtamento, redução do comprimento.
 

 


