
Resumo 

Esta tese é dedicada à análise elasto-viscoplástica, geometricamente linear ou não linear, de 

estruturas tipo casca com o elemento Semiloof.  

No Capítulo 1 tecem-se considerações de ordem geral com vista ao enquadramento do problema, 

referindo-se em geral os domínios da linearidade e não-linearidade, de natureza geométrica ou 

material.  

O Capítulo 2 é dedicado a uma revisão de alguns conceitos de Teoria de Placas e Cascas que, pela 

frequência com que serão utilizados neste trabalho, devem ser objecto de uma referência especial, se 

bem que com a necessária brevidade.  

O Capítulo 3 é reservado a uma descrição geral do elemento Semiloof, sendo também focados 

apenas aspectos considerados relevantes, dada a acessibilidade da bibliografia concernente.  

A descrição reológica do meio elasto-viscoplástico e o estabelecimento das equações do modelo 

constitutivo de Perzyna, considerado neste trabalho, são os pontos tratados com maior relevância no 

Capítulo 4, onde são entretanto feitas referências a outras leis constitutivas, embora sem entrar em 

maiores especificações.  

A formulação matricial para elementos finitos em geral é descrita no Capítulo 5, referindo-se 

pormenorizadamente aspectos de especial interesse, como esquemas de integração no tempo, 

consideração de encruamento do meio material, critérios de cedência, selecção do passo para 

avanço do algoritmo no tempo, etc. A organização geral deste capítulo é retomada no Capítulo 6, 

sendo neste realçados os aspectos específicos do tipo de estrutura em estudo. Uma parte 

considerável do capítulo é reservada à descrição de uma proposta de modificação dos critérios de 

Ilyushin, que demonstrou, nos testes realizados, um bom comportamento em termos comparativos 

com os restantes critérios.  

A descrição do programa de análise elasto-viscoplástica é feita no Capítulo 7 e no Capítulo 8 

apresentam-se resultados para os diversos exemplos testados.  

Esta obra conclui com o Capítulo 9, reservado a conclusões e sugestões para futuro 

desenvolvimento.  

Por se entender que podem constituir um instrumento útil para qualquer possível utilizador, optou-se 

por incluir nesta obra os Anexos I e II contendo, respectivamente, a lista de variáveis do programa e 

uma listagem comentada do mesmo.  

Do mesmo modo foram incluídos os ficheiros de dados correspondentes aos exemplos corridos, para 

posterior teste ou verificação de algum aspecto particular.  


