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1. Abra o Ftool. Definem-se aqui 11 botões marcados em vermelho conforme figura que segue. 

 

 
 

2. Marque a opção ‘Grid’ localizada no canto inferior direito para pontuar a tela. Certifique-se que o 

espaço entre pontos tenha uma medida preferencialmente fácil de trabalhar. Dependendo da 

escala adotada para os eixos X Y, você precisará dar zoom para visualizar os pontos do ‘grid’. 

 

3. Marque a opção ‘Snap’ localizada no canto inferior direito para restringir o desenho apenas aos 

pontos definidos pelo grid. 

 

 
 

4. Clique no botão (9) e desenhe a ponte, definindo os nós e as barras.  

 



 
 

5. Clique no botão (1) para definir um novo material, nomeie o material e clique em ‘Done’. 

Coloque o valor do módulo de elasticidade longitudinal (E) do  material. Para a madeira (palito de 

picolé) E = 7350 MPa. Esse dado só altera os resultados para o caso de estruturas hiperestáticas. 

Selecione todas as barras e clique para aplicar em todas as barras. 

 

 
 

6. No botão (2), clique para definir uma nova propriedade da seção transversal. Em ‘New Label’, 

coloque um nome e em ‘Section Type’ selecione ‘Rectangle’ (já que a seção transversal do palito 

é retangular). Após isso clique em ‘Done’.  

 

7. Defina d=8.4mm e b=2mm, que são as dimensões aproximadas dos palitos que serão usados no 

concurso. Esse dado só altera os resultados para o caso de estruturas hiperestáticas. Selecione 

todas as barras e clique para aplicar em todas as barras. 

 



 
 

8. Para definir um nó como apoio de primeiro gênero, clique no nó desejado e em seguida no botão 

(8). Marque ‘Fix’ em ‘Displac. Y’; após isso clique no botão para aplicar no nó selecionado. 

Selecione o segundo nó, marque ‘Fix’ em ‘Displac. Y’ e ‘Displac. X’ e clique no botão para aplicar 

no nó, para que este seja um apoio de segundo gênero. 

 

                           
 

9. No botão (4), selecione todos os nós (selecione um nó, aperte shift e selecione todos outros), 

aperte o botão correspondente à rótula e depois clique no botão para aplicar. 

 



 
 

10. Clique no botão (6), escolha um nome e clique em ‘Done’. Para Fy coloque uma carga de -50kgf (a 

soma dessa carga para as duas treliças é -100 kgf), como definido em edital. Atenção pois no 

programa a unidade é kN e a força tem que estar negativa, para que seja aplicada de cima para 

baixo. Selecione o nó no meio da treliça e clique no botão para aplicar. 

 

 
 

11. Salve o arquivo. 

 

12. Clique no botão (7) para que surjam os esforços na ponte. As forças positivas são de tração e as 

negativas de compressão.  

 



 
 

13. No botão (11), você pode mexer na escala. 

 

14. Para ver o comprimento da barra e outros detalhes, clique na barra enquanto estiver no botão 

(7). Os detalhes aparecerão em vermelho logo abaixo dos botões de (1) a (6). 

 

 

Observações: 

1) No Ftool você estará desenhando em duas dimensões. 

 

2) Também é possível resolver vigas, quadros, treliças e outras estruturas com a ajuda do Ftool. O 

cálculo de diagramas de esforços internos, muito utilizado nas disciplinas de mecânica e análise 

estrutural e também na vida prática do Engenheiro Civil, pode ser realizado através do FTOOL.  


