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Resumo. Este trabalho apresenta a idealização de uma implementação computacional do método de controle de
comprimento de arco baseado em taxas de energia interna e dissipada para análise fisicamente não linear. Tal
implementação será realizada no núcleo numérico do sistema INSANE (INteractive Structural ANalysis Environment),
um projeto de software livre e de código aberto, desenvolvido no Departamento de Engenharia de Estruturas da
Universidade Federal de Minas Gerais. Em problemas não lineares, grande parte dos procedimentos para solucionar
as equações de equilíbrio baseiam-se no processo iterativo de Newton-Raphson, ao qual são acoplados métodos de
controle. A ideia de tais métodos é tratar o parâmetro de carga como uma variável, e impor uma condição de restrição
ao sistema de equações que descreve o equilíbrio, de forma que tal parâmetro possa ser determinado. A fim de se
obter uma trajetória de equilíbrio completa, um método de controle de comprimento de arco torna-se em muitos casos
necessário devido à ocorrência de fenômenos de decréscimo de carga com acréscimo de deslocamento (snap-through)
e decréscimo de carga com decréscimo de deslocamento (snap-back). Neste texto, apresenta-se uma introdução à
análise não linear, assim como o método de Newton-Raphson, responsável pela solução de problemas incrementaisiterativos. Nesta parte, são também descritos os métodos clássicos de controle, enfatizando-se suas respectivas
limitações para descrever uma trajetória de equilíbrio. Expõe-se, em seguida, a organização do módulo solucionador
do sistema INSANE, implementado em linguagem Java segundo o paradigma de programação orientada a objetos.
Por fim, apresentam-se o método de controle de comprimento de arco baseado em taxas de energia e a proposta de
dissertação, especificando os objetivos e a metodologia que será empregada para atingi-los.
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Abstract. This work presents the idea of the computacional implementation of the arc-length control method based on
the rates of the internal and the dissipated energy for physically nonlinear analysis. This implementation will be
fulfilled in the numerical core of the project INSANE (INteractive Structural ANalysis Environment), an open source
project developed at the Structural Engineering Department of the Federal University of Minas Gerais. In nonlinear
problems, most of the procedures for solving equilibrium equations are based on the iterative process of NewtonRaphson in which control methods are linked. The idea of these methods is to consider the loading parameter as a
variable and to set a restraint condition into the system of equilibrium equations, in such a way that this parameter can
be evaluated. In order to obtain a complete equilibrium path an arc-length method is often required due to the
occurence of snap-through and snap-back phenomena. In this paper, an introduction to nonlinear analysis and the
Newton-Raphson method responsible for the solution of incremental-iterative problems are presented. In this part, the
classical control methods and their respective limitations are discussed. Next, the organization of the solution module
of INSANE written in Java according to the object-oriented programming concept is exposed. Finally, the arc-length
control method based on the rates of the internal and the dissipated energy and the purpose of the master thesis are
presented, including the methodology which will be used to achieve the current objectives.
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Rates of Internal and Dissipated Energy.
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