
Resumo  

No presente trabalho procura formular-se a análise das estruturas (elásticas lineares em regime 

estático) de um modo diferente do habitual, designadamente por integração num mesmo corpo dos 

dois Métodos fundamentais em que em regra se divide: o Método das Forças e o Método dos 

Deslocamentos.  

Refere-se aqui o Professor Correia de Araújo que foi dos primeiros a preocupar-se com a integração 

dos dois Métodos, partindo daqueles para um outro, que designou de Misto, por generalização e 

associação das noções que cada um deles envolve.  

Mesmo assim, não é também do Método Misto que aqui se trata, embora com ele se encontre o maior 

número de afinidades.  

Nesses três Métodos, pode entender-se que, ao calcular uma estrutura, se parte sempre de uma 

outra, o sistema base, intimamente relacionada com a primeira, designadamente com a mesma forma 

e constituição material. As diferenças entre as duas estruturas consistem em ligações, internas ou ao 

exterior que na primeira são introduzidas ou suprimidas, conforme o método utilizado, de modo a 

obter-se o sistema base. Estas modificações são efectuadas de tal maneira que o sistema base seja 

uma estrutura para a qual se conhece, ou é possível encontrar com facilidade, a solução para o 

conjunto de solicitações aplicadas à estrutura a calcular.  

A solução do problema encontra-se através de um conjunto de equações, uma para cada ligação 

suprimida ou introduzida, e que estabelecem uma identidade de comportamento entre as duas 

estruturas.  

Essas equações, de compatibilidade nas direcções em que há supressão de ligações e de equilíbrio 

nas direcções em que as ligações foram introduzidas, podem escrever-se na forma matricial  

A y = x  (1.1)  

aonde x representa o vector solicitação e os seus elementos são deslocamentos ou forças, conforme 

se trate de uma direcção em que houve supressão ou introdução de ligação; y é o vector das 

incógnitas e os seus elementos são forças nas direcções de ligação suprimida e deslocamentos nas 

restantes; A é uma matriz quadrada e simétrica no caso dos métodos das Forças e dos 

Deslocamentos em que os elementos de cada um dos vectores x e y são todos da mesma natureza.  

A determinação das incógnitas consegue-se pela resolução do sistema de equações, representado 

por 1.1, ou seja  

y = A-1 x (1.2)  

Em qualquer destes Métodos há, assim, a referir certos aspectos comuns e que os distinguem da 

ideia que preside as técnicas que neste trabalho são apresentadas.  



A partir de cada estrutura a calcular e formado um sistema base e com ele um sistema de equações, 

que, resolvido, conduz às incógnitas do problema. O seu conhecimento permite, posteriormente, 

determinar as restantes grandezas necessárias à completa análise da estrutura.  

Aqui, há também a consideração de um sistema base, a que prefere chamar-se estrutura base, mas 

cuja forma não e necessariamente a mesma da estrutura a calcular. A única afinidade existente entre 

as duas estruturas e coindidir a constituição geométrica e mecânica daquela que se calcula com uma 

parcela da estrutura base. Assim a mesma estrutura base serve para calcular uma infinidade de 

outras estruturas do mesmo tipo, daquela derivadas.  

Para essa estrutura base é conhecida uma matriz M, de dimensões muito mais vastas do que a 

anterior matriz A, e que relaciona um conjunto de grandezas actuantes na estrutura, representadas 

pelo vector x, com um outro conjunto de grandezas que se queiram determinar, organizadas num 

vector y. Essa relação é da forma  

y = M x  (1.3)  

e portanto, em face de uma dada solicitação, representada por x, actuando na estrutura base, as 

grandezas relevantes para a análise obtêm-se imediatamente através do produto da Matriz M (ou 

apenas de algumas das suas linhas) pelo vector x.  

Ao atribuir um significado físico à posição relativa que determinadas grandezas ocupam nos vectores 

x e y, relacionado com a existência ou não existência de ligações internas ou ao exterior, é-se levado 

à conclusão de que uma troca de posições entre certos elementos de x com os correspondentes de y, 

significa a introdução ou supressão de certas ligações na estrutura base.  

Assim, passa-se da matriz M relativa à estrutura base para a matriz M' correspondente à nova 

estrutura invertendo as ligações que diferem entre uma e outra.  

A obtenção da matriz M', que relaciona as solicitações x' da nova estrutura com as restantes 

grandezas a determinar nela, y', através de  

y' = M' x' ,  (1.4)  

consegue-se, assim, através de uma relação matemática que corresponde a uma troparcial de 

variáveis entre x e y na transformação linear que a equação 1.3 representa.  

Não é, por isso, necessário recorrer a formação de equações de equilíbrio ou de compatibilidade, 

embora naturalmente elas possam ser identificadas na transformação da matriz M na matriz M'.  

Finalmente, o vector y' que se obtem para cada acção x' aplicada a estrutura não contem apenas os 

elementos relativos aquelas direcções em que há modificação de ligações, mas muitos outros 

valores, todos, se se quizer, os que seja necessário encontrar para a estrutura, como sejam tensões, 

esforços, etc..  

Como se verá, este modo de encarar o problema estrutural contém como casos particulares os 

Métodos das Forças, dos Deslocamentos e Misto, oferecendo, ao que se julga, conceitos de extrema 



versatilidade e generalidade que podem vir a ser neles incluídos com vantagem para a resolução de 

inúmeros problemas.  

Também com o Método dos Integrais de Fronteira existem afinidades, sobretudo ao nível da ideia que 

preside ao seu estabelecimento. Tal como naquele Método, propõe-se soluções que consistem em 

"recortar" a estrutura que pretende analisar-se numa outra mais vasta, isto é, estabelecer nesta 

condições ao longo de um contorno (fronteira) coincidente com a forma daquela, de tal maneira que o 

comportamento do domínio interior ao contorno coincida com o da estrutura a analisar. Não constitui 

objecto deste trabalho o estudo das relações existentes entre o Método dos Integrais de Fronteira e 

as técnicas aqui desenvolvidas, sendo no entanto flagrantes dois aspectos que os podem distinguir.  

Em primeiro lugar, aquele Método tem uma formulação analítica em que a uma solução previamente 

conhecida para a estrutura inicial (sempre infinita), se impõem ao longo da fronteira determinadas 

funções conhecidas para a estrutura a calcular, e que asseguram a equivalência de comportamento 

entre esta e a porção daquela interior à fronteira. A discretização surge da impossibilidade de 

encontrar a solução analítica para o problema e leva, naturalmente, ao estabelecimento de equações 

matriciais equivalentes. Aqui, a solução é desde logo numérica, expressa por uma matriz que traduz o 

comportamento da estrutura inicial, e na qual são introduzidas, através de operações matriciais muito 

simples, aquelas condições ao longo da fronteira igualmente discretizada.  

O segundo aspecto, que resulta do primeiro, e o que se prende com o campo de aplicação, que no 

Método dos Integrais de Fronteira se tem praticamente limitado àquelas estruturas que podem 

resultar de outras cuja solução analítica é conhecida, e estas são apenas certos meios indefinidos ou 

infinitos e com características mecânicas constantes em todo o domínio. Neste estudo, pelo facto de 

se partir de uma solução desde logo numérica, pode dizer-se que qualquer estrutura serve para dela 

se poder isolar uma sua qualquer parcela, apenas estabelecendo condições ao longo da fronteira.  

Ao desenvolver o presente estudo houve necessidade de introduzir designação para certas noções, 

entidades físicas ou matemáticas que surgem no seu contexto, e que, embora com caracter 

relativamente intuitivo, não têm sido utilizadas na Teoria das Estruturas. Para elas se procuraram 

termos que, na linguagem corrente, correspondessem ao sentido físico que possuem no âmbito 

estrutural.  

Este facto não deve, portanto, entender-se como imodéstia da parte do autor, antes como a 

necessidade de exprimir conceitos para os quais não existe designação consagrada.  

No sentido de facilitar a integração dos leitores na presente formulação, decidiu preceder-se a sua 

exposição, de um capítulo em que, por recurso a um exemplo, se apresentam de um modo 

simplificado os aspectos fundamentais deste estudo.  

É, porém, o capítulo 3 que constitui o corpo principal do presente trabalho, e nele se expõem com a 

maior generalidade todos os conceitos, suas interpretações e consequências, bem como os seus 

campos de aplicação.  



No quarto descreve-se a aplicação a dois tipos de estruturas, peças lineares e lajes, simultaneamente 

com a apresentação de programas de cálculo automático preparados para as analisar. Finalmente, o 

último capítulo aponta algumas das perspectivas que se abrem para continuação do trabalho.  


