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Resumo: O estudo em questão, apresenta a importância do uso de sistemas lineares na resolução das condições de 

equilíbrio de uma estrutura metálica, evidenciando a aplicação/relação da álgebra linear em cursos de engenharia, 

mais precisamente, o curso de Engenharia Civil. O embasamento teórico que estrutura esta pesquisa consiste no 

estudo de matrizes, sistemas lineares e um método de resolução, a fatoração LU. Na parte de Engenharia Civil, 

expõe-se uma análise de treliças e seus principais componentes assim como as condições de equilíbrio estático. O 

objetivo deste estudo é modelar matricialmente as condições de equilíbrio de uma treliça para determinar os 

esforços em cada uma das suas barras assim como suas reações de apoio. O sistema matricial obtido é resolvido 

computacionalmente por ser de grande porte, pois a resolução manual torna-se inviável. A implementação é feita 

no software matemático Octave. Os resultados obtidos foram compartilhados com os acadêmicos da disciplina de 

álgebra linear do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto de Engenharia do Araguaia – IEA da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA com o objetivo de motivá-los apresentando 

aplicações dos conteúdos estudados na disciplina. Está pesquisa mostra que a álgebra linear está envolvida 

diretamente na formação de discentes do Curso de Engenharia Civil. 

1. INTRODUÇÃO 

A matemática é uma área de conhecimento que possui muitas aplicações, é tão presente 

na vida cotidiana que às vezes, é imperceptível. O seu estudo é importante pois desenvolve 

competências e habilidades, (BRASIL, 2000). Esta pesquisa surge a partir de uma 

situaçãoproblema vivida por professores e discentes no curso de Engenharia Civil: Manter o 

equilíbrio de uma estrutura metálica, calculando seus esforços e reações de apoio. Para isto, é 

usada uma aplicação de sistemas lineares que são amplamente utilizados em problemas de 

engenharia, por exemplo: Circuitos elétricos na engenharia elétrica, balanceamento de equações 

químicas na engenharia de produção, entre outros (PESCADOR et al., 2011). 

Na dissertação de mestrado (VALIENTE, 2015) é apresentada a aplicabilidade de 

conceitos de álgebra linear para resolução de treliças e a determinação dos modos de vibração 

de uma estrutura, este enfoque tem resolução usual, isto é, o método de substituição comumente 

usado numa resolução manual. Neste trabalho apresentamos uma resolução alternativa para 

contornar estes problemas, trata-se do método direto e eficiente de resolução de sistemas 

lineares chamado fatoração LU (ARENALES, 2015). 

O objetivo desta pesquisa é mostrar a importância do uso de sistemas lineares e matrizes 

para calcular as condições de equilíbrio de estruturas metálicas na engenharia civil. Mais 

precisamente, são determinados os esforços nos elementos de uma treliça assim como suas 

reações de apoio para manter seu equilíbrio estático. Além disso, aproximar a matemática da 

realidade dos discentes através de aplicações em situações cotidianas em diversas áreas da 

ciência. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa é o resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC com caráter 

qualitativo. A pesquisa está organizada em três etapas: Na primeira etapa, apresenta-se a parte 



teórica: definições, teoremas, proposições e exemplos, tanto na área da Engenharia Civil quanto 

na área da Matemática. A segunda etapa consiste na resolução dos sistemas lineares modelados 

pelas condições de equilíbrio estático de uma estrutura metálica, usando o software Octave onde 

é implementada a fatoração LU e a resolução de sistemas triangulares superior e inferior. Com 

as soluções obtidas, é realizada uma análise para verificar se os sentidos das forças adotadas em 

cada reação de apoio está correto, caso não esteja, o modelo será reformulado. Além disso, são 

verificadas se as barras estão sendo tracionadas ou comprimidas. Na terceira etapa é feita uma 

apresentação das aplicações estudadas aos discentes do Curso de Licenciatura Matemática do 

IEA-UNIFESSPA, com o objetivo de motivá-los na pesquisa de aplicações matemáticas para 

estabelecer uma relação acadêmica entre os discentes do curso de Licenciatura em Matemática 

e Engenharia civil, (SOUSA, 2018). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resolver uma treliça significa determinar os esforços em seus elementos assim como as 

reações de apoio. Para isto, é necessário o conceito de equilíbrio estático de uma estrutura que 

consiste em manter nula as somas vetoriais das forças atuantes nos pontos onde são aplicadas. 

Matemáticamente, isto é: 

 X X 

 Fx = 0 e Fy = 0, (1) 

onde Fx e Fy representam as forças horizontais e verticais, respectivamente. Além disso, se N, b 

e r representam o número de nós, barras e reações de apoio de uma treliça, respectivamente, 

para que seja possível aplicar sistemas lineares na resolução de uma treliça isostática é condição 

necessária que o dobro do número de nós seja igual ao número de barras mais as reações de 

apoio, isto é: 

 2N = b + r. (2) 

Em (SOUSA, 2018) apresentamos a solução de seis treliças em ordem crescente de número de 

variáveis começando de seis até vinte e duas. Neste trabalho apresenta-se um deles. 

Exemplo: Considere a estrutura treliçada da Figura 1(a). 

Se no nós A e C são aplicadas forças de 3N e 2N, respectivamente, determinar os 

esforços em cada barra e as reações de apoio. Além disso, verificar se as barras estão sendo 

tracionadas ou comprimidas. 

 

 (a) Treliça (b) Análise no nó A 

Figura 1: Autor 

Solução: De acordo com a Figura 1(a), em E tem-se um apoio fixo, logo existem duas 

reações de apoio Ex e Ey, em D há um apoio móvel, logo tem-se uma reação de apoio horizontal 



Dx. Observe que o número de reações de apoio é r = 3. Adicionalmente tem-se N = 5 nós e b = 

7 barras. Assim a estrutura é isostática pois 2N = 2 ∗ 5 = 10 = 7 + 3 = b + r. 

A análise é feita em cada um dos cinco nós, considere . O nó 

A terá três forças atuantes, uma força externa de 3N e as reações das barras AB e AC no nó A, 

que denotaremos como F1 e F3 respectivamente, vide o gráfico da Figura 1(b). 

Logo, as equações de equilíbrio no nó A são: αF1 + F3 = 0 e − 3N + αF1 = 0. Da mesma 

maneira é realizada a análise nos nós B, C, D e E, obtendo o sistema linear com dez equações e 

10 variáveis, as forças F1, F2..., F7, Ex, Ey e Dx. Assim o modelo matricial que resolve a treliça 

da Figura 1(a) é: 
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(3) 

Esse sistema linear é resolvido computacionalmente usado o software Octave onde foi 

implementado o efieciente método direto LU, o código implementado pode ser consultado em 

(SOUSA, 2018). Em Octave foi implementada uma função na qual o usuário ingressa a matriz 

A associada a (3), assim como o vetor de termos independentes, e como resposta obtivemos o 

vetor: 

(F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,Dx,Ex,Ey) = (2,−3,8,−7.07,5,−3,8,8,5). 

Com este vetor resultante é realizada uma análise em cada barra. Assim: As reações de 

apoio Dx, Ex e Ey devem ser positivas devido ao fato de ser um apoio para a treliça. Se um 

resultado da reação de apoio for negativo, deve-se inverter o sentido da reação. Note que Dx = 

8N, Ex = 8N e Ey = 5N são positivos. As barras AB, BC, BE e ED são “empurradas” para fora 

pelos nós, ou seja, elas estão sendo tracionadas. As barras AC BD e CD são “puxadas” para 

dentro pelos nós, ou seja, elas estão sendo comprimidas. 

4. CONCLUSÃO 

O método de resolução proposto neste trabalho, tende a facilitar o processo de obtenção 

do resultado de equilíbrio de qualquer estrutura, uma vez modelado o problema, o método 



requer apenas a matriz e o vetor de termos independentes . De acordo (LUCAS, 2018) o método 

apresentado neste trabalho resolve outros problemas que impliquem na resolução de sistemas 

lineares tais como: padrões de tráfego, balanceamento de equações químicas e circuito elétrico. 

Este trabalho foi apresentado aos discentes do IEA-UNIFESSPA buscando expor a 

relação entre a álgebra linear e a física. Nesta experiência constatou-se discentes que se 

mostraram impressionados com essa aplicabilidade, pois nunca tinham experimentado uma 

relação entre os fundamentos teóricos e suas finalidades cotidianas. Durante a apresentação os 

discentes reconheceram conceitos de álgebra linear, pela primeira vez se depararam com 

matrizes de mais de quinze variáveis, também houve interesse em aprender os pacotes de LaTeX 

e Octave. 

REFERÊNCIAS E CITAÇÕES 

ARENALES, S.; DAREZZO, A. Calculo numérico: aprendizagem com apoio de softawe. 2. 

ed. [S.l.]: São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

BRASIL, M. E. PCN mais Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 

Brasília: MEC/Semtec, 2000. 

SOUSA, L. G. de. Modelagem de problemas de engenharia civil usando álgebra linear. 2018. 

89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Instituto de Engenharia 

do Araguaia, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Santana do Araguaia, 2018. 

PESCADOR, A.; POSSAMAI, J.; POSSAMAI, C. A preconditioning framework for 

sequences of diagonally modified linear systems arising in optimization. ANAIS DO 

CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, Blumenau: Furb, v. 39, 

p.1–9, 2011. 

VALIENTE, E. S. P. Aplicações de sistemas lineares e determinante na Engenharia Civil. 

2015. 91 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul, Campo Grande – MS, 2015. 


