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Resumo 

Este trabalho visa estudar modelos numéricos para o cálculo da carga de colapso de um meio (solo), 

partindo do problema genérico da Análise Limite para um estado plano de deformação. 

Aplica-se uma formulação para a Análise Limite baseada no equilíbrio das tensões (modelo 

equilibrado) e numa forma aproximada (fraca) da compatibilidade das deformações. Esta opção, 

usada menos frequentemente na Mecânica de Solos, baseia-se no teorema da região inferior (lower 

bound), e permite obter uma solução do lado da segurança, com o maior interesse na prática de 

Engenharia. 

A opção pelo equilíbrio das tensões (modelo equilibrado) é mais complexa de programar; no entanto, 

a técnica em que se aproximam os deslocamentos e se impõe a compatibilidade das deformações, 

baseada no teorema da região superior (upper bound), conduz a uma carga de colapso superior à 

real, contra a segurança. 

O meio é aqui considerado um material isotrópico rígido/plástico, indeformável até ao estado de 

tensão de cedência e deformável plasticamente quando esse estado é atingido. 

Usa-se o método dos elementos finitos, pela sua adequação à resolução de problemas descritos por 

equações não lineares, neste trabalho numa formulação bidimensional, decompondo-se o domínio ou 

o meio domínio representativo do solo em elementos triangulares.  

Vários exemplos são estudados, incluindo um talude. Compara-se os valores da carga de colapso 

obtidos com os critérios de von Mises e Mohr-Coulomb. Verifica-se, dos valores e diagramas obtidos, 

com deformadas e distribuição de tensões, que a qualidade das soluções é aceitável, mesmo para 

malhas relativamente grosseiras. 
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Abstract 

This work studied numerical models to evaluate the collapse load of a material (soil), using Plastic 

Limit Analysis and considering a plane state. 

Limit Analysis stress equilibrium models are used, verifying approximately (in a weak form) the 

compatibility of displacements. This option, based on the lower bound theorem, although less used in 

Soil Mechanics, is associated with a lower bound solution for the collapse load, and thus to a safe 

design, which is more interesting from the engineering point of view. 

A stress equilibrium model is harder to program; but the displacements compatibility option, based on 

the upper bound theorem would lead to an upper bound solution, and thus to an unsafe design. 

Soil is here considered an isotropic and rigid/plastic material, with no strains until the yielding stress is 

reached, and then with plastic behaviour onwards. 

The Finite Element Method is used, being adequate to the resolution of non-linear problems. In the 

present work a two-dimensional space is considered, splitting the space or half space, representing 

the soil, into triangular elements. 

Several examples are studied, including a soil slope. Collapse load values found, using von Mises and 

Mohr-Coulomb yield criteria, are compared. It is found, from the values evaluated and plots showing 

the soil displacements and stresses distributions, that the quality of solutions is acceptable, even when 

larger finite elements are used.  
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Capítulo 1 - Apresentação 

1.1 - Introdução 

O trabalho descrito nesta dissertação consistiu na análise e estudo de modelos numéricos para 

determinação da carga de colapso de um solo através da Análise Limite, mais concretamente através 

do teorema estático ou da região inferior. Usando o método dos elementos finitos, procurou-se 

maximizar o valor da carga aplicada que provoca o colapso, através de uma optimização convexa 

que altera os pesos de funções polinomiais que representam as tensões e deslocamentos dos 

elementos, de forma que se verifiquem dois aspectos importantes: que a soma dos trabalhos virtuais 

dos dois lados de dois elementos adjacentes seja nula, garantido assim o equilíbrio das tensões entre 

elementos [1]; e que em pontos de controlo pré-estabelecidos de cada elemento as tensões e a 

relação entre tensões não ultrapassem determinados valores, respeitando assim as leis do material, 

como feito numa dissertação de mestrado anterior para análise limite de lajes [2]. Estuda-se também 

neste processo o efeito da utilização de diferentes graus de funções de aproximação de tensões e 

deslocamentos e diferentes distribuições e quantidades de pontos de controlo no modelo.  

Neste estudo, os conceitos aplicados podem ser generalizados para problemas tridimensionais; no 

entanto por questões logísticas optou-se por uma simplificação bidimensional, um estado plano de 

deformação, dado que uma das dimensões é muito superior em relação às restantes, não sendo 

considerada a acção de forças de massa. A apresentação dos resultados obtidos é acompanhada por 

alguns casos característicos da representação da solução em tensões e deslocamentos. 

1.2 - Estado de Arte 

Cedo se verificou que para a análise elástica, em alguns casos, as soluções obtidas são demasiado 

conservativas e longe das reais [3]. Para corrigir esta limitação, foi necessário explorar a plasticidade 

dos materiais, começando-se a calcular a carga de colapso através de uma análise incremental 

elasto-plástica onde eram respeitadas a lei do escoamento plástico e a compatibilidade das 

deformações [4, 5, 6, 7]. Neste caso, as relações entre tensões e deformações são não lineares, uma 

vez que dependem do estado de tensões. 

Para esta abordagem, o cálculo da carga de colapso era obtido através de uma análise 

iterativa/incremental em comportamento elástico, impondo a compatibilidade das deformações. 

Iniciava-se um processo iterativo com incremento da carga e onde eram respeitadas as deformações; 

quando não era possível deformar mais o material, teríamos obtido a carga de colapso. 

Posteriormente, começou-se a estudar as análises incrementais em comportamento elástico, 

impondo o equilíbrio das tensões. Neste caso, a carga de colapso é obtida quando já não é possível 

verificar o equilíbrio de tensões ou as leis do material deixam de ser respeitadas.  

O problema da Mecânica de Meios Contínuos, que consiste na determinação das tensões e 

deformações provocadas por cargas aplicadas [8], no presente caso, num solo, foi formulado por 

volta dos anos 50 do século XX, usando diversas técnicas e modelos para determinar a carga de 
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colapso. Com a introdução dos computadores, com crescente capacidade de cálculo, 

desenvolveram-se cada vez mais e melhores métodos e algoritmos [1, 9, 10, 11, 12, 13, 14] que 

foram utilizados em programas que permitem determinar com maior precisão o valor da carga de 

colapso. 

A evolução destes métodos consistiu no abandono da análise elástica linear, a qual não faz muito 

sentido no estudo dos solos, dado que rapidamente atingem um comportamento não linear 

(deformação plástica), conduzindo ao tipo de análise utilizado nesta dissertação, que é a análise 

rígido-plástica, por se apresentar como uma óptima simplificação. Considerando este comportamento 

rígido-plástico, não é possível aumentar a carga de forma ilimitada, uma vez que surgem superfícies 

de deformação plástica, as quais dão origem a um fluxo plástico ilimitado na estrutura e, por sua vez, 

a um colapso plástico. Esta análise denomina-se Análise Limite. 

A vantagem da Análise Limite é a de permitir obter a carga última sem a necessidade de recorrer a 

uma análise incremental. Como se trata de um problema de optimização podem ser utilizadas 

técnicas de Investigação Operacional, mais concretamente da Programação Matemática. Por 

exemplo, no caso de restrições lineares, o algoritmo Simplex [15] é a abordagem mais simples (não 

necessariamente a mais eficiente) para resolver o problema da Análise Limite.  

No entanto, a Análise Limite tem a desvantagem de não permitir saber qual o movimento do solo nem 

a distribuição de tensões na sua fase elástica. Esta desvantagem é pouco significativa, já que o que 

se pretende é a carga de colapso e, portanto, o seu comportamento final. 

S.W. Sloan [16] sistematizou, no contexto do método dos Elementos Finitos, a utilização da Análise 

Limite para obter mais facilmente a carga de colapso. Esta carga era obtida respeitando o equilíbrio 

de tensões e as leis do material, ou seja, uma Análise Limite usando o teorema estático. Desta forma, 

era obtido um minorante da carga de colapso. 

Do ponto de vista da engenharia, interessa estar no lado da segurança e, portanto, obter um 

minorante da carga de colapso. Para tal, uma Análise Limite com teorema estático é fundamental e é 

nesta ideia que se baseia o trabalho aqui realizado. 

No que diz respeito à Mecânica de Solos como meios contínuos, existem dois grandes métodos para 

a determinação da carga de colapso [17, 18]: 

 Métodos de Análise Limite 

 Métodos de Equilíbrio Limite 

1.3 - Meios Contínuos 

Num problema de Mecânica Estrutural, de forma a obter a solução exacta, devem verificar-se as três 

condições seguintes: 

i) condição de equilíbrio em cada ponto do solo (domínio), que implica a verificação das equações 

diferenciais que traduzem o equilíbrio das tensões em todos os pontos do solo, e as condições de 

fronteira (contorno) que estabelecem o equilíbrio entre as forças exteriores e as tensões que na 

fronteira do corpo se lhe opõem; 
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ii) condição de compatibilidade das deformações, que impõe que o deslocamento dos pontos 

(domínio) seja uma função contínua (excepto onde o modelo reológico conduz a deformações 

infinitas), excluindo sobreposições ou vazios (fendas), e que respeita os valores fixados para os 

deslocamentos nas fronteiras (contorno). 

iii) condição reológica, que estabelece a relação deformações versus tensões do material, e a sua 

dependência no tempo. 

Na análise plástica, regra geral, não existe expressão analítica que permita obter a solução exacta 

verificando as três condições. Como tal, procuram-se, geralmente, soluções ou equilibradas ou 

compatíveis, que respeitem as propriedades dos materiais. Há dois Teoremas fundamentais que 

resumem a metodologia para o estudo de estruturas plásticas: O Teorema Estático e o Teorema 

Cinemático, que conduzem a soluções com características diferentes, situando-se a carga de colapso 

da solução exacta entre as estimativas obtidas pela aplicação de ambos os teoremas [19].  

1.3.1 - Teorema estático ou da Região inferior 

Este Teorema diz que, dada uma estrutura e uma solicitação, se é possível atribuir à estrutura uma 

distribuição de tensões que equilibre a solicitação e em ponto algum é excedida a tensão de cedência 

(plasticidade) do material que constitui a estrutura, esta não pode ou está na iminência de sofrer 

colapso. 

Do que resulta que, para cada distribuição de esforços estaticamente admissível associada a um 

parâmetro de carga, a carga de colapso é maior ou igual do que o valor desse parâmetro. Uma 

distribuição de esforços estaticamente admissível é aquela que cumpre as condições de equilíbrio e 

as leis do comportamento do material em todos os pontos. 

1.3.2 - Teorema cinemático ou da Região superior 

Este teorema diz que, se é possível atribuir à estrutura uma distribuição de deformações plásticas 

compatíveis, tal que as forças exteriores realizem trabalho a uma taxa igual ou superior à de 

dissipação interna, a estrutura entra em colapso.  

Do que resulta que, para cada mecanismo cinematicamente admissível associado a um parâmetro de 

carga, a carga de colapso é menor ou igual do que o valor desse parâmetro. Um mecanismo 

cinematicamente admissível é aquele que cumpre as condições de compatibilidade das deformações 

do material e do seu escoamento plástico em todos os pontos. 

1.3.3 - Teorema da Unicidade 

O Teorema da Unicidade diz que, se o valor da carga de colapso obtido usando o Teorema Estático 

for igual ao valor obtido usando o Teorema Cinemático, então essa é a solução exacta do problema. 

Se aqueles valores não forem iguais, apenas sabemos que a solução exacta se encontra entre os 

valores resultantes de ambos os Teoremas. 
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1.4 - Propriedades dos Materiais 

1.4.1 - Solos [7] 

1.4.1.1 - Características 

Os solos, e a sua resistência, a considerar em obras de engenharia, são caracterizados, 

principalmente, pela sua granulometria e pela sua plasticidade. São essencialmente compostos por 

argilas (partículas inferiores a 0,002 mm), siltes (0,002 a 0,06 mm) e areias (0,06 a 2 mm), 

encontrando-se neles ainda elementos de maiores dimensões, como seixos, calhaus e pedras. 

A plasticidade é uma característica importante dos solos finos, dependendo muito do seu teor em 

água. Atterberg propôs uma classificação em estados que vai desde o estado sólido ao líquido. 

Definindo limite de retracção, WS, como a fronteira entre o estado sólido e o semi-sólido; limite de 

plasticidade WP, a fronteira entre o estado semi-sólido e o estado plástico; limite de liquidez, WL, 

como a fronteira entre o estado plástico e o líquido; e definiu o índice de plasticidade como WL – WP. 

Os solos, ainda não remexidos (in situ) podem apresentar coerências diferentes, coerência que no 

caso dos coerentes é avaliada pela resistência à rotura de amostras retiradas cuidadosamente 

(intactas), ou por ensaios expeditos de penetração, realizados in situ. Quanto à consistência, os solos 

são assim: muito moles,    < 0,25 kgf/cm
2
; moles, 0,25 <    < 0,5; médios, 0,5 <    < 1,0; duros,     

1,0 <    < 2,0; muito duros, 2,0 <    < 4,0; rijos, σR > 4,0 kgf/cm
2
. 

1.4.1.2 - Rotura 

Nos solos, o conceito de rotura tem sido associado ao de deformação irrecuperável, que se associa 

ao conceito de deformação plástica, que poderá, em parte, assumir o comportamento de uma 

deformação viscosa. Um estado de tensão que, a curto prazo, não provoca deformação apreciável, 

levando a considerar que não ocorre rotura, poderá, a longo prazo, provocar deformação apreciável, 

conduzindo à consideração de rotura. Argilas que apresentam grande viscosidade, tendo, a curto 

prazo, grande resistência (consentindo em encostas naturais, cortes na vertical de algumas dezenas 

de metros, no curto prazo) apresentam, a longo prazo, resistência muito mais baixa. 

Têm sido propostos diversos critérios de cedência, no sentido de determinar qual o parâmetro, função 

das tensões ou deformações, que conduz à rotura do material [19]. Rankine propôs como parâmetro 

a máxima tensão principal, St. Venant a máxima deformação principal e Tresca atribui a rotura à 

máxima tensão de corte (tangencial). O critério de Mohr-Coulomb considera que a rotura se dá 

quando, relativamente a qualquer plano (ou face do cubo elementar), o ângulo entre a tensão total e a 

normal atinge um valor crítico. 

Foi o critério de Mohr-Coulomb que potenciou a disciplina de Mecânica de Solos, adequando-se bem 

ao comportamento dos solos secos pulverulentos, em que a rotura se dá por deslizamento das 

partículas, quando as forças tangenciais ultrapassam as de atrito. Em argilas saturadas, sujeitas a 

solicitações rápidas, ou de coesão muito elevada, o critério da tensão de corte, de Tresca, adequa-se 

melhor, por o deslizamento entre partículas num plano já não depender (ou depender pouco) da 

tensão normal. 
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1.4.2 - Implementação 

Para simplificar o estudo, considerou-se o solo como um material isotrópico, isto é, com as mesmas 

propriedades em todas as direcções.  

Numa primeira fase, por se tratar de um solo coeso, usou-se o critério de von Mises como critério de 

deformação plástica do material por ser de fácil implementação. 

Na segunda fase, e de forma a tornar mais realista o estudo e para obter resultados mais próximos 

dos reais, atribuiu-se ao solo uma coesão e um ângulo de atrito, para que o material cumprisse o 

critério de Mohr-Coulomb, muito usado na Mecânica de Solos como critério de rotura. 

1.5 - Análise Limite 

1.5.1 - As Tensões em Terrenos 

O problema da determinação das tensões induzidas nos terrenos pelos diversos tipos de obras ainda 

não tem solução geral, devido à complexidade da geometria, heterogeneidade, anisotropia e reologia 

dos terrenos reais. Alguns tipos de problemas simples são abordáveis por cálculo, cujos resultados 

constituem uma contribuição fundamental para a concepção e dimensionamento das obras. Contudo, 

em tipos de obras em que há pouca experiência, os cálculos devem ser complementados por 

investigações experimentais e, na fase de obra, esta deve ser acompanhada por uma observação 

que confirme as previsões, ou que permita a oportuna introdução das correcções necessárias. 

1.5.2 - Os Modelos Teóricos 

Nos modelos teóricos adoptados, considera-se a geometria da obra e solo, as solicitações presentes 

e as características reológicas do solo. Calculam-se as tensões no solo, obedecendo às condições 

(equações) citadas em 1.3, de equilíbrio das tensões, de compatibilidade das deformações, e as 

relações constitutivas que definem o comportamento dos materiais. 

Na impossibilidade de obter uma solução analítica para estas equações simultâneas com derivadas 

parciais, recorre-se à sua integração pelo método dos elementos finitos [1, 9, 10, 11, 12, 13]. 

1.5.3 - Método dos Elementos Finitos 

Na análise de estruturas, o objectivo é determinar os campos de tensões e deformações (de que 

resultam deslocamentos) que se instalam devido à acção de forças exteriores. Para tal, 

estabelecem-se as equações fundamentais da Mecânica (resistência de materiais, na análise 

estática, complementada com a lei de Newton, na análise dinâmica) que, na hipótese de 

comportamento elástico linear (Lei de Hooke [20]) dos materiais, correspondem a um sistema de 

equações diferenciais lineares, cuja solução numérica pode ser obtida utilizando o Método dos 

Elementos Finitos (MEF). 

O Método dos Elementos Finitos é um método para a resolução numérica de equações diferenciais 

parciais com aplicações em diversos campos, entre eles, Mecânica Estrutural, Mecânica de Fluidos e 



6 
 

Electromagnetismo. Neste método, a estrutura é dividida num número finito de elementos discretos, 

geralmente triangulares, ligados entre si por pontos nodais, transformando a análise de um modelo 

contínuo na análise de um modelo discreto com um número finito de graus de liberdade. A utilização 

de uma malha de triângulos permite variar a sua dimensão, gerando-se triângulos menores onde se 

pretende maior precisão, ou onde as funções a determinar têm uma maior variação espacial. 

No caso desta dissertação, as equações diferenciais a solucionar, que descrevem matematicamente 

o comportamento dos materiais e das obras, representam o equilíbrio das tensões, a compatibilidade 

das deformações e as relações constitutivas que definem o comportamento dos materiais. 

1.5.4 - Modelos de elementos finitos e sua implementação 

Num meio contínuo sujeito a alguma acção exterior ocorrem tensões e deformações. As tensões têm 

de verificar em cada ponto (ou elemento infinitesimal) uma condição de equilíbrio, enquanto que as 

deformações têm de corresponder a deslocamentos admissíveis.  

O ideal seria poder definir um modelo de elementos finitos com soluções simultaneamente 

equilibradas e compatíveis, que permitiria obter a solução exacta do problema. Devido à 

impossibilidade do seu estabelecimento, pois no caso geral não existem soluções analíticas 

genéricas com essas características. A divisão do meio em elementos finitos (discretos) e a 

correspondente discretização das equações conduz a soluções não exactas (excepto em problemas 

com uma solução muito simples que possa ser representada pela malha de elementos finitos), pelo 

que não é possível que aquelas soluções (não exactas) satisfaçam simultaneamente o equilíbrio das 

tensões e a compatibilidade das deformações. Portanto recorre-se geralmente a uma de duas 

abordagens complementares em Mecânica Estrutural: o modelo equilibrado ou modelo compatível, no 

meio das quais se encontra a solução exacta. 

Nesta dissertação, apenas será utilizado um modelo equilibrado, o qual consiste numa malha de 

elementos finitos triangulares e num conjunto de equações em cada elemento e em cada lado, que 

garantam o equilíbrio das tensões e respeitem as condições de cedência. Se a condição de cedência 

for verificada em todos os pontos do domínio, o que não é sempre o caso, como se irá constatar, 

garantimos estar na presença de um minorante da carga de colapso. Neste caso, a compatibilidade 

não é verificada mas é possível obter o deslocamento dos lados dos elementos e, desta forma, 

desenhar uma configuração da deformada, a qual, embora não compatível, dá uma ideia do 

mecanismo de colapso, que poderá ser útil na apreciação da solução. 

O modelo compatível é complementar do modelo equilibrado; no entanto, não é usado neste trabalho. 

As equações diferenciais geradas em cada elemento da malha de elementos finitos impõem a 

compatibilidade do campo de deslocamentos. Através deste modelo, é obtido um majorante da carga 

de colapso, pois existe um mecanismo que o comprova, desde que seja respeitada a condição de 

escoamento plástico. Embora exista um mecanismo totalmente compatível que pode ser visualizado, 

o equilíbrio local não pode ser garantido e, portanto, a solução também não é exacta. 

Com base nestes modelos, são encontrados dois parâmetros de carga   , um que é minorante (limite 

inferior) da solução real (  ) e que corresponde à solução do modelo equilibrado (   ), e outro 
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majorante (limite superior) da solução real e que corresponde à solução do modelo compatível (   ). 

Desta forma, tem-se: 

                                                                          (1.1) 

De entre todas as soluções possíveis, a aproximação da carga de colapso é determinada resolvendo 

um problema de optimização.  

Uma alternativa, baseada no comportamento elastoplástico do solo, consiste numa análise 

incremental, em que se iniciava o processo com um parâmetro de carga baixo que era incrementado 

com um intervalo de carga que tinha de ser definido, sendo que, neste processo, as tensões no 

modelo tinham que ser sempre estaticamente admissíveis e, quando não fosse possível obter uma 

distribuição de tensões desse tipo, seria obtida então a carga de colapso.  

É, no entanto, mais eficiente procurar directamente um máximo com recurso à programação 

matemática. Na implementação deste problema de optimização, com recurso ao programa MATLAB 

[21], é definida uma interface onde se definem as restrições e a função objectivo. As restrições 

correspondem a um problema convexo, ou seja, não há máximos locais, o que permite obter a 

máxima carga a que o modelo pode estar sujeito.  

Num trabalho anterior [2], foi utilizada a biblioteca CVX [22] para a solução desse problema de 

optimização, aplicada a lajes. Neste estudo, optou-se por utilizar as bibliotecas YALMIP [23] e SDPT3 

[24, 25]. A primeira permite uma maior facilidade de utilização e o acesso a vários algoritmos, 

nomeadamente aos homogeneous self-dual path-following algorithms disponibilizados pela biblioteca 

SDPT3, que se verificou ser aquela que apresenta mais estabilidade na optimização da solução, 

especialmente para malhas com muitos elementos, onde a CVX teve alguns problemas a estabilizar a 

solução óptima. 

Devido às leis escolhidas para o material em estudo, tanto no critério de von Mises como no critério 

de Mohr-Coulomb, as equações de cedência para o estado plano de deformação são do segundo 

grau. Portanto, usou-se como superfície de cedência um cone, recorrendo-se a Second Order Cone 

Programming (SOCP) [26]. 

1.6 - Equilíbrio limite 

O método de equilíbrio limite é frequentemente utilizado por ser de fácil aplicação e fornecer valores 

da carga de colapso tanto mais próximos do valor exacto quanto melhor for o modelo adoptado para 

as superfícies de rotura.  

Combina características do teorema cinemático e do teorema estático, no sentido em que se 

considera um mecanismo de colapso, onde se impõe o equilíbrio global de forma a obter a carga 

última, respeitando as propriedades dos materiais. Tem, no entanto, a desvantagem da necessidade 

de impor o mecanismo de colapso antecipadamente. 

Não garante que se obtém o valor exacto ou um majorante, pois apenas o equilíbrio global é 

verificado (o local não) e o mecanismo considerado não tem de ser compatível. 
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1.7 - Organização da dissertação 

Esta dissertação foi organizada em 5 capítulos. Este capítulo apresentou o problema proposto e a 

metodologia aplicada para resolver o processo. 

No Capítulo 2, explica-se com mais pormenor qual o comportamento e leis do material, bem como os 

modelos que são adoptados para o representar. Desenvolve-se a Análise Limite e os respectivos 

teoremas: Estático e Cinemático,  explicando-se os seus fundamentos. 

No Capítulo 3, descreve-se como se formulou o Modelo Equilibrado utilizado na análise plástica do 

material, que posteriormente foi implementado num programa desenvolvido em Matlab. 

No Capítulo 4, são apresentados diversos exemplos, bem como os resultados obtidos. Inicialmente, é 

apresentado um exemplo mais simples onde se procura comparar diversas opções. Em segundo 

lugar, são estudados alguns problemas mais complexos, tendo em conta as conclusões tiradas do 

primeiro. 

No Capítulo 5, apresentam-se as conclusões finais e algumas propostas para desenvolvimentos 

futuros. Destaca-se o que foi desenvolvido e os resultados que se obtiveram. 
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Capítulo 2 - Modelação do Comportamento Estrutural 

2.1 - Introdução 

Pelas razões referidas em 1.1, os casos em estudo referem-se todos a um estado plano de 

deformação. Os métodos podem ser generalizados para problemas tridimensionais. 

Para o comportamento estrutural serão tidas em conta as seguintes hipóteses: 

 Ausência de forças de massa; 

 Estado plano de deformação; 

 Relação constitutiva rígido-plástica perfeita; 

 Linearidade geométrica - inclui a hipótese dos pequenos deslocamentos e das pequenas 

deformações, permitindo que as condições de equilíbrio possam ser estabelecidas na 

configuração indeformada; 

 Homogeneidade e isotropia do material. 

Tendo conhecimento das grandezas intervenientes, podem ser apresentadas as relações 

fundamentais que regem o comportamento do material estrutural, ver figura 1. 

  

Figura 1 - Relações entre as grandezas que intervêm no comportamento do material 
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2.2 - Equilíbrio 

De forma a caracterizar os esforços, é necessário definir o campo de tensões normais e tangenciais 

em cada ponto, como se pode ver na figura 2. 

 

Figura 2 - Cubo elementar do material, antes e depois do estado de tensão 

As tensões (num ponto, ou num cubo elementar) organizam-se numa matriz (ou tensor)    : 

 

         

         

          

  

Os seus valores dependem, como se sabe, do referencial, mas o tensor das tensões tem invariantes, 

tais como:                         onde             são as tensões principais (no 

referencial em que as tensões de corte são nulas),                    e o terceiro é o 

determinante da matriz |   |. 

No domínio considerado, o equilíbrio das tensões em cada ponto (ou cubo infinitesimal de arestas dx, 

dy  e dz ) conduz, no caso tridimensional, às equações: 

    

  
   

    

  
  

    

  
       

                                                   
    

  
   

    

  
  

    

  
                                                         (2.1) 

    

  
   

    

  
  

    

  
       

onde   é a densidade da força volúmica actuando no ponto, a qual pode ser a força de massa, ou 

peso do material, que, nesta dissertação, se considera nula.  

Ou abreviadamente: 
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                                                                                         (2.2) 

                          

Os momentos devidos às forças tangenciais, sendo nulos, tem-se: 

                                                                              (2.3) 

Existem dois tipos de fronteiras: as livres, onde as tensões devem igualar as cargas aplicadas, e as 

fixas, os apoios, onde as tensões podem ter qualquer valor na direcção da condição de apoio. 

A tensão normal ao plano, segundo z, depende apenas das coordenadas no plano (x e y), pelo que a 

equação de equilíbrio respectiva fica: 

                                                                            (2.4) 

e     é escolhida pela rotina do programa de elementos finitos de forma a optimizar a carga de 

colapso.  

Para algumas condições de cedência o valor de     depende das tensões no plano, mas a não 

verificação desta dependência só afecta as condições de compatibilidade, as quais não aparecem 

explicitamente no Teorema Estático. 

2.3 - Compatibilidade 

A compatibilidade implica que o campo de deslocamentos seja contínuo. As deformações são 

derivadas dos deslocamentos, ver figura 2, e podem ser agrupadas da seguinte forma, no caso 

tridimensional: 

    
   

  
       

   

  
       

   

  
                                                (2.5) 

     

 
 
   

  
 

   

  
         

 
 
   

  
 

   

  
         

 
 
   

  
 

   

  
   

 

Como nesta dissertação se trata de um estado plano de deformação, que se caracteriza por ter 

apenas deformações no seu plano (só dependem de x e y ), não existe deformação em z (       ), 

embora possa existir tensão (       ). Assim, fica apenas:  

    
   

  
  

    
   

  
                                                                   (2.6) 
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2.4 - Condições de plasticidade 

Considera-se que o comportamento do material em estudo é rígido-plástico. Como se sabe da 

Mecânica de Solos, estes exibem um comportamento linear praticamente nulo e rapidamente 

adquirem deformações plásticas, requerendo, portanto, a consideração de características não 

lineares para uma correcta descrição do seu comportamento [7]. Como um comportamento não-linear 

é mais complexo de programar, uma simplificação bastante usual é a aproximação do 

comportamento não linear a um comportamento rígido-plástico.  

As condições de plasticidade são inicialmente apresentadas para o critério de von Mises, no qual se 

considera que a cedência depende da tensão de comparação, assumindo-se que o material é 

isotrópico e, portanto, a tensão máxima é igual em todas as direcções. Mais adiante, será 

considerado o caso em que a cedência se dá segundo o critério de Mohr-Coulomb. 

O comportamento rígido-plástico é caracterizado por um diagrama      representado 

simplificadamente, para o caso uniaxial, na figura 3, onde a tensão máxima      é a tensão de 

cedência      (de compressão) do material, e         é a deformação plástica no material.  

As deformações elásticas são desprezadas, ou seja, as deformações mantêm-se nulas até ser 

atingida a tensão máxima. Quando esta é atingida, o material passa a ter deformações plásticas sem 

aumento de tensão. A deformação é positiva ou negativa consoante o sinal da tensão máxima. 

A figura 3 mostra (por simplicidade a uma dimensão) uma cedência sem endurecimento, nem 

amolecimento. 

 

Figura 3 - Função tensão-deformação, para um comportamento rígido plástico 

Este comportamento respeita três condições de plasticidade. A primeira, a condição de cedência, 

implica que a tensão em cada ponto não pode ser superior à tensão máxima de comparação:  

                                                                        (2.7) 

                                                                        (2.8) 

onde    e     representam o potencial plástico positivo e negativo, respectivamente, também 

conhecidos como funções de cedência. 
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A segunda é a condição de escoamento e implica que o sinal da tensão deve ser igual ao sinal da 

velocidade de deformação, ou seja, se a velocidade de deformação é positiva também a tensão deve 

ser: 

              se                                                                   (2.9) 

              se                                                                 (2.10) 

Por fim, a condição de complementaridade define que o produto entre o potencial plástico e a 

velocidade de deformação plástica deve ser zero: 

                                                                          (2.11) 

                                                                          (2.12) 

Quando a velocidade de deformação plástica é diferente de zero, a plastificação já ocorreu e, 

portanto, o potencial tem de ser nulo. Por outro lado, quando o potencial é diferente de zero, significa 

que ainda não foi atingido o regime plástico, logo as velocidades de deformações são nulas, isto é, 

em ambos os casos o produto tem que ser igual a zero. 

O nosso modelo assume implicitamente que o material tem uma lei de escoamento plástico 

associada, isto é, em que as deformações plásticas se dão segundo a normal à superfície de 

cedência, definida no espaço das tensões. 

2.4.1 - Critério de von Mises 

Numa fase inicial começou-se por considerar para as leis de plasticidade do material o critério de 

cedência de von Mises [27]. 

Este critério baseia-se na hipótese de que a rotura (deformação plástica) acontece quando são 

atingidos valores críticos da energia de distorção (oriunda das tensões de corte) do material. A 

energia ( ) para um campo de tensões genérico é: 

  
   

  
         

          
          

                                      (2.13) 

onde   é o módulo de elasticidade e   o coeficiente de Poisson.  

A mesma energia de distorção é obtida para uma tensão equivalente (tensão normal aplicada apenas 

numa direcção e na qual resulta um modelo com a mesma tensão de corte). Neste caso, tem-se 

        e         , e a energia de distorção fica: 

  
   

  
      

                                                              (2.14) 

igualando as expressões, obtém-se, para o critério de rotura de von Mises: 

       
       

          
          

 

 
                                               (2.15) 

Generalizando (2.15) em função das coordenadas cartesianas tem-se: 

          
     

     
      

                                                (2.16)                               
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Quando a tensão equivalente, dada pela fórmula acima, atinge a tensão de cedência, inicia-se a 

deformação plástica. Note-se que, as expressões da energia, embora escritas para um material 

elástico, de características   e  , conduzem a um critério independente destas e válido também para 

a hipótese de rigidez considerada, aliás o critério de von Mises pode também ser deduzido por um 

raciocínio puramente estático, em termos da tensão tangencial octaédrica. 

Note-se também que, para um estado de tensão hidrostático, a tensão equivalente é igual a zero e, 

neste caso, não existindo tensões de corte, o critério não permite obter a carga máxima porque, 

teoricamente, o material resistiria à compressão indefinidamente. 

2.4.2 - Critério de Mohr-Coulomb 

Numa fase posterior, considerou-se o critério de Mohr-Coulomb como critério de cedência [19], por 

melhor se adequar à realidade dos solos não coesivos. Este critério está associado, geralmente, a 

materiais que possuem uma elevada capacidade de resistência a esforços de compressão, 

comparativamente a esforços de tracção. 

Na convenção de Mecânica de Solos (compressão positiva), tem-se que, neste critério, a envolvente 

de rotura representa a relação que existe entre a tensão máxima de corte e a tensão normal de 

compressão, ver figura 4.  

 
Figura 4 - Circunferência de Mohr usada para deduzir as expressões para o diagrama modificado de 

Mohr-Coulomb 

A relação é a seguinte: 

                                                                        (2.17) 

onde   é a tensão de corte,   é a tensão normal de compressão,   é o ângulo de atrito interno, isto é, 

o ângulo entre a horizontal e a superfície do solo não coesivo sem que exista deslizamento, e   é a 

tensão de coesão do solo. 

Pela circunferência de Mohr sabemos que:  

     
           

 
                                                            (2.18) 

     
           

 
                                                            (2.19) 

Usando simples conhecimentos de trigonometria obtém-se: 
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                                                                       (2.20) 

                                                                         (2.21) 

Para não haver rotura, com tensões tangenciais positivas, é necessário que: 

                                                                       (2.22) 

Desta forma, obtemos o critério de rotura:  

                                                                       (2.23) 

Substituindo na expressão (2.23) as expressões (2.18) e (2.19), o critério geral para a condição de 

cedência de Mohr-Coulomb é: 

           

 
  

           

 
                                                   (2.24) 

Para o estado plano de deformação as tensões principais são escritas da seguinte forma: 

   
       

 
    

       

 
 
 

     
   

   
       

 
    

       

 
 
 

     
                                              (2.25) 

       

em que    ≥    , enquanto que    , como depende apenas de     , pode ser maior ou menor que as 

restantes tensões principais. 

Consoante o valor de   , temos três casos possíveis como critério de rotura: 

Caso 1:  

                   

  
       

 
 
 

     
   

       

 
                                                 (2.26) 

Caso 2: 

                       

  
       

 
 
 

     
    

       

 
        

         

         
       

      

         
                    (2.27) 

Caso 3: 

                       

  
       

 
 
 

     
   

       

 
        

         

         
       

      

         
                     (2.28) 

 

Quando se impõe a dependência de      referida no final da secção 2.2, só o caso 1 é relevante. 
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Na convenção da Resistência de Materiais (tracção positiva) é necessário trocar o sinal das tensões 

normais. 

2.5 - Análise Limite 

Na Análise Limite, o material é considerado como perfeitamente plástico. 

Nesta situação, com o objectivo de simplificar os cálculos, procura-se respeitar as condições de 

equilíbrio e ignorar as de compatibilidade, ou vice-versa. Desta forma, quando se considera o 

problema contínuo podem obter-se dois valores complementares para a carga de colapso, os quais 

constituem um limite inferior e um limite superior da carga de colapso [19].  

2.5.1 - Teorema da região inferior 

O Teorema da região inferior (ou Teorema Estático), como já referido, diz que, se um conjunto de 

forças exteriores está em equilíbrio com as tensões internas em todos os pontos, sem estas violarem 

as condições de cedência, então essas forças exteriores aplicadas ou correspondem ao colapso ou 

não o causam e constituem, desta forma, um minorante da carga de colapso. A solução exacta do 

problema corresponde ao valor mais elevado dos vários parâmetros de carga para cada solução 

estaticamente admissível. As estimativas da carga obtidas através deste teorema são sempre do lado 

da segurança, menores ou iguais do que o valor real, independentemente do grau de aproximação do 

modelo. 

Este teorema pode ser facilmente provado pelo princípio dos trabalhos virtuais, considerando um 

sistema de forças exteriores    e correspondentes tensões internas     e o mecanismo real de colapso 

que tem associado um deslocamento na fronteira     e deformações internas     , normais à 

superfície de rotura representada pela linha SS da figura 5: 

 

Figura 5 - Superfície de rotura no Teorema da região inferior [19] 

 

Se    for a verdadeira carga de colapso e     forem as correspondentes tensões internas, temos: 
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                                                                        (2.29) 

e para uma carga genérica    e tensões equilibradas     , temos: 

                                                                        (2.30) 

Devido à convexidade da superfície de cedência, o produto vectorial das deformações internas      , 

associadas ao mecanismo real de colapso, pelas tensões internas      , relativas a uma carga 

genérica    , é obrigatoriamente inferior ao produto vectorial das mesmas deformações pelas tensões 

internas     , relativas à verdadeira carga de colapso    : 

  
                                                                         (2.31) 

Vem: 

                                                                           (2.32) 

ficando assim comprovado o teorema.  

2.5.2 - Teorema da região superior 

O Teorema da região superior (ou Teorema Cinemático), como se viu, diz que, para um dado 

mecanismo de colapso compatível, se o trabalho das forças exteriores for igual ao trabalho das 

tensões internas, as forças exteriores aplicadas causam o colapso e constituem, desta forma, um 

majorante da carga de colapso. A solução exacta do problema corresponde ao valor mais baixo dos 

vários parâmetros de carga para cada solução cinematicamente admissível.  

Este teorema pode também ser facilmente provado pelo princípio dos trabalhos virtuais, considerando 

um sistema de forças exteriores    que causam o colapso e respectivo mecanismo de colapso, o qual 

tem associado um deslocamento na fronteira     , suas correspondentes tensões internas     e 

deformações internas     , normais à superfície de rotura representada pela linha SS da figura 6: 

 

Figura 6 - Superfície de rotura no Teorema da região superior [19] 

 

Deste teorema se deduz que, para um sistema de forças    que causa o colapso: 
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                                                                        (2.33) 

Se     e      forem respectivamente, a verdadeira carga de colapso e as tensões internas, temos 

igualmente pelo princípio dos trabalhos virtuais que:  

                                                                        (2.34) 

Devido à convexidade da superfície de cedência, o produto vectorial das deformações internas      , 

associadas a um mecanismo de colapso, pelas tensões internas   
  , relativas a uma carga de 

colapso    , é obrigatoriamente superior ao produto vectorial das mesmas deformações pelas tensões 

internas     , relativas à verdadeira carga de colapso    : 

  
                                                                        (2.35) 

Vem: 

                                                                           (2.36) 

ficando assim comprovado o teorema.  

2.5.3 - Teorema da unicidade 

Por fim, o teorema da unicidade define que, se o valor obtido por ambos os teoremas descritos 

anteriormente for igual, então esse valor é a solução real. No entanto, no problema numérico 

(discreto), geralmente a solução do teorema estático não é igual à solução do teorema cinemático, 

uma vez que se estudam modelos discretos, logo obtêm-se soluções aproximadas. Como tal, nem 

sempre é possível chegar às soluções exactas. Nestes casos, e sabendo que a solução do teorema 

estático é um minorante da carga de colapso e a solução do teorema cinemático é um majorante da 

carga de colapso, pode-se concluir que a solução real está entre os valores obtidos por ambos os 

teoremas.  
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Capítulo 3 - Modelo Equilibrado de Elemento Finitos  

Neste capítulo, descreve-se o processo para gerar um Modelo equilibrado de elementos finitos para 

aplicação do Teorema Estático de análise plástica, explicando-se como é aproximado o campo de 

esforços, como é imposto o equilíbrio no domínio e nos lados e as condições de cedência [1]. Este 

Modelo foi posteriormente implementado num programa em MATLAB [21] desenvolvido a partir de 

um programa cedido pelo Orientador, o qual inclui a contribuição de uma anterior dissertação [2]. 

No modelo apresentado, pretende-se maximizar o parâmetro de carga e não directamente uma 

carga. É importante referir a diferença entre estas duas grandezas, sendo   a carga de referência e   

o parâmetro de carga adimensional pelo qual se multiplica a carga de referência de forma a obter a 

carga aplicada ao solo   . No colapso do solo, maximizado, o parâmetro vale   . Por exemplo, se 

considerar a carga uniforme   = 10 [kN/m
2
], então a carga que provoca o colapso é igual a 10    . 

3.1 - Aproximação do campo de tensões 

No plano    , as tensões equilibradas no interior de cada elemento são obtidas através da expressão: 

                                                                           (3.1) 

em que      é a solução complementar e  0 é uma solução particular que, neste estudo, é igual a zero, 

já que as forças de massa são consideradas nulas. 

Os    são os parâmetros de tensão, os quais são as incógnitas do problema. 

3.2 - Equilíbrio no domínio 

Como foi dito anteriormente, para ser verificado o equilíbrio no domínio, no estado plano de 

deformação, as tensões devem respeitar as seguintes condições: 

                                                                           (3.2) 

                                                                           (3.3) 

As tensões utilizadas na solução complementar podem ser obtidas a partir da função de tensão de 

Airy [28], um potencial do qual todas as tensões são duplas derivadas. Desta forma tem-se: 

                                                                                   (3.4) 

Pode verificar-se que respeitam a condição de equilíbrio referida na equação (3.2): 

                                                                              (3.5) 

As funções de aproximação das tensões são geralmente polinomiais, por serem facilmente derivadas 

e integradas, facilitando assim os cálculos. Consideram-se funções de grau 0 até grau n, em que, 

quanto maior for o grau, melhor é a qualidade da aproximação. 

Para um polinómio de grau n, tem-se  
      

 
  

     

 
  funções. Por exemplo, para grau 1, tem-se três 

funções: a função constante, a função x e a função y. 
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Como existem 3 componentes de tensão     ,     e     , têm-se    
      

 
  

     

 
  funções. 

Todavia, algumas destas funções não são auto-equilibradas, ou seja, não respeitam as condições de 

equilíbrio (3.2) e (3.3). Sabe-se que as derivadas de um polinómio de grau n são de grau n-1, a que 

correspondem  
  

 
  

 

 
  funções. Como existem 2 direcções de força volúmica x e y, têm-se        

  
  

 
  

 

 
   funções não auto-equilibradas. 

Concluindo, o número de funções auto-equilibradas é: 

  
      

 
  

     

 
     

  

 
  

 

 
   

          

 
                                        (3.6) 

Posteriormente, as funções de aproximação das tensões são agrupadas, dando origem à matriz  . 

Como exemplo, em seguida, apresenta-se a matriz para uma aproximação polinomial de grau 1: 

 
                                

                                      

                                     
                                     (3.7) 

Cada linha da matriz   representa, respectivamente, as componentes     ,     e     devidas a cada 

um dos parâmetros   . Aplicando as condições de equilíbrio do domínio (3.2 e 3.3) é possível verificar 

que estas são respeitadas em todas as colunas da matriz. 

A tensão     é uma função arbitrária de x e y, não varia segundo z, respeitando assim a seguinte 

condição: 

                                                                              (3.8) 

quaisquer que sejam os valores de   . 

Como dito anteriormente, as forças de massa foram consideradas nulas, ou seja, o peso próprio foi 

considerado igual a zero. 

No entanto, se fosse considerado o peso volúmico, as condições de equilíbrio seriam da forma 

indicada em (2.1), em que    é igual a -  e, portanto, uma solução particular seria          . 

3.3 - Equilíbrio nos lados dos elementos 

Para existir equilíbrio nos lados dos elementos adjacentes, é necessário que as tensões existentes 

em ambos os bordos sejam iguais e de sinal contrário. Portanto, para os bordos interiores, esta 

condição implica que a soma das tensões seja nula; para os bordos exteriores pertencentes à 

fronteira estática, implica que sejam iguais ao valor imposto, regra geral nulo; e por fim, para os 

bordos exteriores pertencentes à fronteira cinemática, aparecem reações que as equilibram.  

Desta forma, definindo parametricamente o lado        e       , a condição a respeitar em dois 

bordos adjacentes i e j é a seguinte:  
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                                                                                (3.9) 

                                                                              (3.10) 

As tracções nos lados de cada elemento, para um lado genérico, são escritas da seguinte forma:  

 
  
  

   
     

     
                                                           (3.11) 

Numa forma mais sintética tem-se:  

                                                                          (3.12) 

O objectivo é verificar a condição de equilíbrio em todos os lados adjacentes. Para cada bordo 

adjacente, a aproximação do equilíbrio será feita com recurso à forma de resíduos pesados.  

As condições anteriores (3.9) e (3.10) definem a forma forte, implicando que em cada ponto 

pertencente a ambos os lados adjacentes a soma das tracções seja igual a zero. 

Impor analiticamente esta igualdade em todos os pontos pertencentes à fronteira entre dois triângulos 

seria, a nível computacional, um processo moroso e complexo.  

Para contornar esta situação, opta-se por usar a forma fraca, que no caso de funções polinomiais a 

representar as tensões nos lados, pode ser tornada equivalente à forma forte. A forma fraca implica 

apenas que a soma dos trabalhos das tracções em ambos os lados adjacentes seja igual a zero: 

              
       

       
                                                         (3.13) 

Portanto, a função correspondente ao somatório das tracções nos lados é substituída por um integral 

que representa o trabalho das tracções do lado. Para existir equilíbrio, a soma dos trabalhos tem de 

ser zero para cada deformada considerada (3.13). As deformadas são representadas por funções de 

ponderação que têm o significado físico de deslocamentos do lado.  

Os deslocamentos nos lados são aproximados da seguinte forma: 

 
  

  
   

   
   

                                                              (3.14) 

Onde    são os parâmetros de deslocamento e a Matriz  , que representa o deslocamento em x e em 

y consoante o grau das funções de aproximação dos deslocamentos (dv), é definida como: 

    
   
   

           
           

                 
                                 (3.15) 

Quando o grau das funções de aproximação dos deslocamentos é igual ao grau das funções de 

aproximação das tensões, garante-se que se está na presença da solução equilibrada. Contudo, esta 

imposição pode ser forte demais, resultando na imposição de condições linearmente dependentes. 

Para evitar essas possíveis dependências, é possível considerar que o grau dos deslocamentos é 

inferior em uma unidade ao das tensões. No entanto nos exemplos considerados toma-se sempre dv 

igual ao grau das funções de aproximação das tensões. 
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Desta forma, as equações de equilíbrio nos lados são: 

   
                                                                       (3.16) 

   
                                                                       (3.17) 

Na forma genérica tem-se: 

                                                                          (3.18) 

Simplificando, fica: 

                                                                        (3.19) 

Para os lados dos elementos na fronteira estática (que não têm os deslocamentos restringidos) a 

equação (3.19) só tem a contribuição de um elemento, mas tem de considerar as cargas que aí 

podem estar aplicadas. 

Da igualdade dos trabalhos virtuais, calcula-se a carga equivalente em cada lado: 

                                                                       (3.20)  

E a equação (3.19) na fronteira estática é definida da seguinte forma: 

                                                                         (3.21) 

Nos lados dos elementos em que não exista carga aplicada tem-se     . 

Quanto aos lados dos elementos na fronteira cinemática (que tem os deslocamentos restringidos) a 

presença de uma reacção arbitrária garante que o equilíbrio é sempre satisfeito. 

Para os lados rígidos o campo de deslocamentos nos lados fica: 

 
  

  
   

      
     

   

   
   
   

                                                    (3.22) 

em que     e     correspondem às translações de corpo rígido na origem e     é a rotação de corpo 

rígido. 

O cálculo destes integrais envolve um esforço computacional considerável, devido à complexidade 

das expressões. No entanto, é facilmente contornado com óptimos resultados usando uma integração 

numérica com recurso aos pontos de Gauss e aos respectivos pesos previamente escolhidos [29]. 

Define-se um eixo paralelo ao bordo de cada lado com origem no centro do bordo e com 

coordenadas t, contidas no intervalo ] -L/2 ,  L/2 [, onde L é o comprimento do lado. Com uma 

pequena rotina, são obtidas as coordenadas t e os respectivos pesos de integração   de cada ponto. 

Posteriormente, estas coordenadas t são transformadas em coordenadas x e y num referencial x ,y.  

A matriz   passa a ser obtida da seguinte forma: 

           
 

                                                               (3.23) 
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onde   representa o peso de integração de cada ponto,    e    são as tracções e    é o jacobiano 

que representa a razão entre os comprimentos que, para os limites de integração considerados nesta 

dissertação, é igual a L/2. 

3.4 - Condição de cedência 

Foram considerados dois critérios de cedência: primeiro começou-se com um critério mais simples, 

von Mises, e mais tarde, para uma maior aproximação da realidade, considerou-se o critério de 

Mohr-Coulomb como critério de rotura. 

O critério de von Mises (2.16), conhecido da Resistência de Materiais, pode ser expresso da seguinte 

maneira: 

                                                                           (3.24) 

onde   é uma matriz definida positiva que define a superfície de cedência para as tensões no 

referencial cartesiano para um estado plano de deformação (              ) 

    
 

 
   

       
       

 
     
     

         
     

 
       
       

                                                    (3.25) 

Como se pode observar, a condição de cedência não é linear, como acontece com as condições de 

equilíbrio. Portanto, fez-se uso do Second Order Cone Programming (SOCP) [26], no qual a 

superfície de cedência é um cone a cinco dimensões (5D), pois tem 4 componentes de tensão 

(                  ) e a tensão de comparação (         ) que neste caso é constante.  

Na implementação, de forma a poder definir o cone, usa-se a Factorização de Cholesky [30] para 

definir  , o que resulta na seguinte expressão:  

                
                                                          (3.26) 

O segundo critério, muito usado na teoria de solos, é o Mohr-Coulomb e será implementado de 

acordo com as equações (2.26) , (2.27) e (2.28). À semelhança do critério anterior, também se usou o 

SOCP. 

A condição de cedência deveria ser imposta para qualquer ponto do domínio. No entanto, como isso 

requer um esforço computacional elevado, esta apenas é imposta em pontos de controlo 

pré-determinados e pré-distribuídos que permitem controlar significativamente bem a cedência do 

material. Para controlar da melhor forma a cedência do material, com o menor número de pontos de 

controlo possível consoante a precisão desejada, estes são distribuídos nos elementos finitos do 

modelo respeitando uma de três regras de distribuição em estudo, adaptadas de regras de 

distribuição de pontos para integração numérica: Uniforme, Gauss [29] ou Fekete [31]. No capítulo 4, 

são detalhadas as regras de distribuições dos pontos de controlo e o seu efeito. 
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3.5 - Sistema Global 

Resolvendo o sistema global, é possível obter a solução pretendida. O problema de optimização tem 

como objectivo: 

Maximizar                                                                (3.27) 

sujeito a: 

                                                                        (3.28) 

  
   

          i = 1 , número de pontos de controlo                                (3.29) 

A equação (3.28) garante que o equilíbrio de tensões é verificado em todos os bordos dos elementos 

finitos e a equação (3.29) garante que a condição de cedência é respeitada em todos os pontos de 

controlo. Como dito anteriormente, o ideal seria verificar em todo o domínio mas isso envolve um 

grande esforço computacional. 

O efeito de considerar diferentes distribuições e densidades de pontos de controlo é estudado nos 

exemplos. 

Na resolução do problema de optimização existe um Problema Dual que permite obter directamente 

as variáveis duais, os deslocamentos nos bordos    e as deformações plásticas     , e que 

corresponde ao teorema cinemático aplicado ao modelo equilibrado. Embora estes deslocamentos 

não sejam compatíveis, permitem obter a deformada de cada lado dos elementos e ter uma ideia 

geral das deformações da estrutura. 
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Capítulo 4 - Aplicações e análise 

Neste capítulo, são apresentados os problemas estudados e os resultados obtidos, os quais foram 

posteriormente comparados com os de outros autores. De relembrar que estes resultados foram 

obtidos através de um programa desenvolvido em Matlab que utiliza as bibliotecas de optimização 

YALMIP [23] e SDPT3 [24, 25], baseando-se nos princípios da Análise Limite, mais concretamente no 

Teorema Estático ou Teorema da região inferior, para um estado plano de deformação. Utilizou-se 

como critério de cedência o de von Mises, com uma tensão equivalente unitária; e em alguns 

exemplos, o de Mohr-Coloumb, com uma coesão unitária, assumindo que todas as grandezas estão 

definidas num sistema de unidades consistente. 

O primeiro exemplo é um bloco rectangular sujeito a uma carga normal uniforme de compressão 

exercida sobre um lado rígido, no qual se estudaram as diferentes opções do modelo que permitem 

obter uma solução optimizada, na maior celeridade possível, em função de uma determinada 

precisão ou erro relativo, com o objectivo de obter três conjuntos de opções: Escolha Económica, 

Escolha Acertada e Melhor do Teste (à semelhança das efectuadas por associações de 

consumidores) que posteriormente são usadas noutros exemplos. 

O segundo exemplo consiste num bloco com entalhes sujeito a uma carga normal uniforme e de 

tracção. 

O terceiro exemplo é uma fundação superficial sujeita a uma carga normal uniforme exercida sobre 

um lado rígido, estudado com ambos os critérios de cedência. 

No último exemplo considera-se de um talude com uma carga normal uniforme exercida sobre um 

lado rígido na zona superior do talude e são apresentados resultados apenas com o critério de 

Mohr-Coulomb. 

As condições de apoio dos exemplos em estudo são representadas nas respectivas figuras. 

Para a representação dos diagramas das tensões, potenciais plásticos e deformações plásticas, que 

são obtidos com recurso ao programa Gmsh [32], usa-se sempre um esquema com 6 diagramas. 

Neste apresentam-se na linha superior os diagramas de tensão     ,     e     , enquanto que na 

linha inferior se apresentam os digramas de tensão     , potencial plástico   e a norma da 

deformação plástica     , como explicado na figura 7. As escalas de cor variam de exemplo para 

exemplo e os limites são indicados no início das respectivas secções; quando não são indicados, 

usa-se os limites por omissão. Os valores da norma da deformação plástica      são apresentados em 

escala logarítmica. 
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Figura 7 - Esquema explicativo da representação dos diagramas 

As malhas de cada exemplo são representadas nas figuras das respectivas deformadas. No caso de 

malhas triangulares uniformes usaram-se duas malhas com inclinações distintas para a hipotenusa 

(45º e 135º) e uma terceira malha com ambas as inclinações, alternadas. De modo a demonstrar que 

a orientação da hipotenusa era irrelevante, usou-se cada um dos tipos de malha nos primeiros três 

exemplos. 

4.1 - Bloco 

Como referido, em primeiro lugar, procura-se encontrar quais as opções do modelo em estudo que 

melhor se adequam para obter uma solução optimizada na maior celeridade possível em função de 

uma determinada precisão. Para tal, recorreu-se a um bloco rectangular sujeito a uma carga normal 

uniforme de compressão exercida sobre um lado rígido. O Bloco tem dois eixos de simetria e, de 

forma a simplificar a análise, é efectuada uma dupla simplificação por simetria e apenas é estudada a 

zona representada na figura 8. 

 

Figura 8 - Bloco rectangular sujeito a uma carga normal uniforme de compressão exercida sobre um lado rígido  

As opções que iremos comparar são: 

- Regra de distribuição dos pontos de controlo  

- Grau das funções de aproximação das tensões perpendiculares ao plano (dz) 

- Número de pontos de controlo por elemento (Nc) 

- Grau das funções de aproximação das tensões no plano (dp) e número de elementos finitos 

max 

min 
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Quanto ao grau das funções de aproximação dos deslocamentos nos lados (dv), definiu-se que seria 

igual ao grau das funções de aproximação das tensões no plano (dp). Desta forma, assegura-se que 

nos lados exteriores o trabalho das cargas aplicadas e o das projecções das tensões nesse lado são 

iguais para qualquer deslocamento arbitrário. Nos lados interiores anula-se o trabalho das projecções 

das tensões em elementos adjacentes. Garante-se assim que estamos na presença de uma solução 

equilibrada. 

Estas opções irão ser comparadas com base nos resultados de três parâmetros distintos: 

- Parâmetro de carga 

- Potencial plástico mínimo 

- Tempo de cálculo 

Relativamente ao parâmetro de carga, neste trabalho desenvolve-se um problema de optimização de 

forma a encontrar um minorante que seja o mais aproximado possível da carga exacta de colapso. 

Sabe-se que este aumenta quanto maior for o dp e quanto maior for o número de elementos finitos do 

problema em estudo, uma vez que as tensões são redistribuídas mais fidedignamente. No entanto, 

tenderá a diminuir quanto maior for o número de pontos de controlo (Nc), para o mesmo tipo de 

distribuição de pontos. Quanto maior for este número, melhor é controlada a cedência do material e 

menor é a liberdade que as funções de aproximação têm para redistribuir as tensões pelos elementos 

finitos. 

Em relação ao potencial plástico mínimo, este irá atingir valores inferiores a zero nalgumas zonas, 

uma vez que as condições de cedência são respeitadas apenas nos pontos de controlo. Sabe-se que 

a solução aproximada obtida nesta dissertação se encontra tanto mais perto de ser um minorante 

garantido do parâmetro de carga da solução exacta, quanto mais perto de zero se encontrar o 

potencial mínimo no modelo em estudo. Uma opção rápida e viável de garantir um minorante é dividir 

o parâmetro de carga por (1+|      |) onde      é o potencial mínimo. O potencial plástico mínimo é 

calculado com recurso ao programa Gmsh, este representa os resultados do potencial plástico num 

campo e através de um script que encontra o potencial mínimo. 

O último parâmetro é o tempo de resolução da rotina, o qual permite definir o custo da operação. 

Pretende-se encontrar a melhor aproximação do minorante da carga de colapso com a maior 

celeridade possível para um grau de precisão desejado. Comparando tempos de rotina semelhantes, 

é possível escolher quais das opções acima descritas permitem obter a melhor aproximação. Estes 

tempos foram obtidos num computador portátil pessoal.  

No final, com base nestes parâmetros, fizeram-se três escolhas de opções: A Económica, a Acertada 

e a Melhor do Teste. Todas permitem obter uma boa aproximação do minorante da solução exacta 

para uma precisão pretendida, no menor tempo possível. 
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4.1.1 - Regra de distribuição dos pontos de controlo 

Em primeiro lugar procurou-se encontrar qual a melhor regra de distribuição de pontos de controlo de 

entre três opções viáveis: 

- Uniforme (U) 

- Gauss (G) 

- Fekete (F) 

A título ilustrativo, apresenta-se na figura 9 um exemplo de cada uma das distribuições em estudo 

com um Nc semelhante:  

Uniforme (U) regra 6, Nc = 28      Gauss (G) regra 10, Nc = 25      Fekete (F) regra 2, Nc = 28    

                     

Figura 9 - Exemplos semelhantes de diferentes regras de distribuição de pontos de controlo 

Nesta primeira análise, optou-se por escolher dp = dz = 3 e uma malha (a-1) com 64 elementos 

triangulares e uniformes. Decidiu-se que nesta fase iriam ser comparados resultados tendo em conta 

o parâmetro de carga e o potencial plástico mínimo.  

Desta forma, correu-se a rotina para cada uma das regras das três distribuições de pontos em 

estudo, no caso da Uniforme e Gauss, até o máximo da regra 10, na Fekete foi-se até ao máximo de 

100 pontos (regra 4), obtendo os resultados representados na tabela 1, 2 e 3; nos casos em que o 

algoritmo não convergiu o resultado é representado pelas iniciais nc. Os erros relativos foram 

calculados em relação ao Melhor do Teste que, neste caso, foi   = 1,397694 na distribuição Uniforme, 

correspondente a Nc (U) = 66, cujo valor foi idêntico na distribuição de Fekete para Nc (F) = 91. De 

salientar que, no caso do Melhor do Teste, este possui um erro relativo de 0% embora tenha um 

potencial negativo de -0,0012; isto deve-se ao facto do erro relativo ser calculado em função do 

Melhor do Teste e não da solução exacta. 
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Tabela 1 - Parâmetro de carga, potencial plástico mínimo e erro relativo na distribuição Uniforme  

(malha a-1 para dp=dz=3) 

  
Uniforme 

Pontos de controlo (Regra) 3 (1) 6 (2) 10 (3) 15 (4) 21 (5) 

Parâmetro de carga nc 1,626337 1,407418 1,399800 1,398235 

Potencial mínimo nc -6,6679 -0,4694 -0,1043 -0,0448 

Erro relativo nc 16,36% 0,6957% 0,1507% 0,0387% 

Pontos de controlo (Regra) 28 (6) 36 (7) 45 (8) 55 (9) 66 (10) 

Parâmetro de carga 1,397970 1,397786 1,397742 1,397724 1,397694 

Potencial mínimo -0,0028 -0,0017 -0,0016 -0,0012 -0,0012 

Erro relativo 0,0197% 0,0066% 0,0034% 0,0021% 0% 

 

Tabela 2 - Parâmetro de carga, potencial plástico mínimo e erro relativo na distribuição de Gauss  

(malha a-1 para dp=dz=3) 

  
Gauss 

Pontos de controlo (Regra) 1 (1) 3 (2) 4 (3) 6 (4) 7 (5) 

Parâmetro de carga nc nc 2,837348 1,423154 1,414017 

Potencial mínimo nc nc -105,75 -4,4908 -2,1552 

Erro relativo nc nc 103,00% 1,8216% 1,1679% 

Pontos de controlo (Regra) 12 (6) 13 (7) 16 (8) 19 (9) 25 (10) 

Parâmetro de carga 1,401657 1,401100 1,399638 1,399569 1,398696 

Potencial mínimo -0,9320 -0,3609 -0,2046 -0,1391 -0,0195 

Erro relativo 0,2835% 0,2437% 0,1391% 0,1341% 0,0717% 

 

Tabela 3 - Parâmetro de carga, potencial plástico mínimo e erro relativo na distribuição de Fekete 

(malha a-1 para dp=dz=3) 

  
Fekete 

Pontos de controlo (Regra) 10 (1) 28 (2) 55 (3) 91 (4) 

Parâmetro de carga 1,404938 1,398327 1,397900 1,397694 

Potencial mínimo -0,4288 -0,0112 -0,0026 -0,0015 

Erro relativo 0,5183% 0,0453% 0,0147% 0,0000% 

 

Comparando os resultados entre as três distribuições de pontos de controlo (dp = dz = 3, malha a-1), é 

possível constatar que a distribuição uniforme dos pontos de controlo obtém parâmetros de carga 

menores comparativamente às outras distribuições, com um número de pontos de controlo 

semelhante.  

Por exemplo, observa-se que para Nc (U) = 28 (tabela 1) foi obtido um parâmetro de carga inferior do 

que em Nc (F) = 28 (tabela 3) e Nc (G) = 25 (tabela 2). Concluiu-se então que, regra geral, a 

distribuição uniforme controla melhor a cedência, dando menor liberdade às funções de aproximação 

para redistribuir as tensões fora dos pontos de controlo. No entanto, a distribuição de Gauss para 6 

pontos permite melhores resultados pois tem uma melhor distribuição dos pontos de controlo, porque 

tem pontos no domínio e não apenas nas fronteiras.  
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Este facto é corroborado com a análise dos potenciais mínimos. Observa-se que na distribuição 

Uniforme (novamente para um Nc semelhante) os potenciais encontram-se mais próximos de zero, 

permitindo afirmar que esta é a distribuição que possibilita estar mais próximo de um minorante do 

parâmetro de carga de colapso, para as opções do modelo escolhidas. Repetindo o exemplo anterior, 

observa-se que para Nc (U) = 28 (tabela 1) se obteve um potencial mais próximo de zero do que em  

Nc (F) = 28 (tabela 3) e Nc (G) = 25 (tabela 2). 

Fazendo uma análise através dos erros relativos (tabelas 1, 2 e 3) concluiu-se mais uma vez qual a 

melhor distribuição: comparando os valores tendo em conta um Nc semelhante verifica-se que na 

distribuição uniforme estes são significativamente inferiores. A possibilidade de usar um menor Nc 

para obter o mesmo resultado demonstra a qualidade da distribuição uniforme face às outras 

distribuições em estudo. 

4.1.2 - Grau das funções de aproximação das tensões perpendiculares ao 

plano (dz) 

Uma vez definido que a melhor distribuição dos pontos seria a Uniforme, a qual será sempre usada 

daqui em diante, analisou-se qual será o grau das funções de aproximação das tensões 

perpendiculares ao plano (dz) que melhor se adequa, de forma a obter soluções com o menor erro 

possível num tempo aceitável.  

Desta forma, o objetivo passou por identificar qual o valor de dz a partir do qual a solução não se 

altera e apenas torna o processo mais moroso. Para tal, fez-se variar dz entre 0 e 3, com as restantes 

opções idênticas às impostas anteriormente. Foram obtidos os resultados para o parâmetro de carga 

e respectivos potenciais mínimos representados na tabela 4 e 5, respectivamente. 

Tabela 4 - Parâmetro de carga em função de dz na distribuição Uniforme (malha a-1 para dp=3) 

 
Parâmetro de carga - Uniforme 

dz 
Pontos de controlo (Regra) 

3 (1) 6 (2) 10 (3) 15 (4) 21 (5) 28 (6) 36 (7) 45 (8) 55 (9) 66 (10) 

0 nc 1,55184 1,40139 1,39573 1,39459 1,39440 1,39422 1,39414 1,39415 1,39411 

1 nc 1,59252 1,40635 1,39943 1,39799 1,39780 1,39763 1,39759 1,39757 1,39754 

2 nc 1,62634 1,40729 1,39979 1,39823 1,39797 1,39779 1,39774 1,39772 1,39769 

3 nc 1,62634 1,40742 1,39980 1,39824 1,39797 1,39779 1,39774 1,39772 1,39769 

 
Tabela 5 - Potencial plástico mínimo em função de dz na distribuição Uniforme (malha a-1 para dp=3) 

 
Potencial mínimo - Uniforme 

dz 

Pontos de controlo (Regra) 

3 (1) 6 (2) 10 (3) 15 (4) 21 (5) 28 (6) 36 (7) 45 (8) 55 (9) 66 (10) 

0 nc -4,6972 -0,2876 -0,0991 -0,0286 -0,0026 -0,0018 -0,0011 -0,0011 -0,0008 

1 nc -5,8923 -0,4049 -0,1235 -0,0331 -0,0029 -0,0016 -0,0012 -0,0011 -0,0008 

2 nc -6,5974 -0,4469 -0,1019 -0,0440 -0,0028 -0,0017 -0,0015 -0,0012 -0,0012 

3 nc -6,6679 -0,4694 -0,1043 -0,0448 -0,0028 -0,0017 -0,0016 -0,0012 -0,0012 
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Destes resultados, é possível concluir que o parâmetro de carga é praticamente o mesmo quando o 

dz é igual ou inferior em uma unidade a dp e o potencial também pouco se altera. Portanto, não existe 

necessidade de se optar por dz = dp uma vez que isto só tornaria o processo mais complexo e, por 

sua vez, mais demorado. Decidiu-se que daqui em diante se usaria sempre dz = dp - 1. 

4.1.3 - Número de pontos de controlo por elemento 

Numa terceira análise, procura-se saber qual o número de pontos de controlo que serão suficientes 

para garantir uma boa aproximação do parâmetro de carga em função de dp. Usar poucos pontos de 

controlo não permite obter uma boa aproximação, ou mesmo um minorante, e, em alguns casos, o 

algoritmo não converge. Muitos pontos de controlo aumenta o número de restrições quadráticas, o 

que torna o processo mais moroso, obtendo, no entanto, soluções praticamente idênticas.  

Portanto, pretende-se encontrar um equilíbrio entre dp e o número de pontos de controlo. Desta 

forma, correu-se a rotina com as opções já definidas anteriormente, fazendo variar dp entre 0 e 5 e 

foram obtidos os resultados para o parâmetro de carga representados na tabela 6: 

Tabela 6 - Parâmetro de carga em função de dp na distribuição Uniforme (malha a-1) 

 
Parâmetro de carga - Uniforme 

dp 

Pontos de controlo (Regra) 

3 (1) 6 (2) 10 (3) 15 (4) 21 (5) 28 (6) 36 (7) 45 (8) 55 (9) 66 (10) 

1 1,37067 1,37070 1,37065 1,37065 1,37064 1,37064 1,37064 1,37064 1,37064 1,37064 

2 nc 1,41400 1,39609 1,39458 1,39432 1,39420 1,39414 1,39411 1,39410 1,39405 

3 nc 1,62634 1,40729 1,39979 1,39823 1,39797 1,39779 1,39774 1,39772 1,39769 

4 nc nc nc 1,42066 1,40282 1,40056 1,39974 1,39934 1,39918 1,39914 

5 nc nc nc 1,63525 1,41660 1,40417 1,40171 1,40076 1,40032 1,40005 

 

Analisando a tabela 6, verifica-se que para dp = 1 os resultados obtidos são sempre os mesmos, ou 

muito semelhantes, como era expectável, uma vez que, sendo as funções lineares, bastam 3 pontos 

(um em cada vértice do triângulo) para controlar a cedência, já que os máximos das funções são 

obrigatoriamente nos vértices dos triângulos, tornando os restantes pontos irrelevantes.  

Nos seguintes valores de dp , procurou-se encontrar qual o número de pontos de controlo onde se 

verifica que o valor do parâmetro de carga começa a estabilizar em função destes. 

Por exemplo, para dp = 2, constata-se que o ideal seria Nc (U) = 15 (regra 4), uma vez que na regra 

seguinte o valor do parâmetro de carga foi praticamente igual ao obtido na anterior: este apenas 

diminuiu cerca de três décimas de milésimas.  

Para dp = 4, o ideal é Nc (U) = 45 (regra 8) pelas mesmas razões descritas anteriormente, mas 

apenas diminui duas décimas de milésimas.  

Em relação a dp = 5, o ideal é Nc (U) =  66 (regra10): comparando com a regra anterior dá uma ideia 

que este começa a estabilizar e é de prever que na regra seguinte o valor do parâmetro de carga irá 

diminuir apenas uma ou duas décimas de milésimas.  
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Por fim, para dp = 3, o ideal seria Nc (U) = 21 (regra 5) ou Nc (U) = 28 (regra 6). Aqui, mais uma vez, 

em ambos os casos, na regra seguinte o valor do parâmetro de carga foi praticamente igual (desceu 

três e duas décimas de milésimas, respectivamente). No entanto, por esta altura começou-se a 

observar um padrão entre o dp e o Nc (U) necessários para uma precisão desejada e optou-se por 

escolher a regra 6 (28 pontos)    

Concluiu-se que uma boa escolha para usar daqui em diante seria optar pelo número da regra igual 

ao dobro do valor escolhido para o dp .  

4.1.4 - Grau das funções de aproximação das tensões no plano (dp) e número 

de elementos finitos 

Nesta quarta análise, irá ser estudada a influência do grau das funções de aproximação das tensões 

no plano (dp) em função do número de elementos finitos (triângulos) do modelo. 

Pretende-se saber qual a melhor forma de optimizar o parâmetro de carga no menor tempo possível, 

ou seja, se é preferível aumentar o dp ou refinar a malha uniforme aumentando o número de 

elementos finitos pela divisão de cada triângulo em quatro mais pequenos, para obter resultados mais 

céleres e mais próximos de um minorante do valor exacto da carga de colapso.  

A rotina foi executada com as opções já definidas anteriormente, fazendo variar dp entre 1 e 5, para 4 

malhas de triângulos uniformes cujo número de elementos segue uma progressão geométrica 

(     ). A malha a-1 (64 elementos) já usada anteriormente e mais 3 malhas, 2 delas mais refinadas 

a-2 e a-3 com 256 e 1024 elementos respectivamente, e outra mais grosseira a-0 com apenas 16 

elementos. Obtiveram-se os resultados do parâmetro de carga e respectivo tempo de resolução 

representados nas tabelas 7 e 8, respectivamente. Na tabela 9, são também apresentados os erros 

relativos do parâmetro de carga calculados em função do Melhor do Teste (   = 1,401237). 

Tabela 7 - Parâmetro de carga em função de dp para malhas com diferentes refinamentos 

 
Parâmetro de carga - Uniforme 

Malha 
dp (Pontos de controlo) 

1 (3) 2 (15) 3 (28) 4 (45) 5 (66) 

a-0 1,345264 1,386949 1,394397 1,396941 1,398443 

a-1 1,370670 1,394583 1,397967 1,399336 1,400053 

a-2 1,384914 1,398128 1,399824 1,400511 1,400882 

a-3 1,392807 1,399887 1,400744 1,401042 1,401237 

 
Tabela 8 - Tempo de cálculo (s) em função de dp para malhas com diferentes refinamentos 

 
Tempo de cálculo (s) - Uniforme 

Malha 
dp (Pontos de controlo) 

1 (3) 2 (15) 3 (28) 4 (45) 5 (66) 

a-0 2,96 3,12 4,79 7,99 14,10 

a-1 4,86 9,83 18,30 35,29 72,29 

a-2 15,52 51,05 124,39 281,92 575,10 

a-3 58,68 322,62 1157,07 2645,95 5752,02 
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Tabela 9 - Erro relativo em função de dp para malhas com diferentes refinamentos 

 
Erro relativo - Uniforme 

Malha 
dp (Pontos de controlo) 

1 (3) 2 (15) 3 (28) 4 (45) 5 (66) 

a-0 3,99% 1,02% 0,49% 0,31% 0,20% 

a-1 2,18% 0,47% 0,23% 0,14% 0,08% 

a-2 1,16% 0,22% 0,10% 0,05% 0,03% 

a-3 0,60% 0,10% 0,04% 0,01% 0% 

 

Como era expectável, analisando os vários resultados do parâmetro de carga, constata-se que este 

aumenta com o aumento do grau ou refinamento da malha de elementos finitos, aproximando-se 

cada vez mais do minorante do valor exacto da carga de colapso. 

Com base na análise da tabela 7 para dp = 2 e dp = 3, constata-se que os valores do parâmetro de 

carga obtidos são muito idênticos quando é aumentado o dp em 1 grau ou quando se refina a malha, 

em relação aos valores obtidos com dp = 2. Ao refinar a malha do modelo, o número de elementos 

finitos aumenta em quatro vezes, subsequentemente aumenta o número de restrições quadráticas em 

quatro vezes bem como o número de variáveis e de restrições lineares, cujo aumento é cerca de 

quatro vezes. Por outro lado, o aumento de dp = 2 para dp = 3 apenas faz aumentar o número de 

restrições quadráticas de 15 para 28 por triângulo, e de restrições lineares de 6 para 8 por cada lado 

de triângulo, já o número de variáveis associadas às tensões aumenta de 15 para 24 por triângulo e 

as associadas aos deslocamentos aumenta de 6 para 8 por cada lado de triângulo. No entanto, os 

resultados obtidos são praticamente iguais.  

Destes valores, concluiu-se que será mais vantajoso aumentar o dp em detrimento do refinamento da 

malha, já que para um número menor de restrições e de variáveis o processo se torna mais célere, 

como pode ser corroborado pela tabela 8, na qual se observa que, para valores do parâmetros de 

carga semelhantes entre dp = 2 e dp = 3, o tempo de resolução foi significativamente menor.  

Comparando os valores dos erros relativos do parâmetro de carga e respectivos tempos, dados na 

tabela 9, que apresentam um número semelhante de variáveis e restrições, que se traduz num tempo 

semelhante de resolução da rotina, como por exemplo em a-2 dp = 1, a-1 dp = 3 e a-0 dp = 5 

(assinalados a azul e negrito) ou, por exemplo, a-3 dp = 1, a-2 dp = 2 e a-1 dp = 4 (assinalados a 

vermelho e itálico), concluiu-se, mais uma vez, que os resultados são significativamente melhores 

para malhas mais grosseiras mas com um dp superior.  

4.1.5 - Escolhas Finais  

Com base nos resultados e, como referido anteriormente, prosseguiu-se com a Escolha Económica, a 

Escolha Acertada e a Melhor do Teste.  

Para as escalas dos diagramas de tensão são usados os seguintes limites:  

    ∈ [-1,5 ; 1,5] ;      ∈ [-2 ; 0] ;     ∈ [-0,5 ; 0,5] ;     ∈ [-1,5 ; 0]. 

O Melhor do Teste é obviamente a melhor solução, ou seja, o parâmetro de carga que corresponde a 

um minorante que mais se aproxima da solução exacta, independentemente do tempo de resolução 
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do programa. O Melhor do Teste corresponde a   = 1,401237 e as opções usadas são: dp = 5, dz = 4, 

regra 10 da distribuição Uniforme (Nc = 66) para uma malha refinada com 1024 elementos (tabela 7, 

malha a-3 e dp = 5). Os diagramas são representados na figura 10 e a deformada na figura 11. 

 

Figura 10 - Diagramas do Bloco relativos ao Melhor do Teste (malha a-3, dp=5) 

 

Figura 11 - Deformada do Bloco relativa ao Melhor do Teste (malha a-3, dp=5) 

A Escolha Acertada é aquela que apresenta uma solução para o parâmetro de carga com um erro 

relativo inferior a 0,1% em relação à Melhor do Teste, no menor tempo possível. Achou-se vantajoso 

obter um resultado num tempo significativamente mais curto sem praticamente comprometer a 

qualidade da solução. A Escolha Acertada é   = 1,400053 e as opções usadas são: dp = 5, dz = 4, 

regra 10 da distribuição Uniforme (Nc = 66) para uma malha com 64 elementos (tabela 7, malha a-1 e 

dp = 5). Os diagramas são representados na figura 12 e a deformada na figura 13. 

 

Figura 12 - Diagramas do Bloco relativos à Escolha Acertada (malha a-1, dp=5) 
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Figura 13 - Deformada do Bloco relativa à Escolha Acertada (malha a-1, dp=5) 

Por fim, a Escolha Económica tem como objectivo obter um valor do parâmetro de carga no menor 

tempo possível sem descurar a precisão da solução, ou seja, pretende-se que apresente um erro 

relativo de cerca de 1%. Desta forma, obtêm-se resultados significativamente céleres e 

razoavelmente bons. A Escolha Económica é   = 1,386949 e as opções usadas são: dp = 2, dz = 1, 

regra 4 da distribuição Uniforme (Nc = 15) para uma malha com apenas 16 elementos (tabela 7,  

malha a-0, dp = 2). Os diagramas são representados na figura 14 e a deformada na figura 15. 

 

Figura 14 - Diagramas do Bloco relativos à Escolha Económica (malha a-0, dp=2) 

 

Figura 15 - Deformada do Bloco relativa à Escolha Económica (malha a-0, dp=2) 

Este problema foi estudado por Salençon [33], que indica um valor de   = 2,42768 para a carga 

exacta de colapso em função da tensão de cedência ao corte, o qual quando expresso em função da 

tensão de cedência uniaxial (von Mises) é igual a 1,401622 = 
        

   
. 

A razão entre o valor obtido no Melhor do Teste e a solução exacta é igual a 0,99973 = 
         

          
.  
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4.1.6 - Potencial plástico mínimo 

Por fim, analisou-se a influência dos potenciais negativos (malha a-1 , dp = 3, dz = 2). Sabe-se que 

não se pode garantir que se obtém um minorante do parâmetro de carga da solução exacta enquanto 

existirem zonas no modelo em estudo onde o potencial plástico é inferior a zero, uma vez que é 

violada a condição de cedência. Como referido anteriormente, uma opção rápida e viável de garantir 

que a condição de cedência nunca é violada, é dividir o parâmetro de carga por (1+|     |) onde      

é o potencial plástico mínimo, obtendo desta forma um parâmetro de carga corrigido que já é 

garantidamente  um minorante da solução exacta. 

Dos resultados obtidos na secção 4.1.2, calculou-se os parâmetros de carga corrigidos, em função do 

potencial plástico mínimo e de um determinado Nc (U), representados na tabela 10. 

Tabela 10 - Parâmetro de carga, potencial mínimo e parâmetro de carga corrigido na distribuição Uniforme 

(malha a-1 para dp=3 e dz =2) 

   
Parâmetro de carga corrigido - Uniforme 

Pontos de controlo (Regra) 6 (2) 10 (3) 15 (4) 28 (6) 66 (10) 231 (20) 

Parâmetro de carga 1,62634 1,40729 1,39979 1,39797 1,397693 1,39763 

Potencial plástico mínimo -6,59739 -0,44688 -0,10193 -0,00278 -0,00118 -0,00019 

Parâmetro de carga corrigido 0,21407 0,97263 1,27030 1,39409 1,39605 1,39737 

 

É possível constatar que, se para um determinado valor de dp aumentarmos o Nc (U), o parâmetro de 

carga diminui, tal como foi explicado anteriormente. Em contrapartida, o potencial plástico mínimo 

aumenta, uma vez que um maior número de pontos de controlo permite controlar melhor a cedência, 

diminuindo as áreas onde o critério de cedência não é cumprido (ver figura 16 e 17), o que se traduz 

num potencial mais próximo de zero. 

De seguida, compara-se a influência do aumento do dp e do refinamento da malha (que resulta num 

maior número de pontos de controlo no modelo) com recurso à Escolha Económica, figura 16, e ao 

Melhor do Teste, figura 17.  

 

Figura 16 - Diagramas do potencial plástico negativo [-0,004991 ; 0] e positivo [0 ; 0,90915] relativo à Escolha 

Económica (malha a-0, dp=2) 

Na Escolha Económica, verifica-se que o critério de cedência não é cumprido nas zonas 

representadas, no entanto o potencial plástico mínimo,     = -0,004991, encontra-se muito perto de 

zero, o que resulta num parâmetro de carga,   = 1,386949, e como já referido com um erro relativo de 
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1,02% em relação ao Melhor do Teste. O que indica que a solução da Escolha Económica, embora 

baseada numa discretização grosseira, conduz a resultados aceitáveis.   

 

Figura 17 - Diagramas do potencial plástico negativo [-0,168462 ; 0] e positivo [0 ; 0,971229] relativo ao Melhor 

do Teste (malha a-3, dp=5) 

No Melhor do Teste (  = 1,401237), cujo número de pontos de controlo no modelo é muito superior 

em relação à Escolha Económica (passou de 240 para 67584) é possível constatar, como esperado, 

que as zonas onde o potencial é inferior a zero diminuíram significativamente, o que indica uma 

melhor solução.  

Note-se que, embora as zonas onde o critério de cedência é violado tenham diminuído 

significativamente em relação às da Escolha Económica, o potencial plástico mínimo fica mais 

negativo, passando de     = -0,004991 para     = -0,168462. Este valor mínimo acontece junto ao 

lado rígido onde a carga é aplicada, mas na zona com maior deformação plástica (ver figura 10) o 

potencial mínimo é na ordem dos -0,05, tendo um valor absoluto cerca de dez vezes superior ao 

obtido na Escolha Económica. O Melhor do Teste usa um maior dp (dp = 5) que permite às funções de 

aproximação redistribuir as tensões de forma mais acentuada nas zonas que não são controladas, 

mesmo para um Nc (U) superior, o que resulta em potenciais plásticos mais negativos. De forma a 

comprovar esta afirmação, correu-se o Melhor do Teste alterando o grau das funções de aproximação 

das tensões e deslocamentos para os usados na Escolha Económica (dp = 2) e obteve-se o seguinte 

potencial plástico mínimo:     = -0,000668 (  = 1,399716), que é cerca de treze vezes mais próximo 

de zero em relação ao obtido na Escolha Económica.  

Estes resultados indicam que o refinamento da malha ou o aumento do Nc permite obter diagramas 

de tensão com zonas de menor dimensão onde o critério de cedência não é cumprido, e com o 

potencial plástico mínimo mais próximo de zero, no entanto o mesmo não é verdade para o aumento 

de dp. 
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4.2 - Bloco com entalhes 

No segundo exemplo, usou-se um bloco rectangular com entalhes sujeito a uma carga normal 

uniforme de tracção. O Bloco com entalhes tem dois eixos de simetria e, de forma a simplificar a 

análise, é efectuada uma dupla simplificação por simetria e apenas é estudada a zona representada 

na figura 18. 

 

Figura 18 - Bloco rectangular com entalhes sujeito a uma carga normal uniforme de tracção  

Correu-se o exemplo para a Escolha Económica (figura 19 e 20), Escolha Acertada (figura 21 e 22) e 

Melhor do Teste (figura 23 e 24) e obtiveram-se os seguintes resultados para o parâmetro de carga e 

respectivo erro relativo calculado em função do Melhor do Teste (tabela 11). 

Tabela 11 - Parâmetros de cargas e erros relativos para o bloco com entalhes   

 
Parâmetro de carga Erro relativo 

Escolha Económica 0,634792 2,75% 

Escolha Acertada 0,651476 0,19% 

Melhor do Teste 0,652723 0% 

 

Este problema foi estudado por Christiansen [34], que indica um valor de   = 0,653306 para a carga 

de colapso de referência, segundo o critério de von Mises.  

A razão entre o valor obtido no Melhor do Teste e a solução de referência é igual a 0,99911 =  
        

        
. 

Os erros relativos obtidos para a Escolha Económica e Acertada são ligeiramente superiores aos 

obtidos no exemplo do bloco devido à maior complexidade que o bloco com entalhes apresenta, no 

entanto são da mesma ordem de grandeza, o que mostra que continuam a ser bons indicadores do 

erro do parâmetro de carga de colapso em função da celeridade pretendida. 

Por ser um exemplo quadrangular, ao contrário do bloco que era rectangular, definiu-se que a malha 

mais grosseira, S-0, usada na Escolha Económica teria 32 elementos respeitando as dimensões 

horizontais do exemplo anterior, cuja dimensão corresponde ao de 4 elementos finitos. O número de 

elementos das malhas segue, como anteriormente, uma progressão geométrica que, neste caso é 

     . A malha mais refinada, S-3, usada no Melhor do Teste tem 2048 elementos. 
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Para as escalas dos diagramas de tensão são usados os seguintes limites: 

    ∈ [-1,5 ; 1,5] ;      ∈ [-1,5 ; 1,5] ;     ∈ [-0,5 ; 0,5] ;     ∈ [0 ; 1,5]. 

 

Figura 19 - Diagramas do Bloco com entalhes relativos à Escolha Económica (malha S-0, dp=2) 

 

Figura 20 - Deformada do Bloco com entalhes relativa à Escolha Económica (malha S-0, dp=2) 

 

Figura 21 - Diagramas do Bloco com entalhes relativos à Escolha Acertada (malha S-1, dp=5) 
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Figura 22 - Deformada do Bloco com entalhes relativa à Escolha Acertada (malha S-1, dp=5) 

 

Figura 23 - Diagramas do Bloco com entalhes relativos ao Melhor do Teste (malha S-3, dp=5) 

 

Figura 24 - Deformada do Bloco com entalhes relativa ao Melhor do Teste (malha S-3, dp=5) 
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4.3 - Fundação superficial 

No terceiro exemplo, usou-se uma fundação superficial sujeita a uma carga normal uniforme de 

compressão exercida sobre um lado rígido. A Sapata tem um eixo de simetria e, de forma a 

simplificar a análise, é efectuada uma simplificação por simetria e apenas é estudada a zona 

representada na figura 22. 

 

Figura 25 - Fundação superficial sujeita a uma carga normal uniforme de compressão exercida sobre um lado 

rígido 

Como discutido no final da secção seguinte, neste exemplo, devido a existência de um ponto singular, 

na extremidade direita do lado rígido, considerou-se que nesse ponto de controlo o critério de 

cedência teria uma resistência mil vezes superior em relação aos restantes pontos de controlo, o que 

se verificou permitir obter melhores resultados. 

Numa fundação superficial rígida sobre um solo coesivo com atrito, sem peso próprio, o valor exacto 

da carga de colapso é dado por Prandtl [35], cuja expressão analítica é a seguinte: 

 
 

 
                 

 

 
                                                     (4.1) 

onde   é a coesão e   o ângulo de atrito interno. 

Este problema foi estudado para ambos os critérios de cedência considerados neste trabalho.  
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4.3.1 - Critério de von Mises 

Numa primeira análise, considerou-se o critério de von Mises e correu-se o exemplo para a Escolha 

Económica (figura 26 e 27), Escolha Acertada (figura 28 e 29) e Melhor do Teste (figura 30 e 31) e 

obtiveram-se os seguintes resultados para o parâmetro de carga e respectivo erro relativo calculado 

em função do Melhor do Teste (tabela 12). 

Tabela 12 - Parâmetros de cargas e erros relativos para a fundação superficial 

 
Parâmetro de carga Erro relativo 

Escolha Económica 2,705878 8,74% 

Escolha Acertada 2,954533 0,36% 

Melhor do Teste 2,965152 0% 

 

Neste problema é válida a solução analítica de Prandtl, que indica um valor de   =   + 2 para um 

ângulo de atrito nulo (Critério de Tresca), uma vez que, dividido por     permite obter o mesmo 

resultado que o Critério de von Mises,         = 2.968500. 

A razão entre o valor obtido no Melhor do Teste e a solução exacta é igual a 0,99887 =  
        

        
.  

Os erros relativos obtidos para a Escolha Económica e Acertada são superiores aos obtidos no 

exemplo do bloco e, portanto, ligeiramente diferentes dos pretendidos, devido à maior complexidade 

que a fundação superficial apresenta. Por ser um exemplo quadrangular, tal como o bloco com 

entalhes, definiu-se que a malha mais grosseira, 4Ub-0, usada na Escolha Económica, teria 

igualmente 32 elementos e a malha mais refinada, 4Ub-3, usada no Melhor do Teste, teria também 

2048 elementos, e o número de elementos das malhas seguia, como anteriormente, uma progressão 

geométrica de      . No entanto, se fosse utilizado o mesmo número de elementos no lado mais 

pequeno que nos outros exemplos, a malha mais grosseira a ser usada na Escolha Económica teria 

128 elementos (que corresponde à actual malha 4Ub-1) e, nesse caso, o parâmetro de carga obtido 

seria    = 2,85961, associado a um erro relativo de 3,56%, o qual já está mais próximo do erro relativo 

pretendido.  
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Para as escalas dos diagramas de tensão são usados os seguintes limites:  

    ∈ [-2,0 ; 0] ;      ∈ [-3,0 ; 0] ;     ∈ [-0,5 ; 0,5] ;     ∈ [-3,0 ; 0]. 

 

Figura 26 - Diagramas da Fundação superficial relativos à Escolha Económica (malha 4Ub-0, dp=2) 

 

Figura 27 - Deformada da Fundação superficial relativa à Escolha Económica (malha 4Ub-0, dp=2) 

 

Figura 28 - Diagramas da Fundação superficial relativos à Escolha Acertada (malha 4Ub-1, dp=5) 
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Figura 29 - Deformada da Fundação superficial relativa à Escolha Acertada (malha 4Ub-1, dp=5) 

 

Figura 30 - Diagramas da Fundação superficial relativos ao Melhor do Teste (malha 4Ub-3, dp=5) 

 

Figura 31 - Deformada da Fundação superficial relativa ao Melhor do Teste (malha 4Ub-3, dp=5) 
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Quando não se considera o aumento de resistência no ponto singular, o parâmetro de carga 

calculado para a Escolha Acertada passa de   = 2,95453 para   = 2,94608 (redução de 0,286%). As 

distribuições de tensões são visualmente iguais, só se notando que o potencial plástico na vizinhança 

do ponto singular tende a ficar menos negativo. A maior diferença observa-se na distribuição das 

deformações plásticas, que passam a estar mais concentradas no ponto singular, o que faz com que 

a deformada dos lados a ele adjacentes seja mais irregular, como exemplificado na figura 32. 

 

Figura 32 - Deformada da Fundação superficial relativa à Escolha Acertada (malha 4Ub-1, dp=5)  

sem aumento de resistência no ponto singular 

4.3.2 - Critério de Mohr-Coulomb 

Numa segunda análise usou-se o critério de Mohr-Coulomb por ser um critério mais apropriado ao 

exemplo em estudo e de forma a poder comparar resultados obtidos com diferentes critérios de 

cedência.  

O erro relativo é calculado nesta secção sempre em função da solução analítica de Prandtl. 

Em primeiro lugar correu-se o programa para a Escolha Acertada (malha 4Ub-1, dp=5) usando 

valores do ângulo de atrito interno que variam entre 0° e 45°, e obtiveram-se os resultados indicados 

na tabela 13: 
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Tabela 13 - Parâmetros de cargas (MEF e analítica) e erro relativo em função do ângulo de atrito interno  

(malha 4Ub-1, dp=5)    

 
Parâmetro de carga - Uniforme 

Ângulo de atrito interno 0° 5° 10° 15° 20° 

Solução MEF (4Ub-1) 5,1174 6,4569 8,3005 10,8023 14,1768 

Solução analítica 5,1416 6,4888 8,3449 10,9765 14,8347 

Erro relativo 0,47% 0,49% 0,53% 1,59% 4,44% 

Ângulo de atrito interno 25° 30° 35° 40° 45° 

Solução MEF (4Ub-1) 19,5279 28,9110 45,5959 76,1370 154,1069 

Solução analítica 20,7205 30,1396 46,1236 75,3131 133,8738 

Erro relativo 5,76% 4,08% 1,14% -1,09% -15,11% 

 

Observou-se que o erro relativo tende a aumentar significativamente para valores superiores a 

     . Decidiu-se então analisar os diagramas de deformações plásticas e concluiu-se que o 

domínio da malha 4Ub-1, para ângulos de atrito interno elevados, não era suficientemente grande 

para incluir o mecanismo de rotura previsto.  

Correu-se novamente o programa com as mesmas opções mas para a malha 8Ub-1, que tem um 

domínio e respectivo número de elementos finitos quatro vezes superior ao da malha 4Ub-1 (o 

primeiro número que precede o nome da malha Ub-  é igual a relação entre a largura do domínio e o 

comprimento da zona carregada) e obtiveram-se os resultados indicados na tabela 14:  

Tabela 14 - Parâmetros de cargas (MEF e analítica) e erro relativo em função do ângulo de atrito interno  

(malha 8Ub-1, dp=5) 

 
Parâmetro de carga - Uniforme 

Ângulo de atrito interno 0° 5° 10° 15° 20° 

Solução MEF (8Ub-1) 5,1174 6,4569 8,3005 10,9155 14,7429 

Solução analítica 5,1416 6,4888 8,3449 10,9765 14,8347 

Erro relativo 0,47% 0,49% 0,53% 0,56% 0,62% 

Ângulo de atrito interno 25° 30° 35° 40° 45° 

Solução MEF (8Ub-1) 20,5725 29,8863 45,6677 74,4447 132,0138 

Solução analítica 20,7205 30,1396 46,1236 75,3131 133,8738 

Erro relativo 0,71% 0,84% 0,99% 1,15% 1,39% 

 

Da tabela 14, pode observar-se que os erros relativos para       e na malha 8Ub-1 são 

significativamente inferiores aos obtidos na malha 4Ub-1 e mais próximos dos valores pretendidos. 

No entanto, para       os valores do parâmetro de carga são exactamente iguais aos da tabela 13, 

o que indica que o domínio da malha 4Ub-1 é suficiente para      . Com o objectivo de comparar 

os erros relativos para diferentes domínios (malha 4Ub-1 e 8Ub-1) traçou-se o gráfico 1:  
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Gráfico 1 - Erro relativo do parâmetro de carga da fundação superficial para dois domínios diferentes 

Analisando o gráfico 1, é possível observar que para        e na malha 4Ub-1 o erro relativo é 

superior e aumenta gradualmente em relação a malha 8Ub-1, no entanto para       tende a 

diminuir e inclusivamente para       é negativo, o que demonstra que a solução já não é 

seguramente um minorante do valor do parâmetro de carga exacto para o domínio semi-infinito. Este 

fenómeno é devido à influência das condições de apoio que alteram o problema em estudo: as linhas 

de rotura previstas já não ocorrem dentro do domínio em estudo o que resulta no aparecimento de 

outras linhas de rotura distintas.  

Com os resultados dos parâmetros de carga da tabela 14 traçou-se o gráfico 2: 

 

Gráfico 2 - Parâmetro de carga da fundação superficial (MEF e Analítica) em função do ângulo de atrito interno 

(malha 8Ub-1, dp=5) 

Analisando o gráfico 2, é possível observar que o parâmetro de carga obtido encontra-se muito 

próximo do valor analítico de Prandtl, e sendo sempre inferior constitui um minorante do valor do 

parâmetro de carga exacto. No entanto, na malha 8Ub-1 os valores do erro relativo para ângulos de 

atrito interno elevados (     ) ainda são ligeiramente superiores aos pretendidos, o que se deve 

mais uma vez ao tamanho do domínio. Desta forma, correu-se novamente o programa com as 

mesmas opções mas para a malha 16Ub-1 que tem um domínio quatro vezes superior ao da malha 

8Ub-1, com o objectivo de verificar a influência do domínio e das condições de apoio quando o ângulo 
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de atrito interno é superior a 25°. Porém o programa não convergiu para       por ter demasiadas 

restrições e variáveis. No entanto, concluiu-se pela análise dos resultados e dos diagramas que para 

      o tamanho do domínio da malha 8Ub-1 é suficiente, mas para valores de       o mesmo 

não se verifica. Contudo, este facto não é significativo para o valor do parâmetro de carga, razão pela 

qual no gráfico 1, o erro relativo a partir de       tende apenas a aumentar ligeiramente. 

Em segundo lugar, considerou-se um ângulo de atrito interno,      , o qual é equivalente ao critério 

de Tresca [36]. Correu-se o programa para dp=2 e dp=5 usando novamente as quatro malhas de 

triângulos uniformes, 4Ub- , cujo número de elementos segue uma progressão geométrica (     ). 

Sendo a mais grosseira, a malha 4Ub-0 com 32 elementos, já usada anteriormente na Escolha 

Económica (von Mises); e a mais refinada, a malha 4Ub-3 com 2048 elementos, usada anteriormente 

no Melhor do Teste. Obtiveram-se os resultados indicados na tabela 14. 

Tabela 15 - Parâmetro de carga com      para dp=2 e para dp=5 

 
Parâmetro de carga - Uniforme 

 
dp=2 dp=5 

4Ub-0 4,68727 5,08188 

4Ub-1 4,95325 5,11740 

4Ub-2 5,06353 5,12997 

4Ub-3 5,10393 5,13580 

 

Calculou-se o erro relativo em função da solução analítica de Prandtl (    ), cujo valor é      , e 

(considerando uma escala logarítmica) traçou-se o gráfico 3: 

 

Gráfico 3 - Erro relativo em função do refinamento da malha (4Ub-  , para   ∈ {0,3}) para dp=2 e dp=5 

Por fim, de forma a comparar os critérios de cedência, correu-se o programa e elegeram-se as 

opções relativas ao Melhor do Teste (malha 4Ub-3, dp=5) considerando um ângulo de atrito interno, 

     , o qual foi escolhido para assegurar que o mecanismo de rotura se encontra no domínio. 

Obteve-se um valor do parâmetro de carga,   = 8,334079 (     ) com um erro relativo de 0,13% e 

os diagramas de tensão, potencial plástico e deformações plásticas são apresentados na figura 33 e 

a respectiva deformada na figura 34. 
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Para as escalas dos diagramas de tensão são usados os seguintes limites: 

    ∈ [-6,0 ; 0] ;     ∈ [-9,0 ; 0] ;     ∈ [-1,5 ; 1,5] ;     ∈ [-9,0 ; 0]. 

 

Figura 33 - Diagramas da Fundação superficial relativos ao Melhor do Teste (malha 4Ub-3, dp=5,  =10°) 

 

Figura 34 - Deformada da Fundação superficial relativa ao Melhor do Teste (malha 4Ub-3, dp=5,  =10°) 

Comparando os resultados obtidos nesta secção com os do critério de von Mises pode observar-se 

que, embora o valor do parâmetro de carga seja significativamente diferente, os diagramas de tensão, 

potencial plástico e deformação plástico são muito semelhantes, o que mostra que o programa 

funciona adequadamente para os critérios de cedência considerados. No entanto, como era 

expectável, os valores do parâmetro de carga foram praticamente iguais para      e quando se 

multiplica o valor obtido com o critério de von Mises por    , como mostra a tabela 16. 

Tabela 16 - Parâmetro de carga e erro relativo para ambos os critérios de cedência 

 
Parâmetro de carga Erro relativo 

Melhor do Teste, von Mises (   *     ) 5,13579 0,11% 

Melhor do Teste, Mohr-Coulomb (    )  5,13580 0,11% 

Solução analítica de Prandtl (    ) 5,14159 - 
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4.4 - Talude 

Como último exemplo, analisou-se um talude sujeito a uma carga normal uniforme de compressão 

exercida sobre um lado rígido no topo, cujas dimensões são representadas na figura 35. 

 

Figura 35 - Talude sujeito a uma carga normal uniforme de compressão exercida sobre um lado rígido no topo 

Neste caso, devido à complexidade do problema, decidiu-se usar uma malha irregular com 2389 

elementos, com um maior refinamento na zona onde a deformação é mais acentuada.  

Correu-se o programa e obteve-se um valor do parâmetro de carga,   = 39,3355, para dp=5 e 

considerando um ângulo de atrito interno      , o qual foi escolhido, depois de correr o programa 

para vários ângulos de atrito interno diferentes, por apresentar um mecanismo no interior do domínio 

considerado, que tem deslocamentos apreciáveis em ambas as superfícies horizontais. Os diagramas 

de tensão, potencial plástico e deformações plásticas são apresentados na figura 36 a) e a respectiva 

deformada na figura 37. 

Testaram-se várias alternativas para representar a fronteira infinita, tendo-se verificado que, para o 

domínio finito considerado, o parâmetro de carga e as deformadas praticamente não se alteram (até 

às décimas), ver tabela 17, quando se consideram só encastramentos deslizantes ou só 

encastramentos totais. As diferenças são significativas nos diagramas de tensões, mas só nas 

regiões onde não é atingida a cedência e onde a distribuição de tensões é indeterminada, como se 

pode verificar nas figuras 36 b) e c). 

Tabela 17 - Parâmetro de carga do talude para diferentes condições de apoio 

Condições de apoio Parâmetro de carga 

Como na figura 35 39,3355 

Encastramentos deslizantes 39,3242 

Encastramentos totais 39,3470 
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Para as escalas dos diagramas de tensão e potencial plástico são usados os seguintes limites:       

    ∈ [-25 ; 25] ;      ∈ [-50 ; 50] ;     ∈ [-25 ; 25] ;     ∈ [-50 ; 50] ;    ∈ [-1,0 ; 1,0]  

 

a) Encastramento total na base e encastramentos deslizantes nas fronteiras laterais 

 

b) Encastramentos deslizantes 

 

c) Encastramentos totais  

Figura 36 - Diagramas do talude (dp=5,  =40°) para diferentes condições de apoio 
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a) Domínio finito 

 

b) Pormenor do lado rígido carregado, com um factor de ampliação dos deslocamentos cinco vezes maior 

Figura 37 - Deformada do talude (dp=5,  =40°) 
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5 - Conclusões  

Considera-se que foi atingido com sucesso o objectivo de elaborar uma ferramenta, baseada no MEF, 

para a resolução de um problema de optimização, tendo por base o teorema estático da análise 

limite, o qual permite obter um minorante da carga de colapso que se verifica quase sempre estar 

muito próximo do valor real. Esta ferramenta foi testada em exemplos simples e problemas mais 

complexos.  

Os resultados obtidos foram muito satisfatórios, sendo os parâmetros da carga de colapso obtidos 

nos diversos exemplos quase sempre muito bons, apesar de nem sempre se poder garantir estar na 

presença de um minorante do valor exacto. Verifica-se, no entanto, que os valores obtidos constituem 

uma excelente aproximação do valor real da carga de colapso. 

Como era de esperar, o aumento do grau das funções de aproximação e do número de elementos 

finitos permitiu obter resultados e imagens muito convincentes, tanto das deformadas como dos 

diagramas, em particular os diagramas de deformações plásticas, que se revelaram muitos explícitos. 

Porém, mesmo para malhas grosseiras e funções quadráticas, podemos observar que os resultados 

fazem consistentemente sentido, com parâmetros de carga relativamente bons. 

Em relação a desenvolvimentos futuros, existem alguns aspectos que seria interessante considerar: 

- adaptar o modelo de forma a poder correr exemplos de três dimensões; 

- a acção de forças de massa, acrescentando na aproximação do campo de tensões uma solução 

particular; 

- procurar a posteriori as zonas onde o potencial plástico se revelou negativo, adicionando aí novos 

pontos de controlo que correspondem a novas restrições, devendo este processo ser implementado 

sem necessidade de reconstruir o sistema e aproveitando a solução corrente como solução inicial; 

- utilizar directamente a biblioteca SDPT3, evitando a sobrecarga computacional associada à 

utilização da interface do YALMIP, o que deve permitir melhorar significativamente a eficiência do 

modelo; 

- validar os parâmetros numéricos, bem como as condições de fronteira que se usam para 

representar o meio infinito. 
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