
Resumo 

Embora o Teorema da Região Inferior constitua uma ferramenta poderosa para a resolução de 

problemas de estabilidade, até porque garante a obtenção de soluções inequivocamente seguras, a 

sua aplicação a problemas práticos com geometrias complexas e sujeitos a sistemas de forças 

complicados é frequentemente difícil. Com efeito, o Teorema da Região Inferior tem sido aplicado 

menos frequentemente no domínio da Mecânica dos Solos do que o Teorema da Região Superior 

uma vez que é consideravelmente mais simples imaginar um adequado mecanismo de rotura 

cinematicamente admissível do que construir um apropriado campo de tensões estaticamente 

admissível. Todavia, embora as soluções baseadas no Teorema da Região Superior constituam com 

frequência boas estimativas das cargas de colapso, as soluções baseadas no Teorema da Região 

Inferior apresentam um enorme interesse para a prática da engenharia dada a sua inerente garantia 

de segurança.  

O problema básico de qualquer análise da região inferior consiste na construção de campos de 

tensão estaticamente admissíveis que conduzam a soluções que sejam o mais próximas possível da 

carga de colapso.  

Nesta dissertação apresenta-se um método racional para a construção de campos de tensão 

estaticamente admissíveis que supõe a discretização do domínio em elementos finitos e o uso da 

programação linear para optimizar a carga sujeita a um conjunto de restrições entre as tensões.  

No Capítulo 1 é feita uma introdução genérica às metodologias de resolução de problemas de estado 

limite, deduzem-se as equações básicas e ilustra-se, com alguns exemplos tratados analiticamente, o 

processo de construção de campos de tensão estaticamente admissíveis. No Capítulo 2 é descrita a 

metodologia usada para a construção sistemática de campos de tensão estaticamente admissíveis 

por discretização do domínio em elementos finitos e uso da programação linear e, para além disso, é 

feita uma breve descrição do programa de cálculo automático criado correspondente aos 

procedimentos indicados. Nos Capítulos 3 e 4 fazem-se aplicações a problemas práticos com 

particularidades interessantes.  

Abstract 

The lower bound theorem is a powerfull tool for analysing the stability of problems as it assures getting 

un a rigorously safe solution. Nevertheless, its application to practical problems with complex 

geometries and stress fields is usually rather difficult. As consequence, the lower bound theorem has 

been less frequently used in soil mechanics analysis than the upper bound theorem as it is easier to 

conceive an adequate failure mechanism kinematically compatible than building a proper statically 

admissible stress field. However, although solutions based on upper bound theorem often constitute 



good evaluations of failure loads, those based on lower bound theorem are of most interest to 

engineering practice by assuring safe patterns.  

The basic problem of any lower bound analysis turns to be constructing statically admissible stress 

fields conducting to solutions as close as possible to failure conditions. In this work a rational method 

for this purpose is presented, admiting a discretization of the soil mass into finite elements and using 

linear programming to optimize loading subjected to stress constrains.  

On the first chapter, a generical introduction to limit state problem solutions is made. Basic equations 

are deduced and the construction of statically admissible stress fields is illustrated with some analitical 

examples.  

On the second chapter, a numerical method is presented describing all the steps for constructing 

statically admissible stress fields by discretizing the domain into finite elements and using linear 

programming. A brief discription of computational program for the above purposes is also.  

On chapter three and for some pratical applications are presented which include some interesting 

particular problems.  


