
Resumo 

A melhoria da eficiência dos elementos finitos quadriláteros bilineares, especialmente, quando 

aplicados a problemas cuja deformação seja incompressível, ou quase incompressível, como é o 

caso da deformação plástica de metais, tem sido nos últimos anos objecto de importantes estudos e 

discussões. De facto, a aplicação do método dos elementos finitos aos comportamentos 

incompressíveis, ou quase incompressíveis, evidenciou o fenómeno da retenção (locking), detectado 

em situações distintas, tais como, elasticidade linear e não linear, problemas que envolvem 

deformações plásticas, escoamento incompressível de fluidos viscosos, etc. 

Na tentativa de resolver o referido problema, várias formulações têm sido propostas. Neste trabalho, 

faz-se uma revisão das mais recentes formulações, nomeadamente: as formulações mistas u-p; as 

técnicas relacionadas com a integração reduzida e reduzida selectiva; o método B ; o método dos 

modos incompatíveis; o método das deformações acrescentadas. Para além do estudo teórico que 

suporta cada uma das formulações, realiza- se um conjunto de testes, confrontando os resultados 

obtidos, de modo a aferir da robustez de cada uma. Os resultados obtidos com os modelos baseados 

no método das deformações acrescentadas são, de um modo geral, de qualidade superior aos 

demais, evidenciando contudo fraca fiabilidade à distorção perante uma situação de elevado grau de 

incompressibilidade. 

Neste trabalho, revê-se o estudo dos subespaços das deformações incompressíveis associados à 

solução com o elemento quadrilátero bilinear de integração reduzida e completa e estende-se essa 

análise às referidas formulações. 

Com base neste estudo, propõem-se dois conjuntos de novos elementos, aplicáveis em estado plano 

de deformação e em problemas com elevado grau de incompressibilidade: um conjunto de elementos 

de modos incompatíveis e outro de modos compatíveis. Dos elementos propostos de modos 

compatíveis destaca-se uma formulação, cujos resultados evidenciam uma elevada fiabilidade à 

distorção, mesmo em situação de quase incompressibilidade. Faz-se ainda uma extensão, com os 

elementos propostos, aos problemas geometricamente não lineares ou apresentando não linearidade 

do material. 

Abstract 

The application of the finite element method to the behaviour of incompressible, or quasi 

incompressible situations has been a source of problems, specially the well known locking 

phenomenon. This phenomenon have been detected in many situations as in linear and non-linear 

elasticity, applications with plastic deformations, viscous incompressible flow, etc. 



To solve the problem, various formulations have been proposed. In this work a revision of the more 

recent formulations is presented, namely: the mixed formulations u-p; the reduced integration 

technique and the selective reduced technique; the B  method; the incompatible modes method; the 

enhanced strain mixed method. To have an idea about the efficiency of the diferent formulations, 

some patch-tests have been made. The results showed the superior quality of the enhanced strain 

elements. However, in very stringent incompressibility situations, these elements have some problems 

with distortion of the elements. 

For the bi-linear element the subspaces of incompressible deformations have been studied and 

analysed for the diferent formulations. 

Based on these subspaces and for plane strain conditions, two sets of new elements were proposed: 

one set of elements with incompatible modes and another with compatible modes. A special 

formulation based on compatible modes showed very good efficiency. Finally, some of the elements 

proposed were tested on geometrical and material non-linear problems. 


