
Resumo 

Apesar de uma parte da formulação matemática dos fenómenos físicos se conhecer hà muito, só 

recentemente se dispõe de técnicas adequadas ao seu tratamento e, nos últimos anos, a maioria das 

análises de estruturas tem sido feita com base em métodos numéricos como é, por exemplo, o 

Método dos Elementos Finitos. A investigação neste domínio tem sido motivada pelo ajuste dos 

modelos matemáticos à realidade e pela procura de algoritmos eficientes para a solução dos 

problemas.  

O cálculo linear e elástico foi e continua a ser, por vezes, uma abordagem simplificada de extrema 

utilidade, já que fornece resultados adequados ao projecto em engenharia. Apesar disso, a 

consideração dos efeitos não lineares é algumas vezes essencial pois existe a comprovação, 

baseada em modelos analíticos ou mesmo nos resultados de observações efectuadas, de que a 

realidade se afasta daquela hipótese: o betão tem um diagrama de comportamento εσ −  não linear, 

admitindo-se do tipo parábola rectângulo, as suas características mecânicas variam ao longo do 

tempo, a sua fendilhação modifica completamente o funcionamento das secções de betão armado ou 

pré-esforçado, os solos não recuperam totalmente deformações provocadas por cargas temporárias e 

há polímeros que continuam a deformar-se, mesmo depois de retiradas as acções que os solicitavam, 

não citando mais do que alguns casos típicos de comportamento não linear. Para projectar em 

relação aos estados limites últimos é evidentemente necessário considerar o comportamento elasto-

plástico dos materiais e as suas características reológicas, sendo estas últimas muitas vezes 

determinantes, mesmo nas verificações de segurança em relação a estados limites de utilização.  

A recente produção de grande número de programas de aplicação aliada ao aparecimento de 

computadores, cada vez mais rápidos, mais precisos e com maior capacidade, torna possível a 

abordagem de problemas de diversos tipos, com geometria arbitrária, contemplando a variação de 

configuração da estrutura ao longo do processo de carga, as grandes deformações, comportamentos 

não lineares elásticos, plásticos e reológicos dos materiais.  

Tem sido comprovado que o método dos elementos finitos, combinado com um processo incremental 

de integração de algumas variáveis do problema, é um dos processos mais eficientes na solução de 

problemas não lineares [1] e [2], pois se por um lado as soluções analíticas só existem para um 

número limitado de aplicações, o método dos elementos finitos e em particular a sua formulação em 

termos de deslocamentos, torna possível o cálculo de estruturas de geometria arbitrária com 

quaisquer condições de apoio.  

Como inconvenientes da solução não linear de estruturas reais apontam-se, contudo, a necessidade 

de computadores e de programas adequados, a formação dos técnicos e a modificação de alguns 

dos seus hábitos. É no âmbito destas razões que se considera justificado e inserido o presente 

trabalho.  

Muitos investigadores têm utilizado uma extensão do modelo elasto-viscoplástico referido em [8], no 

estudo da reologia dos materiais e dos seus problemas tidos como mais importantes como sejam a 



fluência e a relaxação. Devido a critérios de facilidade de tratamento numérico, adopta-se idêntica 

formulação baseada em equações diferenciais que se apoiam num critério de cedência não 

dependente do tempo mas variável em função de um único parâmetro de endurecimento.  

Apesar dos sensíveis avanços que se têm verificado no estudo do comportamento dos materiais em 

termos moleculares, utiliza-se geralmente uma abordagem fenomenológica dos problemas. Esta 

formulação puramente matemática, em termos das propriedades gerais, justifica-se no cálculo 

estrutural uma vez que se pretende descrever um funcionamento e não explicá-lo sob o ponto de 

vista atómico. Pode, por exemplo, conferir-se uma viscosidade ao fluido do amortecedor do modelo, 

relacionada; com o ângulo de atrito apresentado pelas cadeias moleculares quando deslizam umas 

sobre as outras [38], ou fazer outro ajuste do género [41].  

Continuam a efectuar-se investigações no sentido de representar convenientemente as relações 

constitutivas dos materiais para todos os níveis de deformação. Recentemente consegui-se contornar 

a necessidade da obtenção de fórmulas complexas recorrendo a um artifício auxiliar. Encarando os 

sólidos como decomponíveis, por razões de conveniência matemática, em várias camadas com igual 

deformação, o campo de tensões pode ser obtido pela soma das diferentes contribuições 

elementares de cada uma. Desta forma podem-se reproduzir espectros discretos de relaxação ou de 

fluência e, de uma forma geral, comportamentos viscoelasto-plásticos.  

Neste estudo é utilizado um elemento quadrático, isoparamétrico de 8 nós [1] e um método implícito 

de integração ao longo do tempo. Considera-se um modelo por camadas elementares, cada uma das 

quais com comportamento elasto-viscoplástico segundo "Perzyna" [8], com cinco critérios de 

cedência descritos na teoria clássica da plasticidade. Estudam-se dois tipos de estruturas planas: 

Estados Planos de Tensão e Estados Planos de Deformação. Obtêm-se resultados numéricos de 

algumas aplicações, que se comparam com outros, de outras fontes, quando disponíveis.  


