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Resumo da dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre 

em Engenharia Civil. 

Formulação numérica-computacional para análise linear  

estática e dinâmica de cascas de espessura variável  

Na arquitetura a relação forma-estrutura poucas vezes é projetada paralelamente, isto é, 

arquiteto e engenheiro trabalham independentemente, porém nem sempre deve ser assim. 

Alguns sistemas estruturais exigem uma colaboração mútua, tal o caso das estruturas de 

superfície ativa dentro das quais encontram-se as cascas. As cascas são sistemas ideais na 

otimização de recurso, cobrindo grandes vãos com pouco material, mas tanto a sua 

complexidade de análise como construtiva tem deixando-as de lado na consideração de resposta 

estrutural-arquitetônica. Neste trabalho realiza-se a formulação e implementação de um 

elemento finito de casca curvo, procurando uma melhor resposta do que o elemento plano, os 

quais têm sido bastante utilizados na análise de cascas, exigindo uma discretização muito 

refinada para se aproximar à geometria da superfície curva e fornecer bons resultados. Na 

implementação do elemento utiliza-se o programa FEMOOP desenvolvido na PUC-RJ. Nesse 

programa já existem vários elementos, inclusive um elemento plano para a análise de cascas, 

que são implementados como classes derivadas da classe base chamada cElement. Nesse 

trabalho é implementada uma nova classe derivada. Considera-se um elemento solido 

tridimensional degenerado, restrito ao comportamento de uma casca fina sob as hipóteses de 

Reissner Mindlin. Este elemento é representado como um elemento lagrangeano quadrilateral 

curvo isoparamétrico de nove nós com cinco graus de liberdade por nó, empregando-se uma 

interpolação linear na espessura e uma interpolação quadrática nos lados do elemento.  Na 

avaliação do elemento analisaram-se estruturas de casca de espessura constate e espessura 

variável. Os resultados dos primeiros exemplos foram comparados com outros autores, porém 

no segundo caso, as respostas foram contrastadas com respostas obtidas no programa comercial 

SAP2000 (elemento Shell). Em termos de aplicabilidade do elemento implementado 

analisaram-se duas passarelas de pedestre apoiadas sobre estruturas curvas, procurando com a 

modificação na espessura da casca, garantir o melhor comportamento da estrutura sob ações 

dinâmica referente a atividades rítmicas. 

 

Palavras-Chaves: Elemento de casca curvo, Casca geométrica, Casca não geométrica ou de 

forma livre, Espessura variável.  
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Abstract of Dissertation presented as partial fulfillment of the requirements for the degree of 

Master of Science in Civil Engineering. 

 

Numerical-computational formulation for static and dynamic  

linear analysis of variable thickness shells 

In architecture, the form-structure relationship is rarely designed in parallel, ie, the 

architect and engineer work independently, but this should not always be the case. Some 

structural systems require mutual collaboration, such as the active surface structures within 

which the shells are found. Shells are ideal systems for resource optimization, covering large 

spans with little material, but both its complexity of analysis and construction has left them 

aside in the consideration of structural-architectural response. In this work, the formulation and 

implementation of a shell-curved finite element is carried out, looking for a better answer than 

the flat element, which have been widely used in the analysis of shells, requiring a very refined 

discretization to approach the surface geometry curve and provide good results. In the 

implementation of the element, the FEMOOP program developed at PUC-RJ is used. In this 

program there are already several elements, including a flat element for the analysis of shells, 

which are implemented as classes derived from the base class called cElement. In this work, a 

new derived class is implemented. It is considered a solid three-dimensional degenerate 

element, restricted to the behavior of a thin shell under the hypotheses of Reissner Mindlin. 

This element is represented as a nine-node curved quadrilateral isoparametric element with five 

degrees of freedom for node, employing a linear interpolation in thickness and a quadratic 

interpolation on the sides of the element. For the evaluation of the element, shell structures of 

constant thickness and variable thickness were analyzed. The results of the first examples were 

compared with other authors, but in the second case, the responses were contrasted with 

responses obtained in the SAP2000 commercial program (Shell element); and in both cases the 

results were compared with the flat-shell element, already implemented in FEMOOP program. 

Finding satisfactory results with good convergence. In terms of the applicability of the 

implemented element, two pedestrian walkways supported on curved structures were analyzed, 

seeking with the change in the thickness of the shell, to guarantee the best behavior of the 

structure under dynamic actions related to rhythmic activities. 

 

Keywords: Shell-curved element, Geometric shell, Non-geometric shell or free form, Variable 

thickness. 
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1  INTRODUÇÃO 

1. 1 INTRODUÇÃO  

Ao longo do tempo a criatividade do homem o levou desenvolver diversos sistemas 

estruturais, seja em resposta a uma nova problemática ou simplesmente para melhorar e 

otimizar os já conhecidos. Dentre os sistemas encontram-se as estruturas de superfície ativa 

(placas e cascas) que oferecem uma boa solução estrutural além de uma ótima maleabilidade, 

ou seja, a forma das mesmas varia consideravelmente; e segundo Ramirez et al. (2006) 

apresentam uma melhor otimização de recursos. 

No século passado a arquitetura apresentou uma radical modificação na sua concepção, 

passando da projeção de prédios sólidos e pesados para prédios mais esbeltos e tendo cada vez 

formas mais orgânicas1 que apresentam um visual tão majestosa que parecem desafiar as leis 

da natureza e da física. O profissional das edificações tem sentido a necessidade de melhorar e 

desenvolver novos processo de cálculo e de construção para dar resposta à sua imaginação. 

Arquitetos e engenheiros têm-se adaptado às mudanças dos processos tanto construtivos 

como de projeto, acompanhando as tendências e gerando uma identidade arquitetônica do lugar 

que habitam. Sendo o caso do arquiteto Oscar Niemeyer no Brasil (Figura 1.1) e do engenheiro 

Felix Candelas no México (Figura 1.2), dois dos maiores exponentes da arquitetura moderna e 

da engenharia latino-americana.  

Figura 1. 1. Teatro Popular, Niterói - RJ.  

 

Fonte: Própria. 

Embora a maioria das estruturas podem ser projetadas considerando apenas 

características estáticas tem-se importantes exceções devido à complexidade estrutural de 

1. Chama-se estruturas de forma orgânica aquelas de forma e bordes curvos. 
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algumas edificações, sendo preciso considerar características dinâmicas. As estruturas tipo 

casca são mais susceptíveis às vibrações podendo ser facilmente excitadas por efeitos de vento, 

sismo ou cargas cíclicas (Vasconcelos, 2003); como consequência essas estruturas passam a 

experimentar problemas cada vez maiores originados por tais ação, desde danos estruturais 

locais até o colapso da estrutura; além do desconforto que usuários podem experimentar mesmo 

quando a estrutura não apresenta danos. No caso de lugares com risco sísmico a análise 

dinâmica torna-se muito importante para garantir a estabilidade das estruturas sob tais 

fenômenos e, portanto, a segurança dos usuários.  

Figura 1. 2. Igreja São José, Monterrey – NL.  

 

Fonte: https://www.pinterest.com.mx, fevereiro 2020. 

Muitos problemas referidos ao comportamento de estruturas têm sido resolvidos 

numericamente, porém ao se ter condições específicas em algumas estruturas deve-se 

desenvolver um processo que às vezes torna-se muito extenso. Através da implementação 

computacional facilitou-se o processo na solução de problemas estruturais, evitando o uso 

excessivo de simplificações nos modelos e melhorando a precisão das respostas; neste quesito 

tem-se desenvolvido vários programas comerciais que empregam diferentes métodos de 

análise, sendo um deles o Método dos Elementos Finitos (MEF). A implementação 

computacional do MEF nos brinda uma maior exatidão e mais rápida avaliação dos sistemas 

estruturais, permitindo encontrar uma configuração estrutural que apresente um melhor 

comportamento do sistema. 

1. 2 GENERALIDADES  

Tendo que na natureza encontram-se milhares de exemplos de sistemas estruturais o 

homem sempre a usou como modelo para gerar estruturas análogas, porém não todas são aptas 

para serem literalmente imitadas. As estruturas têm o propósito de receber cargas adicionais 

além de suportar o seu peso próprio; sem a capacidade de transferir e descarregar forças um 

corpo não pode se manter em pé e menos ainda resistir uma sobrecarga. 
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Segundo Engel (2006) os sistemas estruturais podem ser classificados nos cinco grupos 

a seguir, esquematizados na Figura 1.3. 

a) Sistemas estruturais de FORMA-ATIVA; 

b) Sistemas estruturais de VETOR-ATIVO; 

c) Sistemas estruturais de SEÇÃO-ATIVA; 

d) Sistemas estruturais de SUPERFÍCIE-ATIVA; e 

e) Sistemas estruturais de ALTURA-ATIVA. 

Figura 1. 3. Sistemas estruturais. 

 
Fonte: Adaptação Engel, 2006. 

Estruturas de superfície ativa são sistemas de planos flexíveis resistentes às tensões de 

compressão e cisalhante, nos quais a redistribuição de forças é efetuada pela resistência da sua 

superfície e forma; destacam-se as placas e as cascas. 

 A casca é um elemento estrutural bidimensional descrito por uma superfície curva que 

possui uma das dimensões (a espessura) bem menor que as outras, recebe cargas distribuídas e 

reage através de esforços de flexão, tração e compressão; esses últimos estudados na teoria da 

membrana. Na maioria dos casos as superfícies utilizadas em casca são geradas por rotação 

(superfície de revolução) ou através da translação (superfície de translação) de uma curva. As 

estruturas em casca mais comuns são as esféricas e as cilíndricas (Figura 1.4).  
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Figura 1. 4. Estruturas de casca. 

 
Fonte: Adaptação Hernandez, 2013. 

De acordo com a espessura e o raio de curvatura das cascas elas podem ser classificadas 

como finas ou espessas. A planificação da superfície média, assim como o método de geração 

da sua forma são também caraterísticas importantes na classificação das estruturas tipo casca; 

podendo ter um processo geométrico ou não-geométrico.  

Uma casca geométrica é aquela cuja superfície média é definida matematicamente, 

obtendo a forma de uma figura geométrica definida (esfera, cilindro, pirâmide, cone, entre 

outras); podendo ser classificada de acordo com o conceito da curvatura de Gauss. Por outro 

lado, a casca não-geométrica está associada com processos ditos naturais, usualmente 

denominados Form-Finding ou de Forma Livre (Figura 1.5). 

Figura 1. 5. Casca de forma livre.  

 

Fonte: https://www.researchgate.net, fevereiro 2020. 

A casca de forma livre é aquela cuja superfície média é determinada buscando-se um 

estado de tensões predefinido. Uma vantagem da casca de forma livre é o seu comportamento 

estrutural mais eficiente o que lhe é conferido por ter capacidade resistente decorrente da sua 

própria forma, além de ter maior diversidade nas formas. A solução da forma de uma estrutura 

sob certo estado de tensão consiste em encontrar a equação catenária; uso evidente na 

arquitetura de Frei Otto e Antoni Gaudí (Figura 1.6). 
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Figura 1. 6. Templo da Sagrada Família, Barcelona – ES. 

 

Fonte: https://www.blanquerna.edu, fevereiro 2020. 

1. 3 JUSTIFICATIVA  

Muitas das vezes arquitetura e engenharia apresentam um distanciamento notório no 

processo executivo de uma obra, uma das fases mais críticas é a integração entre o projeto 

arquitetônico e o projeto estrutural; isto acontece principalmente porque os arquitetos não levam 

em conta a adequação do sistema estrutural na fase de criação ou por existir um 

desconhecimento dos calculistas em relação às questões formais-estéticas do projeto 

arquitetônico. Na atualidade alguns dos projetos exigem uma maior compatibilidade com planta 

livre2, gerando uma maior exigência estrutural.  

Com base no parágrafo anterior e considerando a crescente demanda por estruturas cada 

vez mais esbeltas, porém esteticamente agradáveis até um ponto de expressão extraordinário, 

tal o caso dos arquitetos contemporâneos Santiago Calatrava (Figura 1.7) e Zaha Hadid, optou-

se por trabalhar no quesito das estruturas de superfície ativa, as quais oferecem uma ótima 

solução estrutural sem deixar de lado questões estéticas do projeto.   

2. Disse-se planta livre ao espaço construído que minimiza o uso de elementos verticais. 

 

Figura 1. 7. Auditório de Tenerife, Ilhas Canárias – ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://br.depositphotos.com, fevereiro 2020. 
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As cascas têm um desempenho muito superior ao de outros sistemas estruturais, 

apresentando as seguintes vantagens (Fernandes, 2017 apud Ventsel et al., 2001): 

⮚ Eficiência na transmissão de cargas; 

⮚ Elevado grau de reserva de resistência e integridade estrutural; 

⮚ Elevada razão resistência versus peso (quanto maior esta razão, maior otimização da 

estrutura); 

⮚ Rigidez muito elevada; 

⮚ Capacidade de contenção de espaço; 

⮚ Considera-se o valor estético e arquitetônico. 

1. 4 OBJETIVOS  

O presente trabalho tem o propósito de analisar o comportamento linear estático e 

dinâmico de estruturas tipo cascas, geométricas ou não geométricas, tanto em espessura 

constante como variável, procurando uma otimização no uso dos recursos e levando em conta 

o uso das tecnologias para simplificar os processos de análise.  

Para isso, será utilizado o Método dos Elementos Finitos simulando numericamente a 

estrutura por meio de elementos finitos curvos que serão implementados computacionalmente 

no programa FEMOOP (Finite Element Method Object Oriented Program), programa que foi 

desenvolvido na PUC-RJ em 1991 e a partir daí vem sendo utilizado por diversos pesquisadores 

como uma base computacional para implementação de novos modelos de elementos finitos.   

1. 5 METODOLOGIA 

Desenvolve-se de forma numérica a formulação do elemento finito curvo e 

posteriormente realiza-se a implementação computacional. Isso, baseado na revisão 

bibliográfica, na qual encontraram-se diversos processos para a formulação do elemento, 

considerando o estabelecido por Celigüeta (2011).  

A implementação computacional é feita na linguagem de programação C++ utilizando 

o compilador Visual Studio para a modificação do programa FEMOOP. Esse programa é uma 

base computacional para implementações utilizando o Método dos Elementos Finitos, ele tem 

seu código aberto e foi desenvolvido dentro da lógica de uma programação orientada a objetos 

sendo, portanto, estruturado a partir do conceito de classes. 



   
 

 
7 

No programa FEMOOP já existem vários elementos implementados, inclusive um 

elemento finito para a análise de cascas, o elemento SHELL9, porém esse é um elemento plano. 

Tais elementos são implementados como classes derivadas da classe base chamada cElement, 

sendo implementado nesse trabalho uma nova classe derivada para o elemento de casca curvo, 

aqui chamado de SHELLCURV9. 

Embora ambos elementos empregam as mesmas funções de interpolação, o elemento 

curvo implementado neste trabalho apresenta uma melhor representação da geometria ao 

considerar a curvatura da estrutura, esse elemento também considera a espessura na estrutura, 

gerando uma interpolação linear ao longo dela, sendo aplicável em estruturas de espessura 

variável. Como em muitos problemas práticos a espessura da casca é constante implementa-se 

também neste trabalho um elemento análogo que considera espessura constante, chamado de 

SHELLCURV9C. 

Uma vez obtidos os parâmetros locais em cada elemento (matriz de rigidez e vetor de 

cargas nodais) obtêm-se os parâmetros globais através do acoplamento dessas matrizes e 

vetores, considerando sua conectividade na estrutura. Sendo o programa FEMOOP uma 

plataforma para análise do Método dos Elementos Finitos ele possui todas as formulações 

necessárias para o acoplamento das matrizes de rigidez, de massa e o vetor de cargas, tal como 

as condições de contorno e vetor de forças externas, o que representará as condições iniciais no 

processo da análise. 

Na discretização das estruturas, no caso de estruturas geometricamente definidas, ou 

seja, aquelas que seguem uma forma conhecida seja cilíndrica, hemisférica, toroide ou uma 

parte de qualquer uma delas, foi implementado um algoritmo na plataforma MATLAB com as 

respectivas fórmulas conhecidas, fazendo uso do polinômio de Lagrange para a interpolação da 

espessura ao se conhecer ela em alguns pontos. 

     O elemento de casca plano (SHELL9) já implementado no FEMOOP e o elemento 

de espessura constante (SHELLCURV9C), implementado neste trabalho, são definidos a partir 

das coordenadas dos 9 nós da superfície média de referência e uma espessura constante. Já o 

elemento de casca com espessura variável (SHELLCURV9), também implementado neste 

trabalho, é definido a partir das coordenadas dos 9 nós da superfície inferior mais os 9 nós da 

superfície superior, com esses dados o programa calcula as coordenadas dos 9 nós da superfície 

média de referência, a espessura em cada um desses 9 nós e o vetor unitário na direção da 

espessura. 
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1. 6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Esse trabalho está conformado por seis capítulos. Sendo o capítulo 1 a introdução, contém 

os conceitos e ideias que definem o próprio trabalho, assim como a meta que se procura cobrir. 

No capítulo 2 se faz uma retrospectiva bibliográfica de trabalhos apresentados com o 

mesmo objetivo, análise de cascas e implementação do elemento finito de casca curvo, 

encontrando vários processos para esse fim, assim como uma quantidade significativa de 

exemplos de aplicação.   

O capítulo 3 apresenta de forma geral as definições necessárias para o bom 

entendimento do processo desenvolvido. Descreve-se o princípio do Método dos Elemento 

Finitos, assim como as teorias de placas e cascas, consideradas nesse trabalho, de igual forma 

se realiza uma breve descrição da dinâmica das estruturas e do método de integração 

considerado. 

 Dentro do capítulo 4 é desenvolvida a formulação do elemento finito de casca curvo, 

tornando-se o núcleo do trabalho. Nele se encontra a descrição das fórmulas e equações para as 

coordenadas, para os deslocamentos, para as deformações e rotações, assim como a formulação 

das matrizes de rigidez e de massa. 

Os exemplos encontrados na literatura e os propostos, referentes a espessura constante 

e espessura variável, assim como a aplicabilidade do elemento implementado, são apresentados 

no capítulo 5, de igual forma os resultados obtidos. 

Por último, no capítulo 6, são descritas as conclusões encontradas no desenvolvimento 

do trabalho e na sua aplicação. Nesse capítulo fazem-se sugestões sobre o rumo que poder-se-

ia considerar na continuidade do projeto.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.2 ESTADO DA ARTE 

A análise de estruturas tipo cascas pode ser abordada através de métodos analíticos ou 

numéricos. Os métodos analíticos são restritos a problemas particulares de forma, carregamento 

e condições de apoio das cascas. Dentre os métodos numéricos destaca-se o Método dos 

Elementos Finitos utilizando elementos planos ou elementos curvos. Nos elementos planos a 

discretização das superfícies curvas é feita de forma aproximada mediante uma rede de 

elementos planos, o que demanda em superfícies curvas uma quantidade grande de elementos 

(malha refinada) para se ter uma boa aproximação; já no elemento curvo empregam-se 

polinômios de grau maior para melhorar a representação geométrica. 

Segundo Mesquita (1998), a abordagem de elementos de casca curvos é mais complexa 

e trabalhosa; além, a presença da curvatura torna mais difícil a representação dos modos de 

corpo rígido e a satisfação da compatibilidade de deslocamentos entre os elementos, sendo que 

o estado de flexão e membrana trabalham de forma acoplada. Podem-se abordar os problemas 

de casca como um meio contínuo tridimensional, utilizando-se elementos sólidos ou a 

degeneração de sólidos tridimensionais, porém esses últimos apresentam alguns fenômenos 

conhecidos como travamento, muito comuns em elementos formulados a partir das hipóteses 

de Reissner-Mindlin. 

Ao empregar elementos curvos no caso de estruturas de superfícies regradas3 pode-se 

apresentar uma dificuldade ao tratar a ligação da casca com nervuras e vigas de borda, 

dificuldades que se omitem ao usar elementos plano (Mesquita, 1998). 

Greene et al. (1968) desenvolveram um programa computacional generalizado para a 

análise estática e dinâmica de cascas de dupla curvatura baseado no Método dos Elementos 

Finitos considerando o elemento quadrilateral e o elemento triangular. Os resultados foram 

comparados experimentalmente e com trabalhos prévios, percebendo que para o elemento 

triangular manter a continuidade dos deslocamentos e inclinações entre os elementos é uma 

tarefa complicada devido a dupla curvatura. Além disso os autores observaram que na análise 

dinâmica quando é usada uma distribuição generalizada da massa o problema de autovalores 

pode ser reduzido em até 90%, sobre os graus de liberdade da estrutura original, considerando 

apenas as rotações normais. 

3. Diz-se superfície regrada quando em qualquer ponto dela é possível passar uma reta contida nesta mesma superfície. Tal reta á 

denominada de “geratriz” e qualquer curva da superfície que corta todas as retas nela contida chama-se de “Diretriz” (Firmo, 2002). 
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Mota Soares (1976) aplicou o Método dos Elementos Finitos para estudar o 

comportamento estático e dinâmico de estruturas tipo cascas de geometria qualquer, 

representando a estrutura através de um elemento sólido superparamétrico, empregando-se a 

integração reduzida para avaliar as deformações e obtendo-se a resposta dinâmica pelo método 

de superposição modal. 

Soares observou que o uso do elemento superparamétrico gera mais eficiência, precisão 

e torna sua aplicabilidade mais versátil, sendo aplicável tanto na análise linear como não linear, 

para cascas finas quanto espessas, embora exista maior eficiência no caso de cascas finas. Os 

resultados obtidos foram comparados com respostas analíticas, outros modelos de elemento 

finito ou com soluções experimentais; para alguns casos específicos a aplicação da técnica de 

integração reduzida torna-se muito mais eficiente que a integração normal. Com o elemento de 

cascas superparamétrico é possível reduzir entre um 80% e 90% o número de autovalores, 

dependendo da seleção das coordenadas e do número de graus de liberdade da discretização do 

sistema, como observado por Greene et al. (1968). 

Jospin (1978) aplicou o Método dos Elementos Finitos usando o elemento curvo com 3 

nós e 4 graus de liberdade por nó na análise dinâmica linear de cascas finas axissimétricas sob 

carregamento arbitrário, baseado na teoria de Love e Flügge, incluindo o efeito da temperatura; 

desenvolvendo o processo no programa FORTRAN-IV. A resposta dinâmica foi obtida pelo 

método de superposição modal, supondo amortecimento viscoso. A aplicação foi comparada 

com resultado obtidos por outros autores, embora na maioria dos exemplos as respostas 

aproximam-se às estabelecidas, tem-se o caso em que é preciso a ampliação do intervalo de 

truncamento no método da superposição modal para obter uma resposta aceitável nos limites 

de tolerância.   

Bathe e Bolourchi (1980) formularam um elemento finito para a análise de placas e 

cascas, a geometria do elemento foi representada mediante a interpolação das coordenadas da 

superfície média. No desenvolvimento foi usada uma formulação lagrangeana completa, 

permitindo representar grandes deslocamentos e rotações. O elemento foi implementado para 

um número variável de nós, sendo compatível com elementos de transição e aplicável em 

regiões de interação casca-sólido. Os resultados obtidos indicam uma boa precisão em relação 

com resultados apresentados por outros autores e em função de usar várias configurações nodais 

e diferentes ordens de integração. 
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Surana (1982) presentou um elemento finito de transição casca-sólido para análises 

geometricamente não linear (Figura 2. 1), implementando a formulação lagrangeana completa. 

Para tal transição foram modelados o elemento sólido tridimensional e o elemento de casca 

curvo estabelecendo uma conexão essencial entre eles, tornando possível a manipulação de 

grandes rotações. A formulação foi aplicada para analisar deformações em três dimensões, 

apresentando um bom comportamento. 

Figura 2. 1. Elemento implementado por Surana. 

 
Fonte: Surana, 1982. 

Dvorkin e Bathe (1984) apresentaram um elemento geral de casca, não plano, 

quadrilateral de quatro nós para análise geométrica não linear (Figura 2. 2.). O elemento foi 

desenvolvido sob a teoria da mecânica contínua tridimensional, ou seja, aplicando a 

degeneração do elemento sólido tridimensional, sendo aplicável para analisar cascas finas e 

espessas. Para reduzir os efeitos do fenômeno de travamento separou-se a interpolação dos 

esforços cisalhantes, não sendo avaliados a partir dos deslocamentos, o acoplamento adequado 

entre os deslocamentos e rotações dos elementos evita a aparição de modos espúrios. Nos testes 

o elemento apresentou resultados confiáveis, com boa aproximação tanto para cascas finas 

quanto para cascas espessas.  

 

  

Figura 2. 2. Elemento implementado por Dvorkin e Bathe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Dvorkin e Bathe, 1984. 
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Tsay et al. (1983) desenvolveram um algoritmo para a análise não linear de cascas 

carregadas impulsivamente mediante a formulação de um elemento finito bilinear quadrilateral 

de quatro nós, adicionando a não linearidade geométrica no ponto de integração mediante uma 

descrição co-rotacional4 das coordenadas do sistema, sendo aplicado em análise elástico e 

elasto-plástico. Os resultados foram comparados através de uma análise utilizando um elemento 

de placa-casca triangular cúbico, encontrando-se que o método é igualmente preciso, porém 

substancialmente mais rápido.   

O elemento de Tsay apresenta apenas um ponto de quadratura, obtendo-se um 

desempenho bom em sistemas com deflexões pequenas. O uso de apenas um ponto na 

quadratura comparado com uma integração reduzida aumenta a velocidade de convergência, 

sendo também mais rápido do que um com três pontos de quadratura, ainda sendo possível a 

sua comparação. 

Carrijo (1995) apresentou um elemento finito de casca plano combinando o elemento 

de placa DKT (Discrete Kirchhoff Theory) e o elemento de membrana CST (Constant Strain 

Triangle) obtendo-se como resultado o elemento DCT, elemento triangular com dezoito graus 

de liberdade e desenvolvido sob as hipóteses de Kirchhoff. O elemento foi implementado na 

linguagem de programação FORTRAN, apresentando ótimos resultados em estruturas com 

efeitos de flexão predominante, porém ao se ter predominância de efeitos de membrana é 

preciso um melhor refinamento da malha para obter bons resultados.  

Mirza e Koziey (1997) desenvolveu um elemento finito para análise de cascas espessas 

incluindo deformações transversais por cisalhamento, sendo preciso usar a integral reduzida 

para evitar o fenômeno de travamento e a aparição de modos espúrios ao considerar cascas 

finas. No entanto, encontrou-se que ao fazer uma formulação consistente eliminavam-se esses 

fenômenos, não sendo preciso fazer uso da integração reduzida. A mesma formulação não 

consistente apresenta um rendimento melhor e uma convergência mais rápida.  

Mesquita (1998) formulou um elemento triangular plano acoplando o elemento de 

flexão de placa DKT, igual a Carrijo (1995) porém diferindo no elemento de membrana, sendo 

usado neste caso o elemento de tensão plana baseado na formulação livre (FF – Free 

Formulation). Outra diferença encontrada entre Carrijo e Mesquita foi a aplicabilidade, sendo 

que esse último pretendia fazer análise elasto-plástica de cascas, enfatizando que ao utilizar um 

elemento de casca curvo torna-se mais difícil a representação dos modos de corpo rígido e a 

4. Cascas sujeitas a pequenas deformações e grandes rotações mediante um sistema de coordenadas curvilíneas. 
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satisfação na compatibilidade de deslocamento entre os elementos, no entanto obtiveram-se 

resultados precisos e eficientes na formulação proposta. 

Meira (2000) desenvolveu uma formulação para a otimização de estruturas de placa e 

casca submetidas a carregamento dinâmico no regime linear-elástico. A geometria da casca de 

forma livre foi representada usando as superfícies de Coons5, sendo a análise dinâmica feita 

através do método de integração direta de Newmark. Para este trabalho empregou-se o elemento 

finito de nove nós de Huarg-Hinton que pertence à família de elementos degenerados de casca. 

Paschoalini (2001) empregou um elemento quadrilateral subparamétrico hierárquico6 de 

nove nós na análise estática e dinâmica de placas e cascas, encontrando que o uso do 

refinamento hierárquico presenta uma excelente convergência para situações de placas e cascas 

finas, gerando melhores resultados com a vantagem de não apresentar problemas de travamento 

e nem gerar elementos com modos espúrios.  

Duarte (2002) implementou o elemento hexaédrico com integração reduzida (livre de 

travamento e sem apresentar modos espúrios) na análise estática e dinâmica, linear e não linear 

de placas, cascas e vigas. Os modos espúrios foram suprimidos através de um processo de 

estabilização, o travamento cisalhante foi evitado desenvolvendo o vetor de deformações num 

sistema co-rotacional e removendo certos termos não constantes nas componentes de 

deformação de cisalhamento.  

O método baseado na eliminação de Gauss ou iterativos de Gradientes Conjugados 

Precondicionados elemento-por-elemento (EBE) foi empregado por Duarte para obter a solução 

estática, a análise dinâmica foi integrada através do método explicito de Taylor-Galerkin e do 

método implícito de Newmark, igual a Meira (2000), demostrando-se a eficiência do elemento 

tridimensional. 

Campello et al. (2003) desenvolveram um elemento de casca triangular de seis nós, o 

elemento apresenta um campo de rotações linear não conforme tratadas pela formulação de 

Euler-Rodrigues, não sendo observado o fenômeno de travamento nos resultados. 

Garcia (2003) implementou um elemento finito quadrilateral de quatro nós na análise 

dinâmica de cascas e usou a integração numérica explicita para resolver a equação de 

movimento, encontrando que o processo é muito sensível nos incrementos do tempo ainda 

5. Superfícies formadas por duas séries de splines cúbicas que interceptam os postos-chave que se encontram na superfície média. 

6. Um elemento é dito hierárquico quando nele usam-se funções de interpolação hierárquicas; aquelas onde podem ser usadas funções 

múltiplas escalares ou uma outra função do mesmo grau. 
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quando o intervalo está abaixo do crítico. Estabeleceu-se que para melhorar a precisão de 

algumas áreas é preciso refinar a malha, porém deve-se considerar que o incremento do tempo 

depende das dimensões dos elementos, elevando o tempo da análise e aumentando as iterações. 

Caron (2004) desenvolveu três elementos finitos para descrever o comportamento 

estático e dinâmico de cascas com simetria de revolução em geometria e carregamento, 

tornando o problema “unidimensional”. Os elementos empregados foram: um elemento reto de 

dois nós, um elemento curvo de dois nós e um elemento curvo de três nós, comparando-se os 

resultados com os obtidos no software comercial ANSYS. Destacou-se que os elementos planos 

reduzem o processo ao se tratar de cascas com simetria geométrica; como esperado pelo autor, 

os elementos curvos apresentaram melhores resultados, sendo o elemento de três nós o mais 

eficiente ao ter uma melhor aproximação na geometria da estrutura.   

 Menin e Silva (2005) utilizaram o elemento finito plano e o elemento triangular para 

analisar cascas finas envolvendo não linearidade geométrica mediante a cinemática co-

rotacional, baseada na separação explicita dos movimentos do corpo rígido e deformável. 

Encontrou-se que a formulação desenvolvida apresenta resposta em concordância com 

resultados estabelecidos. 

Isoldi et al. (2008) analisaram o comportamento estático e dinâmico geometricamente 

não linear de cascas compostas utilizando elementos finitos triangulares com três nós e seis 

graus de liberdade por nó. A análise estática foi abordada pelo método de Controle de 

Deslocamento Generalizado e a análise dinâmica usando o método de Newmark com uma 

formulação lagrangeana atualizada. Encontrou-se que apesar de usar malhas pouco refinadas, 

em comparação com outros autores, os resultados mostraram uma concordância muito boa com 

aqueles que utilizaram diferentes tipos de elementos e formulações.  

Bathe e Kim (2009) apresentaram um elemento de casca triangular de seis nós, o 

elemento foi formulado fazendo uso do processo MITC (Componente Tensional Interpolado 

Misto) e como melhoramento ao elemento já apresentado por Lee e Bathe (2004), apresenta-se 

como um elemento espacialmente isotrópico. Os testes de membrana e flexão na verificação de 

modos espúrios não apresentaram a instabilidade que as vezes o elemento anterior apresentava, 

mostrando-se eficiência em resultados tanto de membrana quanto flexão. 

Valle (2013) formulou o elemento finito serendipity de 20 nós expressando as relações 

deformação-deslocamento em um sistema curvilíneo tangente à superfície média, melhorando 
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o comportamento em malhas distorcidas para análise estática e dinâmica de lâminas de dupla 

curvatura, considerando a deformação cisalhante. 

A formulação do elemento foi realizada na plataforma MATLAB, encontrando-se que 

elementos de alta ordem corrigem bastantes erros dos elementos de menor ordem, comprovando 

que o elemento de 20 nós apresenta melhor resultado que o trilinear de 8 nós, reduzindo-se o 

fenômeno de travamento.  

Arabi e Rezaiee-Pajand (2016) formularam um elemento curvo triangular para a análise 

não linear de cascas compostas (Figura 2. 3), o elemento isoparamétrico de seis nós baseia-se 

na teoria da mecânica continua. Com o intuito de evitar a aparição do fenômeno de travamento, 

ao igual que Dvorkin e Bathe (1983), optou-se pela separação dos esforços transversais 

cisalhantes. Ao se empregar uma formulação lagrangeana total o elemento apresenta bons 

resultados para problemas com grandes deslocamentos e grandes rotações.  

Figura 2. 3. Elemento implementado por Arabi e Rezaiee-Pajand. 

 
Fonte: Arabi e Rezaiee-Pajand, 2016. 

Dal Bó (2017) apresentou e verificou uma série de métodos numéricos não 

convencionais em relação ao Método dos Elementos Finitos na abordagem dinâmica de cascas 

de revolução com simetria axial de forças. Empregando a plataforma MATLAB na sua 

implementação, o autor estudou o efeito de vibrações forçadas produzidas por forças de impulso 

aplicadas no plano de simetria radial da casca.  

Huu Tran et al. (2018) estudaram a vibração livre em cascas de dupla curvatura em 

ambiente térmico. Com base na abordagem de Navier, assumiram-se formas para representar 

os descolamentos gerando a forma das equações de movimento. Empregando a plataforma 
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MATLAB obtiveram as frequências naturais, encontrando que a temperatura tem efeito 

significativo nas frequências naturais dos paneis de casca duplamente curvados. 

Silva (2018) analisou estaticamente e dinamicamente cascas cilíndricas axissimétricas 

pelo Método dos Elementos Finitos em comparação com o Método das Diferenças Finitas 

energéticas, desenvolvendo o código computacional na linguagem FORTRAN. Na análise 

dinâmica, ao se utilizar uma discretização não uniforme, a amplitude das deformações se 

afastava do resultado obtido pelo Método das Diferenças Finitas, sendo condicionado ao uso de 

uma discretização uniforme. 

Alguns outros trabalhos destacados são o de Olson et al. (1970) que desenvolveram para 

análise estática um elemento finito triangular de casca fina. Lima (1972) utilizou o elemento 

finito triangular plano na análise de cascas com forma geométrica arbitrária, implementado na 

linguagem FORTRAN IV. Sinha et al. (1996) usaram um elemento curvo quadrilateral 

isoparamétrico de oito nós para analisar o comportamento da vibração livre em cascas 

compostas de dupla curvatura. Lopez e Fernandez (2014) apresentaram um modelo linear 

elástico para avaliar o comportamento dinâmico de silos circulares de concreto. Hajlaoui et al. 

(2017) estudaram a resposta dinâmica não linear de estruturas de casca FGM (Functionally 

Graded Material) mediante a formulação de elementos finitos baseados em elementos casca-

sólido, empregando o método de Newmark. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

O Método dos Elementos Finitos (MEF) é um método numérico para obter solução 

aproximada de equações diferenciais. É uma variante dos métodos de Galerkin e de Rayleigh-

Ritz envolvendo geometrias e condições de contorno complexas.  

O MEF aplicado à engenharia estrutural tem como finalidade a determinação do estado 

de tensão e de deformação de um elemento ou estrutura sujeita a ações exteriores. O domínio 

da solução é dividido em elementos discretos de geometria simples cuja solução pode ser obtida 

mediante um polinômio de grau baixo, as equações diferenciais são convertidas na sua forma 

integral equivalente chamada de forma fraca7.  

Neste método aproximam-se problemas contínuos mediante sistemas discretos. Em 

estruturas discretas a deformada é definida por um número finito de parâmetros que formam o 

vetor de deformação, no entanto no meio contínuo isso é impossível, sendo a deformada dada 

por uma função vetorial. O contínuo é dividido em elementos cujo comportamento se específica 

mediante parâmetros associados aos pontos de união chamados de nós (Figura 3.1). O sistema 

é formado pelo arranjo obtido através da conectividade entre os elementos e o comportamento 

interno define-se mediante funções chamadas de interpolação ou de forma. 

Figura 3. 1. Esquematização do Elemento Finito.  

 
Fonte: Valero, 2004. 

As forças nodais dependem de forma direta e proporcional dos deslocamentos dos nós 

associados às deformações, sendo os deslocamentos dos nós as incógnitas básicas do problema, 

tornando-se a equação fundamental do MEF a expressa a seguir.  

𝐊𝐮 = 𝐅 (1) 

7. Um modelo matemático pode ser expresso em três formas: forte, fraca e variacional. Na forma forte o modelo é representado como um 

sistema de equações diferenciais ordinárias; na forma fraca presenta-se como uma equação integral multiplicada por uma função de peso; 

obtendo a média da forma forte no domínio. Na forma variacional o modelo é representado como um funcional. 
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Na modelação deve-se incluir toda a estrutura, modelando adequadamente os limites 

curvos usar malhas regulares e sem variação abrupta no refinamento, evitando o uso de 

elementos desproporcionados ou distorcidos, refinando zonas onde se prevejam grandes 

variações nos gradientes de tensão, além de modelar adequadamente as cargas e as condições 

de apoio. 

Os deslocamentos e as coordenadas são interpolados por meio de funções de forma que 

nem sempre são aplicadas nos mesmos pontos ou na mesma quantidade de pontos, gerando-se 

três tipos de elementos. 

⮚ Subparamétrico. O número de nós que define a forma é inferior ao número de nós 

usado na interpolação dos deslocamentos. 

⮚ Isoparamétrico. Mesmo números de nós na definição da forma e na interpolação 

dos deslocamentos. 

⮚ Superparamétrico. Maior número de nós na definição da forma do que na 

interpolação dos deslocamentos.  

Como é ilustrada na Figura 3.2 a interpolação do tipo geométrico permite obter formas 

mais complexas a partir de formas geométricas simples. 

Figura 3. 2. Distorção do elemento.  

 
Fonte: Valero, 2004. 

O polinómio que descreve a aproximação de uma determinada componente do campo 

de deslocamentos é definido por um número de parcelas igual ao número de nós do elemento 

finito. Cada componente do vetor de deslocamento 𝐮 = (𝑥, 𝑦) é interpolada separadamente com 

base nas funções de forma 𝐍𝐢 (𝑥, 𝑦) e nos graus de liberdade dos nós 𝛿𝑒. 

As funções de interpolação também chamadas funções de forma, aproximam tanto a 

geometria (Figura 3.3) quanto a função incógnita que satisfaz a equação diferencial que governa 

o problema analisado. Uma melhor aproximação da solução depende de uma boa aproximação 

dessas funções de forma, que está relacionada à sua forma analítica e ao tamanho do domínio 

(elemento finito) em que são aplicadas. 
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Figura 3. 3. Discretização da estrutura. 

 
Fonte: Chaves, 2010. 

As funções transladam o comportamento do elemento aos nós. Conhecendo os valores 

dos deslocamentos, velocidades ou qualquer outra magnitude nos nós, mediante as funções de 

interpolação é possível conhecer os valores em qualquer ponto. 

A análise por MEF é convergente se ao refinar a malha a solução tende à solução exata. 

Para esse fim as funções de interpolação devem garantir a continuidade dos deslocamentos, 

essa condição é satisfeita se a soma das suas funções de forma avaliadas em qualquer ponto do 

elemento finito for igual à unidade. Elementos não conformes provocam deformações infinitas 

no contorno (Celigüeta Lizarza, 2011). 

É de interesse prático que o intervalo de aproximação das funções seja normalizado, 

obtendo um domínio de integração mais simples, mesmo que o integrando se torne mais 

complexo. As funções de forma para um elemento bidimensional obtêm-se mediante o produto 

das funções de forma do elemento unidimensional associado em cada direção ξ e η, mostrado 

na Equação 2. Sendo os elementos denominados Lagrangeanos quando se usam os polinômios 

de Lagrange para sua definição. 

Dentro das famílias dos elementos finitos encontram-se a Lagrangeana, que inclui nós 

internos, e a Serendipity, na qual somente se tem nós no contorno do elemento8. A família 

Serendipity não é tão precisa quanto o elemento lagrangeano, porém é mais eficiente e evita 

certos tipos de instabilidade (Driemeier et al, 2018). Os elementos lagrangeanos são adequados 

em problemas de transmissão de ondas que precisam termos de ordem elevada (Celigüeta 

Lizarza, 2011). 

𝑁𝑖(𝜉, 휂) = 𝑙𝑖
𝑛(𝜉)𝑙𝑖

𝑚(휂) = ∏

𝑗=0,𝑛;(𝑗≠𝑖)

(𝜉 − 𝜉𝑖)

(𝜉𝑖 − 𝜉𝑗)
 ∏

𝑘=0,𝑛;(𝑘≠𝑖)

(휂 − 휂𝑖)

(휂𝑖 − 휂𝑗)
 (2) 

8. Ao usar polinômios superiores do que grau 3 tem-se a necessidade de adicionar nós interiores. 
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As funções de interpolação e os deslocamentos nodais definem univocamente o estado 

de deformação mediante a relação de compatibilidade, e a relação tensão-deformação está 

relacionada pela matriz constitutiva da elasticidade. As relações básicas da mecânica do meio 

contínuo entre os deslocamentos, deformações, tensões e cargas exteriores são esquematizadas 

na Figura 3.4 e expressadas nas Equações 3. 

Figura 3. 4. Relações básica da mecânica do contínuo. 

 
Fonte: Fernandes, 2017. 

{ 𝛆 } = [ 𝐀 ] { 𝐮 } 
{ 𝛔 } = [ 𝐂 ] { 𝛆 } 
[ 𝐀 ]𝐓 { 𝛔 } + { 𝐅 } = 𝟎 

(3) 

Nas relações anteriores 𝐮 e 𝐅 representam o vetor de deslocamentos e o vetor de forças, 

respectivamente, ε e σ os tensores das deformações e das tensões, 𝐀 é a matriz de 

compatibilidade, 𝐂 é a matriz constitutiva e 𝐀𝐓 é a matriz de equilíbrio. A matriz de equilíbrio 

𝐀𝐓 é a matriz adjunta da matriz da compatibilidade 𝐀. 

Em um material elástico linear a relação constitutiva expressa-se como na equação 

mostrada a seguir. 

𝝈 = 𝐃(𝜺 − 𝜺𝟎) + 𝝈𝟎 (4) 

 Sendo 𝐃 a matriz elástica, que para um material elástico linear é constante e depende do 

módulo de elasticidade 𝐸 e do coeficiente de Poisson 𝑣, 𝛆𝟎 é o vetor de deformações iniciais 

existentes no material, sendo as mais comuns as devido à temperatura, 𝛔𝟎 são as tensões iniciais 

presente no material, normalmente são tensões residuais devido a processos sobre o material 

(ex. tratamento térmico). 
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  As expressões da matriz 𝐃 e dos vetores 𝛆𝟎 e 𝛔𝟎 dependem do tipo de problema 

considerado. A seguir apresentam-se as expressões para os elementos finitos bidimensionais 

(Estado plano de tensões, Equação 5, e Estado plano de deformações, Equação 6) e para o 

elemento finito tridimensional (Equação 7). 

𝐃 =

[
 
 
 
 
 

𝐸

1 − 𝑣2
𝐸𝑣

1 − 𝑣2
0

𝐸𝑣

1 − 𝑣2
𝐸

1 − 𝑣2
0

0 0
𝐸

2(1 − 𝑣)]
 
 
 
 
 

 (5) 

  

𝐃 =
𝐸

(1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)
[

1 − 𝑣 𝑣 0
𝑣 1 − 𝑣 0

0 0
1 − 2𝑣

2

] (6) 

 

𝐃 =
𝐸

(1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)

[
 
 
 
 
 
 
 
 
1 − 𝑣 𝑣 𝑣
𝑣 1 − 𝑣 𝑣
𝑣 𝑣 1 − 𝑣

0 0 0
0 0 0
0            0           0

1 − 2𝑣

2
0 0

0
1 − 2𝑣

2
0

0 0
1 − 2𝑣

2

1 − 2𝑣

2
0 0

0
1 − 2𝑣

2
0

0 0
1 − 2𝑣

2 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7) 

Em forma geral, para um elemento finito qualquer as forças que atuam sobre ele são as 

descritas a seguir, esquematizadas na Figura 3.5. 

⮚ Forças de volume aplicadas no interior do elemento 𝐪𝐯 

⮚ Forças de superfície aplicadas no contorno livre do elemento 𝐪𝐬 

⮚ Forças interiores aplicadas na superfície de contorno de união entre elementos 𝐪𝐜 

⮚ Forças exteriores pontuais aplicadas sobre os nós do elemento 𝐏𝐍 
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Figura 3. 5.  Forças sobre o Elemento Finitos.  

 
Fonte: Celigüeta Lizarza, 2011. 

Sendo 𝛿𝐮 uma variação virtual no campo de deformações 𝐮 e δ𝛅 𝒆 a variação nos graus 

de liberdade dos nós, a Equação 8 expressa o trabalho virtual que produzem as forças aplicadas. 

𝛿𝐖𝐞 = ∫
𝑣

𝛿𝐮𝐓𝐪𝐯 𝑑𝑣 + ∫
𝑠

𝛿𝐮𝐓𝐪𝐬 𝑑𝑠 + ∫
𝑐

𝛿𝐮𝐓𝐪𝐜 𝑑𝑠 + 𝛿𝛅
𝐞𝐓𝐏𝐞𝐍 (8) 

Pelo princípio do trabalho virtual, o trabalho realizado pelas tensões internas na 

deformação virtual do corpo é igual ao trabalho realizado pelas forças exteriores nos 

deslocamentos virtuais dos seus pontos de aplicação, sendo igual à variação da energia elástica 

acumulada no elemento para qualquer δ𝐮, chega-se à equação de equilíbrio do elemento que 

pode ser expressa em forma compacta como mostrado a seguir.  

𝐊𝐞 𝛅𝐞 = 𝐏𝐞𝐯 + 𝐏
𝐞
𝐬
+ 𝐏𝐞𝐓 + 𝐏

𝐞
𝐛 + 𝐏

𝐞
𝐜 + 𝐏

𝐞
𝐍 (9) 

 Essa equação está referida ao sistema de eixos no qual se definem as coordenadas e 

deformações dos nós. Os termos 𝐏𝐓 e 𝐏𝐛  referem-se as forças nodais equivalentes produzidas 

pelas deformações e tenções iniciais, respectivamente, sendo desconhecido apenas o termo 

referido as forças internas 𝐏𝐜 que se produz no contorno de união dos elementos vizinhos, no 

entanto ao agrupar todos os elementos que formam a estrutura toda e impondo o equilíbrio no 

contorno, as forças de conexão entre elementos cancelam-se, ao se tratar de forças iguais, porém 

de sinal inverso.   

As expressões características dos elementos finitos são do tipo integral estendendo-se 

normalmente ao volume do elemento. Fazendo uso da troca de coordenadas tais integrais 

reduzem-se a domínios simples, geralmente entre -1 e 1. As transformações curvilíneas 

envolvem uma mudança de variáveis relacionadas pela matriz jacobiana, expressa a seguir para 

elementos tridimensionais. A complexidade das integrais faz com que estas sejam avaliadas de 

forma numérica. 
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[𝐽] =

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑥

𝜕휁

𝜕𝑦

𝜕휁

𝜕𝑧

𝜕휁
𝜕𝑥

𝜕휂

𝜕𝑦

𝜕휂

𝜕𝑧

𝜕휂
𝜕𝑥

𝜕𝜉

𝜕𝑦

𝜕𝜉

𝜕𝑧

𝜕𝜉]
 
 
 
 
 
 

 (10) 

A integral numérica consiste na substituição da função por um polinômio de 

interpolação (outra função de forma). O método mais usado para substituir a função pelo 

polinômio é a quadratura de Gauss-Legendre, permitindo a integração da função no intervalo 

[-1 1]. 

3.2 TEORIA DE PLACAS   

As placas são elementos de superfície plana submetidos a carregamento transversal ao 

seu plano com espessura muito menor às outras dimensões, o que permite-lhe trabalhar 

unicamente com a sua superfície média, trabalhando predominantemente à flexão. As placas 

são uma generalização do elemento viga a 2D com o acoplamento da flexão nas direções 

ortogonais ao plano, Figura 3.6.   

Em relação à espessura (t) e ao comprimento do menor lado da placa (L), a flexão da 

placa pode-se distinguir em: 

⮚ Placas finas com pequenos deslocamentos transversais, 
𝑡

𝐿
< 

1

100
 

⮚ Placas finas com grandes deslocamentos transversais, 
1

100
<

𝑡

𝐿
< 

1

5
 

⮚ Placas espessas, 
𝑡

𝐿
>  

1

5
 

Figura 3. 6. Representação da placa.  

 
Fonte: pt.scribd.com, fevereiro 2020. 
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As placas finas com pequenos deslocamentos são tratadas de acordo com a teoria 

clássica de Kirchhoff (Figura 3.7), análoga à teoria de Euler-Bernoulli nas vigas, considerando 

as hipóteses a seguir. 

⮚ O material de comportamento isotrópico, homogêneo e elástico linear, 

⮚ O plano médio é indeformável, permanecendo neutro durante a flexão, 

⮚ As retas normais ao plano médio da placa indeformada permanecem normais ao 

plano médio deformado (desprezando as distorções 𝛾𝑥𝑧  e 𝛾𝑦𝑧), 

⮚ As tensões 𝜎𝑧 podem ser desprezadas. 

Figura 3. 7. Teoría de Kirchhoff.  

 
Fonte: Gonzales, 1997. 

Para as placas espessas e com grandes deslocamentos (placas muito esbeltas) existem 

teorias como a de Reissner-Mindlin (Figura 3.8), análoga à teoria de Timoshenko em vigas. A 

teoria de placas espessas considera o problema da flexão como um problema tridimensional da 

elástica.  

  Figura 3. 8. Teoria de Reissner-Mindlin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Gonzales, 1997. 
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As placas espessas em seus campos de deslocamentos têm parcelas relativas ao efeito 

de flexão e à deformação cisalhante. Diferente da teoria clássica de Kirchhoff, na teoria de 

Mindlin as retas normais ao plano médio não permanecem normais ao plano após a deformação. 

A teoria de Reissner cai nas mesmas expressões que a teoria de Mindlin, diferindo em que 

Reissner considerou uma variação linear das tensões ao longo da espessura enquanto Mindlin 

considerou uma variação linear das deformações.  

Considerando que os ângulos de rotações são pequenos quando comparados a unidade 

(linearidade geométrica), na teoria de Reissner-Mindlin os deslocamentos ficam expressos em 

função de 𝑤,휃𝑥  𝑒 휃𝑦  (Equação 11). Sendo 𝑢, 𝑣 𝑒 𝑤 os deslocamentos nas direções 𝑥, 𝑦 𝑒 𝑧 

respectivamente, 휃𝑥  𝑒 휃𝑦  são os giros da normal pertencentes aos planos 𝑥 − 𝑧 𝑒 𝑦 − 𝑧.  

𝒖 = {

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧)
𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧)

 } = {

−𝑧휃𝑥(𝑥, 𝑦)
−𝑧휃𝑦(𝑥, 𝑦)

𝑤(𝑥, 𝑦)

 } →

{
 

 휃𝑥 = 
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ ∅𝑥

휃𝑦 = 
𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ ∅𝑦

 

}
 

 
 (11) 

 A Figura 3.9 mostra os esforços atuantes num elemento diferencial de placa e as 

Equações 12 expressa a relação deles com as tenções, sendo os esforços dados por unidade de 

comprimento.  

Figura 3. 9. Tenções e esforços em um elemento diferencial de placa. 

 
Fonte: Araújo, 2013. 

𝑁𝑥 = ∫ 𝜎𝑥𝑑𝑧

𝑡
2

−
𝑡
2

     ;          𝑁𝑦 = ∫ 𝜎𝑦𝑑𝑧
𝑡/2

−𝑡/2

     ;            𝑁𝑥𝑦 = ∫ 𝜏𝑥𝑦𝑑𝑧
𝑡/2

−𝑡/2

 

𝑀𝑥 = ∫ 𝑧𝜎𝑥𝑑𝑧
𝑡/2

−𝑡/2

  ;          𝑀𝑦 = ∫ 𝑧𝜎𝑦𝑑𝑧
𝑡/2

−𝑡/2

   ;           𝑀𝑥𝑦 = ∫ 𝑧𝜏𝑥𝑦𝑑𝑧
𝑡/2

−𝑡/2

 

𝑄𝑥 = ∫ 𝜏𝑥𝑑𝑧
𝑡/2

−𝑡/2

      ;          𝑄𝑦 = ∫ 𝜏𝑦𝑑𝑧
𝑡/2

−𝑡/2

 

(12) 
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𝜏𝑥𝑧 =
3𝑄𝑥  

2𝑡
(1 −

4𝑧2

𝑡2
) ;    𝜏𝑦𝑧 =

3𝑄𝑦  

2𝑡
(1 −

4𝑧2

𝑡2
) 

Fazendo somatória de forças dentro e fora do plano em todos os eixos chega-se à 

equação de equilíbrio no elemento diferencial de placa, dada a seguir. 

∑𝐹𝑥  = 0  →  
𝜕𝑁𝑥  

𝜕𝑥
+

𝜕𝑁𝑥𝑦  

𝜕𝑦
= 0  

∑𝐹𝑦  = 0  →  
𝜕𝑁𝑥𝑦 

𝜕𝑥
+

𝜕𝑁𝑦  

𝜕𝑦
= 0  

∑𝐹𝑧  = 0  →  
𝜕𝑄𝑥  

𝜕𝑥
+

𝜕𝑄𝑦 

𝜕𝑦
= −𝑞  

∑𝑀𝑥 = 0 →  
𝜕𝑀𝑦 

𝜕𝑦
+

𝜕𝑀𝑥𝑦 

𝜕𝑥
= 𝑄𝑦                       

𝜕2𝑀𝑥 

𝜕𝑥2
+ 2

𝜕2𝑀𝑥𝑦 

𝜕𝑥𝜕𝑦
+

𝜕2𝑀𝑦 

𝜕𝑦2
= −𝑞  

∑𝑀𝑦 = 0 →  
𝜕𝑀𝑥 

𝜕𝑥
+

𝜕𝑀𝑥𝑦  

𝜕𝑦
= 𝑄𝑥   

∑𝑀𝑧 = 0 →  0                                                       
𝜕4𝑤 

𝜕𝑥4
+ 2

𝜕4𝑤 

𝜕𝑥2𝜕𝑦2
+

𝜕4𝑤 

𝜕𝑦4
=

𝑞

𝐷
   

𝐷 =
𝐸𝑡3

12(1−𝑣2)
   →  Rigidez à flexão da placa 

(13) 

 

 

Com a diminuição da espessura da placa aparece o fenômeno de Shear locking9 

associado a uma rigidez excessiva do modelo numérico utilizado. A sua resolução passa pela 

subavaliação dos elementos das matrizes de rigidez elementares, ou seja, realizando uma 

integração numérica reduzida ou uma integração numérica seletiva. 

3.3 TEORIA DE CASCAS  

A projeção de uma casca de forma livre se faz definindo a superfície média dela 

utilizando modelos auxiliares (físicos ou matemáticos), a partir daí faz-se a transformação que 

conduz à superfície média da estrutura. A teoria conduz a equações diferenciais complexas pelo 

que muitas vezes é impossível resolvê-las analiticamente, estas equações são deduzidas com 

auxílio das hipóteses básicas e com as relações deformação-deslocamento, considerando o 

Princípio dos Trabalhos Virtuais, a equação diferencial das cascas delgadas e suas condições 

de contorno. 

No problema das cascas, igual que nas placas, as forças resultantes por unidade de 

comprimento na superfície média são resultado da integração das tensões ao longo da espessura. 

Sabendo que a espessura é muito menor que o raio de curvatura (
𝑧

𝑟
≪ 1) a distribuição das 

 

9. Na referência [Yunhuan,1997] pode-se encontrar uma definição pratica desse fenômeno; mediante a comparação entre a teoria de flexão 

de cisalhamento e a teoria de Kirchhoff. 
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tensões torna-se aproximadamente linear ao longo da espessura, ficando as equações de casca 

similares as de placa (Equações 12).  

No comportamento mecânico de cascas para o seu estudo teórico são analisadas 

primeiramente as cascas que atendem as restrições da teoria da membrana e posterior casos 

gerais analisados pela teoria de flexão. Na teoria da membrana a superfície média da casca está 

submetida a tensões que geram deformações apenas no plano da superfície média, sendo essas 

constantes para qualquer outra superfície ao longo da espessura da casca. Caso isso não ocorra 

a casca estará submetida também a esforços de flexão devendo então, ser analisada pela teoria 

da flexão.  

Nas teorias de cascas finas se despreza o efeito da deformação por cisalhante, hipótese 

que não é razoável para cascas espessas. Nas cascas espessas a razão entre rigidez de flexão e 

rigidez no plano não é tão baixa e surgem em consequência esforços de flexão superiores e uma 

deformação cisalhante não desprezável. 

De acordo com a teoria linear clássica as cascas apresentam as mesmas hipóteses que as 

placas. Uma superfície pode ser definida num sistema de coordenadas cartesianas ou pode ser 

representada em forma paramétrica utilizando coordenadas curvilíneas. As coordenadas 

curvilíneas podem ser convenientemente escolhidas de tal modo que as linhas paramétricas 

coincidam com as linhas de curvatura principal, formando uma rede ortogonal.  

3.3.1 Teoria de membrana para casca de revolução 

Algumas cascas pela sua geometria e tipo de carregamento absorvem e transferem as 

cargas através de esforços de membrana, ou seja, os momentos fletores e de torção são nulos 

ou podem ser desprezados.  

Quando a espessura da casca é muito pequena, comparada com as outras dimensões, a 

rigidez de flexão é muito pequena, sendo considerada nula. Nesses casos as cascas podem ser 

estudadas pela teoria da membrana, ou seja, as cargas externas serão absorvidas através de 

esforços normais de compressão e tração.  

As forças de membrana são independentes da flexão e são definidas pelas condições de 

equilíbrio estático. As propriedades do material não influenciam na definição dessas equações 

e, portanto, elas são válidas para qualquer material. No caso da teoria da flexão é necessário 

considerar alguns pressupostos cinemáticos associados à deformação das cascas finas. 
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As cascas de revolução são obtidas girando uma curva qualquer em torno de um eixo 

chamado de geratriz. Nesse texto a geratriz é considerada o eixo x, e são definidas as coordenas 

curvilíneas 𝛼1 = 𝜑 𝑒 𝛼2 = 휃 como mostra a Figura. 3.10 

Figura 3. 10. Casca de revolução. 

 
Fonte: Elaboração própria.  

Se o meridiano for reto (casca cilíndrica ou cônica) a coordenada 𝜑 que define os 

diferentes paralelos para um mesmo meridiano é constante, nesses casos a coordenada 

curvilínea 𝜑 é trocada pela coordenada cartesiana 𝑥, ou seja, 𝛼1 = 𝑥. 

3.3.2 Teoria de flexão de cascas cilíndricas circulares (axissimétrico) 

As formulações analíticas de cascas submetidas a carregamentos que geram 

comportamento de flexão e membrana são muito complexas. Na casca cilíndrica o meridiano é 

reto, por isso é usada a variável cartesiana 𝑥 que define o eixo do cilindro em vez da variável 

curvilínea 𝜑.  

Na Figura 3.11 é mostrada o deslocamento no plano 𝑧 − 휃 e no plano 𝑥 − 𝑧 de um 

elemento infinitesimal de casca cilíndrica sob carregamento axissimétrico. 
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Figura 3. 11. Deslocamento de um elemento infinitesimal sob carregamento axissimétrico. 

 
Fonte: Elaboração própria.  

As condições de carregamento axissimétrico faz com que o elemento mostrado na 

Figura 3.11a se desloque mantendo-se dentro do setor circular de ângulo 𝑑휃. 

3.4 DINÂMICA ESTRUTURAL 

A variação no tempo das forças que atuam sobre um sistema faz com que ele modifique 

a sua situação cinemática para buscar o equilíbrio com ajuda das forças de massa ou forças de 

inércia. O movimento do sistema transforma-se numa oscilação pela sucessiva troca de energia 

potencial em cinética e vice-versa, é dito que a estrutura vibra. Durante essa troca de energia 

existe uma perda chamada amortecimento que faz cessar o movimento vibratório quando a ação 

dinâmica deixa de atuar na estrutura. 

A análise da estrutura pode ser abordada como um problema de vibração livre ou 

forçada10. O primeiro caso é um problema de autovalores e autovetores, tendo a finalidade de 

determinar as características dinâmicas básicas da estrutura, como resultado deste problema 

obtêm-se as frequências naturais e os modos de vibração da estrutura. No segundo caso, 

considera-se a aplicação de cargas que variam em função do tempo. 

A equação do sistema mecânico submetido a uma força variável no tempo está definida 

pelas forças de resistência da inércia, do amortecedor e da mola. As forças de inércia são 

relacionadas com a aceleração da estrutura e sua massa, enquanto assumindo uma dissipação 

de energia do tipo viscoso a força do amortecedor será relacionada à derivada do deslocamento 

10. Cassano (2009) apresenta de forma prática a definição de tais conceitos e a sua resposta. 
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da estrutura (velocidade) e uma constante de amortecimento, as forças elásticas (usando um 

modelo rígido linear) estão relacionadas ao deslocamento da estrutura e sua rigidez a esses 

deslocamentos. Essa descrição é representada de forma matemática pela equação a seguir, em 

termos de matrizes e vetores. 

[𝐌]�̈� + [𝐂]�̇� + [𝐊]𝐮 = 𝐏(t) (14) 

A matriz de rigidez (K) relaciona as forças externas com os deslocamentos nodais, a 

matriz de massa (M) pode ser consistente ou concentrada11, dependendo do método de solução. 

Enquanto a matriz de amortecimento (C) pode ser trabalhada como amortecimento proporcional 

de Rayleigh, no qual se relacionam as matrizes de massa e rigidez mediante dois fatores (𝛼 e 𝛽), 

os quais são determinados pela Equação 15 ao se conhecer duas taxas de amortecimento 

(𝜉1 𝑒 𝜉2) e as suas respetivas frequências naturais (𝜔1 𝑒 𝜔2). 

𝛼 = 2𝜔1𝜔2 (
𝜉1𝜔2−𝜉2𝜔1̇

𝜔2
2−𝜔1

2 )  

𝛽 = 2 (
𝜉2𝜔2−𝜉1𝜔1̇

𝜔2
2−𝜔1

2 )  

(15) 

Na dinâmica das estruturas a resposta pode ser avaliada por meio de métodos 

deterministas ou não deterministas. Se a variação da carga é conhecida a resposta se avalia 

mediante uma análise determinista, já no caso de forças aleatórias ou não conhecidas 

inteiramente, a resposta se obtém por meio de uma análise não determinista. 

As cargas prescritas ou determinísticas podem ser classificadas em periódicas e não 

periódicas. A carga periódica mais simples é a senoidal, conhecida como carga harmônica 

simples, no entanto qualquer excitação periódica pode ser transformada numa somatória de 

funções trigonométricas (componentes harmônicas simples) baseadas no conceito da série de 

Fourier.  

Dadas as equações diferenciais que governam o problema dinâmico da vibração livre 

para múltiplos graus de liberdade, o método da superposição modal permite desacoplar o 

sistema considerando que a matriz de amortecimento é combinação linear das matrizes de 

rigidez e massa, chegando ao problema de autovalores e autovetores, sendo os autovalores o 

quadrado das frequências naturais e os autovetores os modos de vibração da estrutura. O 

domínio tem tantos modos de vibração, quantos graus de liberdade possui a estrutura. A 

11. A matriz concentrada assume que a massa de cada segmento é concentrada em massas pontuais em cada nó. Na matriz consistente se 

avalia a influência dos coeficientes para cada elemento da estrutura (Tornello, 2008). 
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equação a seguir representa o problema de autovalores e autovetores que é usado no método da 

superposição modal. 

{𝐊 − 𝜔2𝐌}𝐀 = 0 (16) 

Na solução da resposta dinâmica em sistemas estruturais a integração direta é o método 

mais generalizado, porém é geralmente lenta para cargas sísmicas (Driemeier et al, 2018). Nos 

métodos de integração direta a equação de equilíbrio é integrada usando o processo numérico 

passo-a-passo e trata-se de satisfazer o equilíbrio somente nos pontos de discretização no tempo. 

Dentro dos métodos de integração encontram-se os métodos explícitos e implícitos.  

Em diferença com os métodos explícitos, os métodos implícitos precisam obter a 

solução de um grupo de equações lineares em cada passo, intentando satisfazer a equação 

diferencial no tempo t após encontrar a solução no tempo anterior. Já o método explícito utiliza 

a equação diferencial no tempo 𝑡 para prever a solução do tempo a seguir, porém o passo do 

tempo nos métodos explícitos precisa ser pequeno para se obter uma solução estável.  

3.4.1 Método de Wilson-Theta 

No método de Newmark as equações para os deslocamentos e as velocidades são 

aproximadas pela sua expansão em série de Taylor truncada em determinado termo. Sendo a 

aceleração derivada da velocidade, que é derivada do deslocamento, pode-se determinar esses 

valores em um tempo 𝑡 qualquer assumindo uma variação para a aceleração e usando as relações 

entre aceleração, velocidade e deslocamento e a equação de equilíbrio dinâmico. Wilson 

formulou tal método em notação matricial, adicionando o amortecimento proporcional de 

rigidez e massa. Sugere-se para a análise sísmica passo-a-passo de estruturas reais o uso 

somente de métodos estáveis e incondicionais, implícitos e de passo simples (Wilson, 1995). 

Em análise dinâmica, utilizando o método de Newmark, percebeu-se que as soluções 

instáveis oscilam em torno da solução correta, pelo que ao método adicionou-se o fator 휃 no 

passo do tempo e na carga, convertendo-o em um método incondicionalmente estável, 

segurando a estabilidade numérica do processo da solução para qualquer incremento do tempo. 

Esse método é conhecido como método de Wilson-Theta (θ), considera-se uma variação linear 

da aceleração entre o tempo 𝑡 𝑒 𝑡 + 휃∆𝑡.  

O valor de 휃 é determinado para estabelecer a estabilidade ótima do processo numérico, 

assim como a exatidão da solução. Se 휃 = 1.0 não se apresenta modificação alguma, tendo 

como resultado o método da aceleração constante (método de Newmark com 𝛾 =
1

2
 𝑒 𝛽 =

1

6
) 
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que é estável se ∆𝑡 < 0,551𝑇𝑛; se 휃 ≥ 1,37 o método é incondicionalmente estável, no entanto 

o valor ótimo de 휃 é 1,4208015 sendo usado geralmente 휃 = 1,42.   

Este método pode gerar comprimentos artificiais do período e redução na amplitude 

devido à integração numérica, sendo o decaimento da amplitude mais significativo (Chopra, 

2014), porém esse efeito pode ser considerado análogo ao truncamento modal aplicado no 

método da superposição modal (Molina, 2007). Para problemas com importância na resposta 

de modo mais alto os erros podem ser maiores, não sendo recomendável o uso do fator (Wilson, 

1995). Esse fator soluciona os problemas associados ao método de Newmark, mas tem-se na 

literatura outros métodos numéricos mais precisos. Na Figura 3.12 se mostra o processo do 

método de Wilson-Theta(휃). 

Figura 3. 12. Método de Wilson-Theta(θ). 

 
Fonte: Adaptação Chaves, 2010. 
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4 FORMULAÇÃO NUMÉRICA 

4.1 FORMULAÇÃO DO ELEMENTO FINITO CURVO 

Considerando a degeneração de um elemento sólido tridimensional restrito ao 

comportamento de uma casca fina e adicionando a condição de tensão nula na direção da 

espessura, obtém-se simplificadamente, o elemento finito de casca curvo. A geometria da casca 

é representa na Figura 4.1.  

Figura 4. 1. Geometria da casca. 

 
Fonte: Adaptação Celigüeta Lizarza, 2011. 

As deformações dos nós das faces superior e inferior são substituídas por deslocamentos 

e rotações do plano médio da casca, empregando uma interpolação linear na espessura. As 

coordenadas de um ponto qualquer do domínio do elemento de casca ficam expressas pela 

Equação 17. 

𝐱(𝜉, 휂, 𝜏) = 𝐱𝐦(𝜉, 휂) +
𝜏

2
𝑡(𝜉, 휂)𝐃(𝜉, 휂) (17) 

Na Equação 17, 𝜉 e 휂 são as coordenadas paramétricas curvilíneas do elemento de casca 

curvo, 𝜏 é a coordenada paramétrica ao longo da espessura do elemento de casca curvo, 𝑡 é a 

espessura do elemento no ponto de coordenada curvilínea (𝜉, 휂), 𝐃 é um vetor unitário na 

direção da espessura do elemento. Nos pontos nodais do elemento, 𝐃 tem a direção do segmento 

de reta que associa os nós da superfície inferior aos nós da superfície superior do elemento de 

casca curvo passando pelo nó da superfície média de referência, esse vetor é dado pela     

Equação 18, sendo 𝐱𝐦 o vetor que define a posição de um ponto qualquer sobre a superfície 

média de referência, Equação 19. 

O vetor 𝐃 não é necessariamente perpendicular à superfície de referência, garantindo a 

continuidade geométrica nas faces comuns dos elementos de lâmina com arestas, como mostra 

a Figura. 4.2.  

9b 

9t 
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Figura 4. 2. Continuidade geométrica de lâminas. 

 
Fonte: Gonzalez, 1997. 

𝐃(𝜉, 휂) =
𝐱𝐭(𝜉, 휂) − 𝐱𝐛(𝜉, 휂)

𝑡(𝜉, 휂)
=
𝐭𝐢𝐍𝐢(𝜉, 휂)

𝑡(𝜉, 휂)
 

(18) 

𝐱𝐦(𝜉, 휂) = 𝐱𝐢
𝐦𝐍𝐢(𝜉, 휂) (19) 

Nas Equações 18 e 19 𝐱𝐭 e  𝐱𝐛 são, respectivamente, vetores que definem a posição 

de um ponto qualquer nas superfícies superior e inferior do elemento de casca curvo, como 

mostrado na Figura 4.3, 𝐭𝐢 = 𝐱𝐢
𝐭 − 𝐱𝐢

𝐛 é o vetor que liga o nó 𝑖  inferior ao nó 𝑖 superior, ou 

seja, o vetor 𝐃 no nó 𝑖 (𝐃𝐢) multiplicado pela espessura nesse nó (ti), 𝐱𝐢
𝐦 é o vetor de posição 

do nó de índice 𝑖 na superfície média de referência, 𝐍𝐢 são as funções de interpolação para 

parametrizar a geometria do elemento de casca curvo, como apresentadas a seguir 

(Equações 20), 𝑖 é um índice que varia de 1 até o número de nós do elemento, que para esse 

caso é igual a 9. 

Figura 4. 3. Vetor dos pontos superior e inferior.  

 
Fonte: Elaboração própria. 

𝑁1..4 =
1

4
𝜉휂(𝜉 − 𝜉𝑖)(휂 − 휂𝑖) 

𝑁5 =
1

2
휂(휂 + 1)(1 − 𝜉2) 

(20) 
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𝑁6 =
1

2
𝜉(𝜉 − 1)(1 − 휂2) 

𝑁7 =
1

2
휂(휂 − 1)(1 − 𝜉2) 

𝑁8 =
1

2
𝜉(𝜉 + 1)(1 − 휂2) 

𝑁9 = (1 − 𝜉)
2(1 − 휂2) 

Levando as Equações 18 e 19 à Equação 17 chega-se à equação do deslocamento em 

um ponto qualquer do volume do elemento, em função das coordenadas nodais e das funções 

de interpolação. 

𝑥(𝜉, 휂, 𝜏) = (𝑥𝑖
𝑚 +

𝜏

2
𝑡𝑖)𝑁𝑖(𝜉, 휂) (21) 

Em um ponto qualquer sobre a superfície média de referência do elemento de casca 

curvo define-se o sistema de referência dado por D, D1 e D2. Definido D1 como vetor unitário 

na direção de x local do elemento (D1 = ex), obtém-se D2 do produto vetorial 𝐃𝟏 × 𝐃𝟐 = 𝐃. 

Admitindo-se a hipótese de deformações planas o vetor D após deformações será dado pelo 

vetor D’, e um ponto qualquer sobre o vetor D deslocará d* como mostrado na Figura 4.4. 

Figura 4. 4. Rotação do vetor diretor D. 

 
Fonte: Celigüeta Lizarza, 2011. 

Admitindo que 𝛼 seja a rotação de D em relação a D1 e que 𝛽 seja a rotação de D em 

relação a D2 obtêm-se o vetor deslocamento d*. Sendo 𝐮𝐦(𝜉, 휂) o vetor de deslocamento de 

translação para um ponto qualquer sobre a superfície média de referência, chega-se à equação 

dos deslocamentos para um ponto qualquer no domínio do elemento de casca curvo, mostrado 

na Figura 4.5 e expresso na Equação 22. 
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Figura 4. 5. Deslocamentos no elemento. 

 
Fonte: Gonzales, 1997. 

𝐝∗ =
𝜏

2
(𝛽𝐃𝟏 − 𝛼𝐃𝟐)𝑡(𝜉, 휂) 

𝐮(𝜉, 휂, 𝜏) = 𝐮𝐦(𝜉, 휂) + 𝐝∗ = 𝐮𝐢
𝐦𝐍𝐢(𝜉, 휂) +

𝜏

2
(𝛽𝑖𝐃𝟏𝐢 − 𝛼𝑖𝐃𝟐𝐢)𝐭𝐢𝐍𝐢(𝜉, 휂) 

(22) 

Na Equação 22 𝐮𝐢
𝐦

 são os graus de liberdade referente aos deslocamentos de translação 

dos nove nós da superfície média de referência do elemento de casca curvo, já 𝛼𝑖  e 𝛽𝑖 são os 

graus de liberdade referente à rotação em torno de D1 e D2 desses nós, Ni são as mesmas funções 

de interpolação adotadas para as coordenadas, tratando-se de um elemento finito 

isoparamétrico. Observa-se dessa equação que para o cálculo dos deslocamentos em um ponto 

qualquer do elemento de casca curvo é adotada uma aproximação quadrática para o produto 

entre rotação, espessura e eixo, ou seja, interpolação conjunta dessas variáveis. Caso fossem 

interpoladas individualmente essas variáveis, ter-se-ia uma aproximação de sexto grau para o 

produto delas. 

Definindo o vetor dos deslocamentos nodais do elemento de casca curvo (Equação 23) 

juntamente com os vetores dados pelas equações 24 a 30 chega-se à expressão vetorial para os 

deslocamentos em um ponto qualquer do elemento de casca curvo.  

𝐪𝐓 = [𝑢1 . . . 𝑢9 𝑣1 . . . 𝑣9 𝑤1 . . . 𝑤9 𝛼1 . . . 𝛼9 𝛽1 . . . 𝛽9] (23) 
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𝚽𝐓 = [𝑁1 𝑁2 . . . 𝑁9] (24) 

𝚽𝟏𝐱
𝐓 = [𝑡1𝐷1𝑥1𝑁1 𝑡2𝐷1𝑥2𝑁2 . . . 𝑡9𝐷1𝑥9𝑁9] (25) 

𝚽𝟏𝐲
𝐓 = [𝑡1𝐷1𝑦1𝑁1 𝑡2𝐷1𝑦2𝑁2 . . . 𝑡9𝐷1𝑦9𝑁9] (26) 

𝚽𝟏𝐳
𝐓 = [𝑡1𝐷1𝑧1𝑁1 𝑡2𝐷1𝑧2𝑁2 . . . 𝑡9𝐷1𝑧9𝑁9] (27) 

𝚽𝟐𝐱
𝐓 = [𝑡1𝐷2𝑥1𝑁1 𝑡2𝐷2𝑥2𝑁2 . . . 𝑡9𝐷2𝑥9𝑁9] (28) 

𝚽𝟐𝐲
𝐓 = [𝑡1𝐷2𝑦1𝑁1 𝑡2𝐷2𝑦2𝑁2 . . . 𝑡9𝐷2𝑦9𝑁9] (29) 

𝚽𝟐𝐳
𝐓 = [𝑡1𝐷2𝑧1𝑁1 𝑡2𝐷2𝑧2𝑁2 . . . 𝑡9𝐷2𝑧9𝑁9] (30) 

𝐮(𝜉, 휂, 𝜏) = {
𝑢
𝑣
𝑤
} =

[
 
 
 
 
 𝚽

𝐓 𝛰𝑇 𝛰𝑇 −
𝜏

2
𝚽𝟐𝐱

𝐓 𝜏

2
𝚽𝟏𝐱

𝐓

𝛰𝑇 𝚽𝐓 𝛰𝑇 −
𝜏

2
𝚽𝟐𝐲

𝐓 𝜏

2
𝚽𝟏𝐲

𝐓

𝛰𝑇 𝛰𝑇 𝚽𝐓 −
𝜏

2
𝚽𝟐𝐳

𝐓 𝜏

2
𝚽𝟏𝐳

𝐓

]
 
 
 
 
 

𝐪 = 𝐇𝐪 (31) 

Aplicando o tensor de deformação-deslocamento de Lagrange, considerando pequenas 

mudanças de configurações no vetor dos deslocamentos (Equação 31), obtém-se as 

deformações dadas a seguir. 

휀𝑥 = 𝑢,𝑥 = [𝚽,𝐱
𝐓 𝐎𝐓 𝐎𝐓 −

𝜏

2
𝚽𝟐𝐱,𝐱

𝐓 −
𝜏,𝑥
2
𝚽𝟐𝐱

𝐓 𝜏

2
𝚽𝟏𝐱,𝐱

𝐓 +
𝜏,𝑥
2
𝚽𝟏𝐱

𝐓] 𝐪 (32) 

휀𝑦 = 𝑣,𝑦 = [𝐎
𝐓 𝚽,𝐲

𝐓 𝐎𝐓 −
𝜏

2
𝚽𝟐𝐲,𝐲

𝐓 −
𝜏,𝑦
2
𝚽𝟐𝐲

𝐓 𝜏

2
𝚽𝟏𝐲,𝐲

𝐓 +
𝜏,𝑦
2
𝚽𝟏𝐲

𝐓]𝐪 (33) 

휀𝑧 = 𝑤,𝑧 = [𝐎
𝐓 𝐎𝐓 𝚽,𝐳

𝐓 −
𝜏

2
𝚽𝟐𝐳,𝐳

𝐓 −
𝜏,𝑧
2
𝚽𝟐𝐳

𝐓 𝜏

2
𝚽𝟏𝐳,𝐳

𝐓 +
𝜏,𝑧
2
𝚽𝟏𝐳

𝐓] 𝐪 (34) 

휀𝑥𝑦 =
1

2
(𝑢,𝑦 + 𝑣,𝑥) =

1

2
[𝚽,𝐲

𝐓 𝚽,𝐱
𝐓 𝐎𝐓 −

𝜏

2
(𝚽𝟐𝐱,𝐲 +𝚽𝟐𝐲,𝐱)

𝐓 −
𝜏,𝑦
2
𝚽𝟐𝐱

𝐓 −
𝜏,𝑥
2
𝚽𝟐𝐲

𝐓
 

                                                                                                                                     

𝜏

2
(𝚽𝟏𝐱,𝐲 +𝚽𝟏𝐲,𝐱)

𝐓 +
𝜏,𝑦
2
𝚽𝟏𝐱

𝐓 +
𝜏,𝑥
2
𝚽𝟏𝐲

𝐓]𝐪 
(35) 

휀𝑥𝑧 =
1

2
(𝑢,𝑧 +𝑤,𝑥) =

1

2
[𝚽,𝐳

𝐓 𝐎𝐓 𝚽,𝐱
𝐓 −

𝜏

2
(𝚽𝟐𝐱,𝐳 +𝚽𝟐𝐳,𝐱)

𝐓 −
𝜏,𝑧
2
𝚽𝟐𝐱

𝐓 −
𝜏,𝑥
2
𝚽𝟐𝐳

𝐓
 

                                                                                                                                      

𝜏

2
(𝚽𝟏𝐱,𝐳 +𝚽𝟏𝐳,𝐱)

𝐓 +
𝜏,𝑧
2
𝚽𝟏𝐱

𝐓 +
𝜏,𝑥
2
𝚽𝟏𝐳

𝐓] 𝐪 
(36) 

휀𝑦𝑧 =
1

2
(𝑣,𝑧 + 𝑤,𝑦) =

1

2
[𝐎𝐓 𝚽,𝐳

𝐓 𝚽,𝐲
𝐓 −

𝜏

2
(𝚽𝟐𝐲,𝐳 +𝚽𝟐𝐳,𝐲)

𝐓 −
τ,z

2
𝚽𝟐𝐲

𝐓 −
𝜏,𝑦
2
𝚽𝟐𝐳

𝐓
 

                                                                                                                                      

𝜏

2
(𝚽𝟏𝐲,𝐳 +𝚽𝟏𝐳,𝐲)

𝐓 +
𝜏,𝑧
2
𝚽𝟏𝐲

𝐓 +
𝜏,𝑦
2
𝚽𝟏𝐳

𝐓]𝐪 
(37) 

3x45 
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Para encontrar as derivadas em relação à x, y e z, dadas nas Equações 32 a 37, deve-se 

obter as derivadas das variáveis paramétricas em relação às coordenadas retangulares. Dessa 

forma, derivando implicitamente a Equação 21 em relação à x, tem-se:  

𝑥,𝑥 = (𝐱𝐢
𝐦 +

𝜏

2
𝑡𝑖)(𝑁𝑖,𝜉𝜉,𝑥 + 𝑁𝑖,𝜂휂,𝑥) +

𝜏,𝑥
2
𝐭𝐢𝐍𝐢 

𝑥,𝑥 =

[
 
 
 
 (𝑥𝑖

𝑚 +
𝜏

2
𝑡𝑥𝑖)𝑁𝑖,𝜉 (𝑥𝑖

𝑚 +
𝜏

2
𝑡𝑥𝑖)𝑁𝑖,𝜂

1

2
𝑡𝑥𝑖𝑁𝑖

(𝑦𝑖
𝑚 +

𝜏

2
𝑡𝑦𝑖)𝑁𝑖,𝜉 (𝑦𝑖

𝑚 +
𝜏

2
𝑡𝑦𝑖)𝑁𝑖,𝜂

1

2
𝑡𝑦𝑖𝑁𝑖

(𝑧𝑖
𝑚 +

𝜏

2
𝑡𝑧𝑖)𝑁𝑖,𝜉 (𝑧𝑖

𝑚 +
𝜏

2
𝑡𝑧𝑖)𝑁𝑖,𝜂

1

2
𝑡𝑧𝑖𝑁𝑖]

 
 
 
 

{

𝜉,𝑥
휂,𝑥
𝜏,𝑥

}, {
1
0
0
} = 𝐽 {

𝜉,𝑥
휂,𝑥
𝜏,𝑥

} 

(38) 

De forma análoga à utilizada para obter a Equação 38, tem-se a equação a seguir para 

as derivadas das coordenadas paramétricas da superfície e as coordenadas retangulares y e z. 

{
0
1
0
} = 𝐽 {

𝜉,𝑦
휂,𝑦
𝜏,𝑦

}  e  {
0
0
1
} = 𝐽 {

𝜉,𝑧
휂,𝑧
𝜏,𝑧

}.    (39) 

Na teoria de placa de Reissner-Mindlin admite-se que a deformação linear e a tensão 

normal na direção do eixo perpendicular ao plano da placa são nulas. Estendendo esse conceito 

para as cascas, tem-se que a tensão e deformação na direção perpendicular ao plano tangente à 

superfície da casca no ponto de coordenada (𝜉, 휂) são nulas. Nesse caso é necessária a definição 

de um sistema de eixo local dependente da coordenada 𝜉 𝑒 휂, para o qual se tem a relação 

tensão-deformação dada pela Equação 46, e da transformação linear do tensor de tensões e 

deformações desse sistema de referência local pontual para o sistema de referência local do 

elemento de casca curvo, mostrado na Figura 4.6. 

Figura 4. 6. Eixos dependentes de ξ e η.  

 
Fonte: Celigüeta Lizarza, 2011. 
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Definindo 𝐭𝛏 e 𝐭𝛈 vetores unitários tangentes à superfície definida para uma posição 

𝜏 constante, por exemplo, se 𝜏 = 0 então essa superfície é a superfície média de referência, 

tem-se: 

𝐭𝛏=x,𝜉 = (𝐱𝐢
𝐦 +

𝜏

2
𝐭𝐢)𝑁𝑖,𝜉  (40) 

𝐭𝛈=x,𝜂 = (𝐱𝐢
𝐦 +

𝜏

2
𝐭𝐢)𝑁𝑖,𝜂 (41) 

𝐳𝐋 =
𝐭𝛏 × 𝐭𝛈

||𝐭𝛏 × 𝐭𝛈||
 (42) 

Na Equação 42 é definido um vetor unitário perpendicular ao plano tangente à 

superfície definida para uma posição 𝜏 constante. Como  𝐭𝛏 e 𝐭𝛈 não são necessariamente 

ortogonais, define-se os eixos dados pelos vetores unitários ortogonais xL e yL no plano formado 

por 𝐭𝛏 e 𝐭𝛈. Obtido o sistema de referência local pontual obtém-se a matriz de rotação (𝐑) desse 

sistema para o sistema de referência local dos elementos de casca curvo, ou seja, 𝐱𝐋=R
𝐓𝐱. 

𝐱𝐋= 𝐭𝛈 × 𝐳𝐋 (43) 

𝐲𝐋= 𝐳𝐋 × 𝐱𝐋 (44) 

𝐑=[𝐱𝐋 𝐲𝐋 𝐳𝐋] (45) 

Usando a lei generalizada de Hooke para um material isotrópico elástico linear 

determina-se a relação tensão-deformação para o elemento de casca curvo considerando o 

sistema de referência local pontual (𝛔𝐋=C𝐋𝛆𝐋). 

{
 
 

 
 
𝜎𝐿𝑥
𝜎𝐿𝑦
0
𝜏𝐿𝑥𝑦
𝜏𝐿𝑥𝑧
𝜏𝐿𝑦𝑧}

 
 

 
 

=
𝐸

1 − 𝜈2

[
 
 
 
 
 
 
 
 
1 𝜈 0 0 0 0
𝜈 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0
1 − 𝜈

2
0 0

0 0 0 0
1 − 𝜈

2
0

0 0 0 0 0
1 − 𝜈

2 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

{
 
 

 
 
휀𝐿𝑥
휀𝐿𝑦
0
𝛾𝐿𝑥𝑦
𝛾𝐿𝑥𝑧
𝛾𝐿𝑦𝑧}

 
 

 
 

 (46) 

Aplicando a lei de transformação linear no tensor de segunda ordem da tensão tem-se: 
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[

𝜎𝐿𝑥 𝜏𝐿𝑥𝑦 𝜏𝐿𝑥𝑧
𝜏𝐿𝑥𝑦 𝜎𝐿𝑦 𝜏𝐿𝑦𝑧
𝜏𝐿𝑥𝑧 𝜏𝐿𝑦𝑧 0

] = [

𝑥𝐿
𝑇

𝑦𝐿
𝑇

𝑧𝐿
𝑇

] [

𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑥𝑦 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧
𝜏𝑥𝑧 𝜏𝑦𝑧 𝜎𝑧

] [𝑥𝐿 𝑦𝐿 𝑧𝐿] (47) 

Trabalhando a Equação 47 chega-se à relação 𝝈𝑳=Q𝝈𝝈. De forma análoga para o tensor 

de segunda ordem das deformações, tem-se 𝛆𝐋=Q𝛆𝛆. As matrizes 𝐐𝛔 e 𝐐𝛆 são dadas a seguir. 

Sabendo que 𝐐𝛔
−1=Q𝜺

𝑇
pode-se obter a matriz constitutiva C da relação tensão deformação       

(σ=Cε ) para o sistema de referência local do elemento de casca curvo, ou seja, C=Q𝛆
𝐓𝐂𝐋𝐐𝛆. 

𝑄𝜎 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑥𝐿𝑥

2     𝑥𝐿𝑦
2    𝑥𝐿𝑧

2

𝑦𝐿𝑥
2 𝑦𝐿𝑦

2 𝑦𝐿𝑧
2

𝑧𝐿𝑥
2 𝑧𝐿𝑦

2 𝑧𝐿𝑧
2

2𝑥𝐿𝑦𝑥𝐿𝑥                    2𝑥𝐿𝑦𝑥𝐿𝑧                   2𝑥𝐿𝑧𝑥𝐿𝑥
2𝑦𝐿𝑦𝑦𝐿𝑥 2𝑦𝐿𝑦𝑦𝐿𝑧 2𝑦𝐿𝑧𝑦𝐿𝑥
2𝑧𝐿𝑦𝑧𝐿𝑥 2𝑧𝐿𝑦𝑧𝐿𝑧 2𝑧𝐿𝑧𝑧𝐿𝑥

𝑥𝐿𝑥𝑦𝐿𝑥 𝑥𝐿𝑦𝑦𝐿𝑦 𝑥𝐿𝑧𝑦𝐿𝑧
𝑦𝐿𝑥𝑧𝐿𝑥 𝑦𝐿𝑦𝑧𝐿𝑦 𝑦𝐿𝑧𝑧𝐿𝑧
𝑥𝐿𝑥𝑧𝐿𝑥 𝑥𝐿𝑦𝑧𝐿𝑦 𝑥𝐿𝑧𝑧𝐿𝑧

(𝑥𝐿𝑥𝑦𝐿𝑦 + 𝑥𝐿𝑦𝑦𝐿𝑥) (𝑥𝐿𝑦𝑦𝐿𝑧 + 𝑥𝐿𝑧𝑦𝐿𝑦) (𝑥𝐿𝑥𝑦𝐿𝑧 + 𝑥𝐿𝑧𝑦𝐿𝑥)

(𝑦𝐿𝑥𝑧𝐿𝑦 + 𝑦𝐿𝑦𝑧𝐿𝑥) (𝑦𝐿𝑦𝑧𝐿𝑧 + 𝑦𝐿𝑧𝑧𝐿𝑦) (𝑦𝐿𝑥𝑧𝐿𝑧 + 𝑦𝐿𝑧𝑧𝐿𝑥)

(𝑥𝐿𝑥𝑧𝐿𝑦 + 𝑥𝐿𝑦𝑧𝐿𝑥) (𝑥𝐿𝑦𝑧𝐿𝑧 + 𝑥𝐿𝑧𝑧𝐿𝑦) (𝑥𝐿𝑥𝑧𝐿𝑧 + 𝑥𝐿𝑧𝑧𝐿𝑥)]
 
 
 
 
 
 
 

 (48) 

𝑄𝜀 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑥𝐿𝑥

2       𝑥𝐿𝑦
2      𝑥𝐿𝑧

2

𝑦𝐿𝑥
2 𝑦𝐿𝑦

2 𝑦𝐿𝑧
2

𝑧𝐿𝑥
2 𝑧𝐿𝑦

2 𝑧𝐿𝑧
2

𝑥𝐿𝑦𝑥𝐿𝑥                       𝑥𝐿𝑦𝑥𝐿𝑧                       𝑥𝐿𝑧𝑥𝐿𝑥
𝑦𝐿𝑦𝑦𝐿𝑥 𝑦𝐿𝑦𝑦𝐿𝑧 𝑦𝐿𝑧𝑦𝐿𝑥
𝑧𝐿𝑦𝑧𝐿𝑥 𝑧𝐿𝑦𝑧𝐿𝑧 𝑧𝐿𝑧𝑧𝐿𝑥

2𝑥𝐿𝑥𝑦𝐿𝑥 2𝑥𝐿𝑦𝑦𝐿𝑦 2𝑥𝐿𝑧𝑦𝐿𝑧
2𝑦𝐿𝑥𝑧𝐿𝑥 2𝑦𝐿𝑦𝑧𝐿𝑦 2𝑦𝐿𝑧𝑧𝐿𝑧
2𝑥𝐿𝑥𝑧𝐿𝑥 2𝑥𝐿𝑦𝑧𝐿𝑦 2𝑥𝐿𝑧𝑧𝐿𝑧

(𝑥𝐿𝑥𝑦𝐿𝑦 + 𝑥𝐿𝑦𝑦𝐿𝑥) (𝑥𝐿𝑦𝑦𝐿𝑧 + 𝑥𝐿𝑧𝑦𝐿𝑦) (𝑥𝐿𝑥𝑦𝐿𝑧 + 𝑥𝐿𝑧𝑦𝐿𝑥)

(𝑦𝐿𝑥𝑧𝐿𝑦 + 𝑦𝐿𝑦𝑧𝐿𝑥) (𝑦𝐿𝑦𝑧𝐿𝑧 + 𝑦𝐿𝑧𝑧𝐿𝑦) (𝑦𝐿𝑥𝑧𝐿𝑧 + 𝑦𝐿𝑧𝑧𝐿𝑥)

(𝑥𝐿𝑥𝑧𝐿𝑦 + 𝑥𝐿𝑦𝑧𝐿𝑥) (𝑥𝐿𝑦𝑧𝐿𝑧 + 𝑥𝐿𝑧𝑧𝐿𝑦) (𝑥𝐿𝑥𝑧𝐿𝑧 + 𝑥𝐿𝑧𝑧𝐿𝑥)]
 
 
 
 
 
 
 

 (49) 

Aplicando um campo de deformações virtual compatível ao elemento de casca curvo 

tem-se, pelo princípio dos trabalhos virtuais, 𝛿𝑊∭ 𝛔𝐢𝐣𝛿𝛆𝐢𝐣𝑑𝑉𝑉 𝑖𝑛𝑡
. Em que 𝛿 é o operador 

variacional, 𝛔𝐢𝐣 é o estado tensional real em um ponto qualquer no elemento de casca curvo e 

𝛿𝛆𝐢𝐣 é o estado de deformação virtual obtido a partir do campo de deslocamento virtual imposto 

ao elemento. Aplicando o operador variacional nas equações 32 a 37 das deformações, chega-

se às equações a seguir. 

𝛿휀𝐿𝑥 = 𝑄𝜀11𝛿휀𝑥 + 𝑄𝜀12𝛿휀𝑦 +𝑄𝜀13𝛿휀𝑧 +𝑄𝜀14𝛿𝛾𝑥𝑦 + 𝑄𝜀15𝛿𝛾𝑥𝑧 +𝑄𝜀16𝛿𝛾𝑦𝑧  

𝛿휀𝐿𝑥 = 𝛿𝐪
𝐓

{
 
 
 

 
 
 

𝐐𝟏
𝟏𝛁𝚽

𝐐𝟐
𝟏𝛁𝚽

𝐐𝟑
𝟏𝛁𝚽

−
𝜏

2
(𝐐𝟏

𝟏𝛁𝚽𝟐𝐱 +𝐐𝟐
𝟏𝛁𝚽𝟐𝐲 +𝐐𝟑

𝟏𝛁𝚽𝟐𝐳) −
1

2
(𝐐𝟏

𝟏𝚽𝟐𝐱
′ +𝐐𝟐

𝟏𝚽𝟐𝐲
′ +𝐐𝛕𝟑

𝟏 𝚽𝟐𝐳
′ )

𝜏

2
(𝐐𝟏

𝟏𝛁𝚽𝟏𝐱 +𝐐𝟐
𝟏𝛁𝚽𝟏𝐲 +𝐐𝟑

𝟏𝛁𝚽𝟏𝐳) +
1

2
(𝐐𝟏

𝟏𝚽𝟏𝐱
′ +𝐐𝟐

𝟏𝚽𝟏𝐲
′ +𝐐𝛕𝟑

𝟏 𝚽𝟏𝐳
′ ) }

 
 
 

 
 
 

 
(50) 

Na Equação 50, 𝐐𝟏
𝟏 = (𝑄𝜀11 𝑄𝜀14 𝑄𝜀15), 𝐐𝟐

𝟏 = (𝑄𝜀14 𝑄𝜀12 𝑄𝜀16) e                   

𝐐𝟑
𝟏 = (𝑄𝜀15 𝑄𝜀16 𝑄𝜀13), são vetores linhas de três termos formados pelos termos da 

primeira linha da matriz 𝐐𝛆; O vetor coluna 𝚽𝟐𝐱
′  é dado pelos termos do vetor 𝚽𝟐𝐱 multiplicados 
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pelas derivadas de  , como apresentado na Equação 52 a seguir, de forma análoga são 

definidos 𝚽𝟐𝐲
′  e 𝚽𝟐𝐳

′ ; 𝛻(. . . ) = (
𝜕(...)

𝜕𝑥

𝜕(...)

𝜕𝑦

𝜕(...)

𝜕𝑧
)
𝑇

 é um operador diferencial de primeira 

ordem. Os produtos 𝐐𝟏
𝟏𝛁𝚽 e 𝐐𝟏

𝟏𝚽𝟐𝐱
′  são mostrados nas equações a seguir. Para os demais 

produtos na Equação 50 segue de forma análoga. 

𝐐𝟏
𝟏𝛁𝚽 = (𝑄𝜀11 𝑄𝜀14 𝑄𝜀15) {

𝚽,𝐱

𝚽,𝐲

𝚽,𝐳

} = 𝑄𝜀11𝚽,𝐱 + 𝑄𝜀14𝚽,𝐲 + 𝑄𝜀15𝚽,𝐳 (51) 

𝐐𝟏
𝟏𝚽𝟐𝐱

′ = (𝑄𝜀11 𝑄𝜀14 𝑄𝜀15) {

𝜏,𝑥𝚽𝟐𝐱

𝜏,𝑦𝚽𝟐𝐱

𝜏,𝑧𝚽𝟐𝐱

} = 𝑄𝜀11𝜏,𝑥𝚽𝟐𝐱 +𝑄𝜀14𝜏,𝑦𝚽𝟐𝐱 + 𝑄𝜀15𝜏,𝑧𝚽𝟐𝐱 (52) 

Na Equação 53 a seguir, a integral de volume foi dividida em duas partes para separar a 

contribuição dos esforços de flexão e axial dos esforços cisalhantes no trabalho virtual interno. 

Essa separação permite a utilização da técnica de integração reduzida que tenta minimizar erros 

numéricos nas análises de cascas finas usando a teoria de cascas espessas. Substituindo os 

variacionais das deformações na equação do variacional do trabalho virtual interno chega-se à 

Equação 54 para o trabalho virtual interno no elemento de casca curvo.  

𝛿𝑊∭(𝛿εLxσLx + 𝛿휀𝐿𝑦𝜎𝐿𝑦 +
𝑉

∭(2𝛿휀𝐿𝑥𝑧𝜏𝐿𝑥𝑧 + 2𝛿휀𝐿𝑦𝑧𝜏𝐿𝑦𝑧)𝑑𝑉
𝑉 𝑖𝑛𝑡

 
(53) 

𝛿𝑊𝑇∭

{
 
 
 

 
 
 𝑆𝑗𝐐𝟏

𝐣
𝛁𝚽

𝑆𝑗𝐐𝟐
𝐣
𝛁𝚽

𝑆𝑗𝐐𝟑
𝐣
𝛁𝚽

−
𝜏

2
(𝑆𝑗𝐐𝟏

𝐣
𝛁𝚽𝟐𝐱+ 𝑆𝑗𝑸𝟐

𝒋
𝜵𝜱𝟐𝒚 + 𝑆𝑗𝑸𝟑

𝒋
𝜵𝜱𝟐𝒛) −

1

2
(𝑆𝑗𝑸𝟏

𝒋
𝜱𝟐𝒙

′ + 𝑆𝑗𝑸𝟐
𝒋
𝜱𝟐𝒚

′ + 𝑆𝑗𝑸𝟑
𝒋
𝜱𝟐𝒛

′ )

𝜏

2
(𝑆𝑗𝑸𝟏

𝒋
𝜵𝜱𝟏𝒙 + 𝑆𝑗𝑸𝟐

𝒋
𝜵𝜱𝟏𝒚 + 𝑆𝑗𝑸𝟑

𝒋
𝜵𝜱𝟏𝒛) +

1

2
(𝑆𝑗𝑸𝟏

𝒋
𝜱𝟏𝒙

′ + 𝑆𝑗𝑸𝟐
𝒋
𝜱𝟏𝒚

′ + 𝑆𝑗𝑸𝟑
𝒋
𝜱𝟏𝒛

′ ) }
 
 
 

 
 
 

𝑉

𝑖𝑛𝑡

 (54) 

Na Equação 54, 𝑆1 = 𝜎𝐿𝑥, 𝑆2 = 𝜎𝐿𝑦 , 𝑆4 = 𝜏𝐿𝑥𝑦 , 𝑆5 = 𝜏𝐿𝑥𝑧 e 𝑆6 = 𝜏𝐿𝑦𝑧. Os produtos 

𝑆𝑗𝐐𝟏
𝐣
𝛁𝚽 e 𝑆𝑗𝐐𝟏

𝐣
𝚽𝟏𝐱

′  são mostrados nas equações a seguir. Para os demais produtos na equação 

54 segue de forma análoga. 

𝑆𝑗𝐐𝟏
𝐣
𝛁𝚽 = 𝑆1𝑸𝟏

𝟏𝜵𝜱+ 𝑆2𝑸𝟏
𝟐𝜵𝜱+ 𝑆4𝑸𝟏

𝟒𝜵𝜱+ 𝑆5𝑸𝟏
𝟓𝜵𝜱+ 𝑺𝟔𝑸𝟏

𝟔𝜵𝜱 (55) 

𝑆𝑗𝑸𝟏
𝒋
𝜱𝟏𝒙

′ = 𝑆1𝑸𝟏
𝟏𝜱𝟏𝒙

′ + 𝑆2𝑸𝟏
𝟐𝜱𝟏𝒙

′ + 𝑆4𝑸𝟏
𝟒𝜱𝟏𝒙

′ + 𝑆5𝑸𝟏
𝟓𝜱𝟏𝒙

′ + 𝑆6𝑸𝟏
𝟔𝜱𝟏𝒙

′

 
 (56) 
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O trabalho virtual externo é dado por 𝛿𝑊𝑒𝑥𝑡 = 𝛿𝒒
𝑇𝒇𝑒𝑥𝑡 Em que 𝒇𝑒𝑥𝑡 é o vetor de forças 

externas nas direções dos graus de liberdade do elemento de casca curvo. Da condição de que 

o trabalho virtual interno deve ser igual ao trabalho virtual externo (𝛿𝑊𝑒𝑥𝑡 = 𝛿𝑊𝑖𝑛𝑡), tem-se:  

𝛿𝒒𝑇

(

 
 
 
 
 
 

∭

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑆𝑗𝐐𝟏

𝐣
𝛁𝚽

𝑆𝑗𝐐𝟐
𝐣
𝛁𝚽

𝑆𝑗𝐐𝟑
𝐣
𝛁𝚽

−𝑆𝑗[𝐐𝟏
𝐣
(
𝜏

2
𝛁𝚽𝟐𝐱 +

1

2
𝚽𝟐𝐱

′ ) + 𝐐𝟐
𝐣
(
𝜏

2
𝛁𝚽𝟐𝐲 +

1

2
𝚽𝟐𝐲

′ ) + 𝐐𝟑
𝐣
(
𝜏

2
𝛁𝚽𝟐𝐳 +

1

2
𝚽𝟐𝐳

′ )]

𝑆𝑗[𝐐𝟏
𝐣
(
𝜏

2
𝛁𝚽𝟏𝐱 +

1

2
𝚽𝟏𝐱

′ ) + 𝐐𝟐
𝐣 (
𝜏

2
𝛁𝚽𝟏𝐲 +

1

2
𝚽𝟏𝐲

′ ) + 𝐐𝟑
𝐣
(
𝜏

2
𝛁𝚽𝟏𝐳 +

1

2
𝚽𝟏𝐳

′ )] }
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑉

𝑑𝑉 − 𝒇𝑒𝑥𝑡

)

 
 
 
 
 
 

= 0 (57) 

Sabendo que a Equação 53 deve ser válida para qualquer campo de deslocamento virtual 

compatível (𝛿𝒒), tem-se: 𝒇𝑖𝑛𝑡 − 𝒇𝑒𝑥𝑡 = 0, onde 𝒇𝑖𝑛𝑡 
é o vetor de forças internas dado pela 

expressão a seguir. 

1

2

int 3

' ' '1 1 1
1 2 2 2 2 2 3 2 22 2 2 2 2 2

' ' '1 1 1
1 1 1 2 1 1 3 1 12 2 2 2 2 2

( ) ( ) ( )]

( ) ( ) ( )]

Q

Q

f Q

[Q Q Q

[Q Q Q

j
j

j
j

j
j

V j j j
j x x y y z z

j j j
j x x y y z z

S

S

dVS

S

S

  

  







     

     

 
 
 
  

=  
 
−  + +  + +  + 
 

 + +  + +  +  


 

(58) 

Para a resolução do problema de equilíbrio 𝒇𝑖𝑛𝑡 − 𝒇𝑒𝑥𝑡 = 0, é utilizado o método de 

Newton-Raphson, logo a matriz de rigidez tangente deve ser obtida. Sendo 𝒇𝑒𝑥𝑡 constante em 

relação aos deslocamentos nodais, a matriz de rigidez tangente é dada por 𝑲 =
𝜕𝒇𝑖𝑛𝑡

𝜕𝒒
. 

1

2

3

' ' '1 1 1
1 2 2 2 2 2 3 2 22 2 2 2 2 2

' ' '1 1 1
1 1 1 2 1 1 3 1 12 2 2 2 2 2

( ) ( ) ( )]

( ) ( ) ( )]

Q
q

Q
q

K Q
q

[Q Q Q
q

[Q Q Q
q

T

jj

T

jj

T

jj

T

jj j j
x x y y z z

T

jj j j
x x y y z z

S

S

S

S

S

  

  







     

     

  
   

  


  
  

 

 
=   

 

 
−  + +  + +  +  

 

 
 + +  + +  +  

 

V

dV







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

(59) 

Os produtos matriciais apresentados na Equação 59 podem ser obtidos conforme 

descrito a seguir. 
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, ,

61
1 11 14 15 , 61 64 65 ,

, ,

...Q
q q q

T T Tx x
jj

y y

z z

S SS
Q Q Q Q Q Q     

 

  

 

   
         

 = + +        
          

   

 

1 , 1 , 4 , 5[ ] [ ] [ ]Q
q q q q

T T T T

j j j jj
x j y j z j

N S S S
Q Q Q     

          
 = + +       

          
 (60) 

 

   
, 1 , 1

' 61
1 1 11 14 15 , 1 61 64 65 , 1

, 1 , 1

...Q
q q q

T T Tx x x x
jj

x y x y x

z x z x

S SS
Q Q Q Q Q Q     

 

 

 

 

  

 

   
         

= + +        
          

   

 

'
1 1 1 , 1 , 4 , 5[ ]Q

q q q q

T T T T

j j j jj
x x x j y j z j

S S S S
Q Q Q     

          
= + +       

          
 (61) 

 

Na Equação 60, a derivada da tensão normal na direção x em relação aos deslocamentos 

nodais é dada a seguir. De forma análoga obtêm-se as derivadas das outras tensões em relação 

aos deslocamentos nodais, dadas pelas Equações 63 e 64. Nessas equações CLij é o termo da 

linha i coluna j da matriz constitutiva CL apresentada anteriormente. 

1
11 12

q q q q

LyLx Lx
L L

S
C C

   
= = +

   
 (62) 

1

2

3

' ' '1
2 2 2 2 2 21 2 32

' ' '1
1 1 1 1 1 11 2 32

( ) ( ) ( )]

( ) ( ) ( )]

Q

Q

Q
q

[Q Q Q

[Q Q Q

j
Lij

j
Lij

ji
Lij

j j j
Lij x x y y z z

j j j
Lij x x y y z z

C

C

S
C

C

C

  

  







     

     

 
 
 
   

=  
  

−  + +  + +  + 
 

 + +  + +  +     

                                                                                                com i = 1, 2 e  j=1,2. 

(63) 

1

2

2

' ' '1 1 1
2 2 2 2 2 21 2 32 2 2 2 2 2

' ' '1 1 1
1 1 1 1 1 11 2 32 2 2 2 2 2

( ) ( ) )]

( ) ( ) )]

Q

Q

Q
q

[Q Q (Q

[Q Q (Q

j
Ljj

j
Ljj

j j
Ljj

j j j
Ljj x x y y z z

j j j
Ljj x x y y z z

C

C
S

C

C

C

  

  







     

     

 
 
 
   

=  
  

−  + +  + +  + 
 

 + +  + +  +  
 

                                                                                                         com j=4, 5 e 6.         

(64) 
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Para a análise dinâmica se faz necessária a definição da matriz de massa do elemento de 

casca curvo apresentado nesse tópico. Dessa forma, os passos para definição de uma matriz de 

massa consistente são apresentados nos parágrafos seguintes. 

O deslocamento de um ponto qualquer no domínio do elemento de casca curvo pode ser 

obtido a partir dos deslocamentos nodais como apresentado na equação a seguir. 

2 12 2

2 12 2

2 12 2

( , , )u q Hq

T T T T T
x x

T T T T T
y y

T T T T T
z z

u

v

w

 

 

 

  

    

    

    

 − 
  

= = − =  
  

  −    

(65) 

Como é apresentada na sequência dessa seção, para a determinação da matriz de massa 

para análise dinâmica de estruturas discretizadas pelo elemento finito de casca curvo é 

necessária a matriz obtida pelo produto da transposta de H por H, ou seja: 

2 2

2 2

2 12 2

2 12 2

2 12 2

2 2 2 22 212 2 2 4 4

1 1 1 12 112 2 2 4 4

ΦΦ 00 00 ΦΦ ΦΦ

00 ΦΦ 00 ΦΦ ΦΦ

H H 00 00 ΦΦ ΦΦ ΦΦ

Φ Φ Φ Φ Φ Φ

Φ Φ Φ Φ Φ Φ

T T T T T

x x

T T T T T

y y

T T T T T T

z z

T T T

x y z

T T T

x y z

 

 

 

    

    

 

 

 −
 

− 
 = −
 
− − − − 
 −   

                               11 1 1 1 1 1 1Φ Φ Φ Φ Φ Φ
T T T

x x y y z z = + +
 

                               12 1 2 1 2 1 2Φ Φ Φ Φ Φ Φ
T T T

x x y y z z = + +
 

                               21 2 1 2 1 2 1Φ Φ Φ Φ Φ Φ
T T T

x x y y z z = + +
 

                              22 2 2 2 2 2 2Φ Φ Φ Φ Φ Φ
T T T

x x y y z z = + +  

(66) 

 

 

 

 

 

Sendo dm a massa infinitesimal em um ponto qualquer do volume V do elemento curvo 

de casca, e considerando 𝜌 a densidade de massa do material nesse ponto, tem-se 𝑑𝑚 = 𝜌𝑑𝑉 . 

No equilíbrio de forças em uma análise dinâmica, a matriz de massa está associada à força 

dinâmica dada pelo produto entre a massa concentrada em um determinado ponto e a aceleração 

desse ponto. Sendo a aceleração a derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo e 

conhecida a equação de equilíbrio dinâmico obtém-se a matriz de massa para o elemento curvo 

de casca dada pela Equação 67. Na determinação dessa equação foi considerado densidade 

constante ao longo do volume do elemento de placa.   



   
 

 
45 

2 2

2 2

2 12 2

2 12 2

2 12 2

2 2 2 22 212 2 2 4 4

1 1 1 12 112 2 2 4 4

ΦΦ 00 00 ΦΦ ΦΦ
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M H H 00 00 ΦΦ ΦΦ ΦΦ

Φ Φ Φ Φ Φ Φ

Φ Φ Φ Φ Φ Φ

T T T T T

x x

T T T T T

y y

T T T T T T

z z

T T TV V

x y z

T T T

x y z

dV dV

 

 

 

    

    

 

 

 

 −
 

− 
 = = −
 
− − − − 
 − 

 

 

(67) 
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5 EXEMPLOS, APLICAÇÕES E RESULTADOS  

5.1 INTRODUÇÃO 

Os elementos finitos de casca apresentam diversas aplicações no campo da engenharia 

civil, podendo ser utilizado no cálculo de reservatórios, edifícios, pontes, muros, coberturas, 

entre outros. Além disso, possui também aplicações em outras engenharias, como por exemplo, 

mecânica, naval e aeronáutica.  

Com o objetivo de avaliar os elementos finitos implementados foram escolhidos alguns 

exemplos de uma série de problemas frequentemente utilizados pela maioria dos autores na 

validação de suas implementações. Tais exemplos são abordados para solução estática. 

Harder e Macneai (1985) publicaram uma lista de problemas para verificar a precisão 

na implementação de elementos finitos. Tais exemplos abordam os principais fenômenos ou 

problemas que a implementação do elemento poderia presentar. Os exercícios classificam-se 

em elemento finito de viga, elemento plano de membrana, elemento plano de flexão, elemento 

de casca e elemento finito sólido; mostrando uma comparação entre eles e indicando quais são 

de maior conveniência para cada elemento.  

Primeiramente serão consideradas estruturas de espessura constante, sendo que a 

solução é facilmente comparável com outros autores. As características principais entre estas 

estruturas são a geometria, geralmente simétrica e de revolução, assim como a consideração de 

cargas de fácil aplicabilidade, por exemplo, cagas nodais, de pressão ou apenas de gravidade. 

Para abordar estruturas de espessura variável, a quantidade de exemplos na literatura é limitada, 

razão pela qual optou-se por fazer uma comparação entre os elementos do mesmo programa 

além de considerar o programa comercial SAP2000 para a análise estática. Foram considerados 

problemas análogos aos de espessura constante impondo à geometria da casca uma espessura 

variável. 

A geometria das cascas influencia diretamente o seu desempenho estrutural, pelo que a 

sua eficiência está ligada à eficiência da sua forma, incluindo sua espessura e raios de curvatura. 

Como pode ser visto na Figura 5.1, para uma casca sob a ação do seu peso próprio 

(carregamento vertical uniformemente distribuído) os esforções no topo da estrutura são a 

metade dos esforços na base dela. 
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Figura 5. 1. Esforços de uma casca sob seu peso próprio. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Uma vantagem de considerar estruturas do tipo casca com espessura variável é o fato de 

poder controlar a distribuição de esforços, como feito por Rabello et al. (2016). Uma casca com 

esforços constantes tende a fornecer um projeto com bom aproveitamento do material, diminuir 

os momentos fletores e cortantes que podem ser significativos em estruturas com outros tipos 

de geometria.  

Na parte de aplicação considera-se a aplicação de cargas dinâmicas atuantes sobre as 

estruturas, analisando o comportamento do elemento implementado para este tipo de ações. 

Propõe-se desde uma perspectiva arquitetônica, um estudo paramétrico para definir uma melhor 

distribuição de massa que otimiza o comportamento dinâmico de duas passarelas, variando a 

espessura da casca e mantendo o seu volume constante. Nestas estruturas além de se avaliar a 

resposta estrutural, procura-se uma otimização no uso de materiais. 

As passarelas são infraestruturas destinadas em garantir a segurança dos pedestres ao 

transpor estradas, rodovias, rios ou qualquer outro obstáculo do tipo. Além da segurança as 

passarelas devem apresentar conforto aos usuários evitando, por exemplo, problemas de 

vibrações excessivas quando submetidas ao tráfego de pessoas, problema relacionado à alta 

flexibilidade estrutural, baixo peso e grandes vãos livres (Machado, 2019, apud Gomez et al., 

2018), proporcionado passarelas cada vez mais sensíveis à carga dinâmica.  

As vibrações geradas por atividades humanas nem sempre ocasionam perda na 

resistência da estrutura, porém podem gerar perda no conforto dos usuários ocasionando em 

alguns casos problemas de saúde. Segundo Cassano (2009) a Figura 5.2 representa o conforto 

das pessoas enquanto às percepções de vibração.  
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Figura 5. 2. Conforto humano ante vibrações.  

 
Fonte: Cassano, 2009. 

Considerando a figura anterior, a Tabela 5.1 mostra a aceitabilidade das vibrações nas 

edificações, assim como um estado previsível para a estrutura.  

Tabela 5. 1. Aceitabilidade e efeito das vibrações. 

 Percepção dos 

usuários 

Aceitabilidade em 

edificações 

Estado previsto da 

estrutura 

A Intolerável N/A Colapso 

B Desagradável N/A Danos locais 

C Bastante Perceptível Situação limite Formação de fissuras 

D Muito Perceptível 
Em tarefas Industriais 

pesadas 
Formação de fissuras 

E Perceptível 
Em períodos breves em 

casa-habitação 

Sem fissuras em 

estrutura comum 

F Pouco Perceptível 
Períodos longos em     

casa-habitação 
Sem fissura 

G Não Perceptível 
Períodos longos em     

casa-habitação 
Sem fissura 

Fonte: Cassano, 2009. 

Na Tabela 5.2 são mostrados os limites de percepção humana às vibrações, em termos 

de velocidade e aceleração, segundo Machado (2019) apud Bachmann (1995) apud Varela 

(2004).  
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Tabela 5. 2. Limites de percepção humana às vibrações. 

Descrição 
Frequência de 1 a 10 Hz, 

Aceleração máxima (mm/s²) 

Frequência de 10 a 100 Hz, 

Velocidade máxima (mm/s) 

Pouco perceptível 34 0,5 

Claramente 

perceptível 
100 1,3 

Desagradável 550 6,8 

Intolerável 1800 13,8 

Fonte: Machado, 2019. 

Na Figura 5.3 são mostrados os limites de tolerância das acelerações de pico 

recomendadas pela AISC para o conforto humano (Machado, 2019 apud Murray et al., 2016). 

Figura 5. 3. Limites de tolerância recomendados para conforto humano. 

 
Fonte: Machado, 2019. 

 A aceleração RMS (𝑎𝑟𝑚𝑠) é dada pelaraiz quadrada do valor quadrático médio da 

aceleração ou valor eficaz (do inglês root mean square) e pode ser obtida pela Equação 68. 

𝑎𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑇𝑝
∫ 𝑎(𝑡)2𝑑𝑡
𝑇𝑝

0

 (68) 

Sendo 𝑇𝑝 o comprimento de passo e 𝑎(𝑡) a resposta individual ao impulso do passo, que 

é uma aceleração de pico inicial (𝑎𝑝) seguida de um decaimento.  
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Ao se tratar de atividade humana o carregamento dinâmico pode-se considerar como 

carregamento harmônico, sendo que se repeti em ciclos sucessivos. Alguns parâmetros a 

considerar na análise desse tipo de carregamento são o comprimento do passo (ambas as 

pernas), o contato do calcanhar com o piso (ambas as pernas), o comprimento do ciclo de um 

passo completo, tempo de apoio de cada um dos pés ou mesmo ambos e duração do ciclo de 

um passo completo. (Machado, 2019 apud Inman et al., 1981 apud Varela, 2004). 

Machado (2019) implementou no programa FEMOOP vários modelos matemáticos 

para representar o carregamento dinâmico devido à atividade humana. Para esses exemplos 

considerou-se o modelo descrito pela Equação 71, que descreve o caminhar da pessoa 

desprezando o impacto do calcanhar, porém considerando o peso.  

𝐹(𝑡) = 𝑃 [1 +∑𝛼𝑖 𝑐𝑜𝑠( 2𝜋𝑖𝑓𝑝𝑡 + 𝜙𝑖)] (69) 

Sendo P o peso do ser humano, 𝛼𝑖  o coeficiente dinâmico para a componente da força 

harmônica i (Tabela 5.3), i o múltiplo harmônico da frequência do passo (1, 2, 3,...),  𝑓𝑝  a 

frequência de passo da atividade ou frequência da excitação, t o tempo e 𝜙𝑖 é o ângulo de fase 

para o harmônico i. 

Tabela 5. 3. Faixas de frequência das atividades. 

 Frequência de excitação (fp) e coeficientes dinâmicos (αi) 

Harmônico i 
Pessoa caminhando Aula de aeróbica Grupo de dança 

fp (Hz) αi fp (Hz) αi fp (Hz) αi 

1 1.6 - 2.2 0.5 2.0 – 2.75 1.5 1.5 - 2.7 0.5 

2 3.2 - 4.4 0.2 4.0 – 5.5 0.6 3.0 – 5.4 0.05 

3 4.8 – 6.6 0.1 6.0 – 8.25 0.1 - - 

4 6.4 – 8.8 0.05 - - - - 

Fonte: Machado, 2019. 

O intervalo de tempo da aplicação da carga no nó da estrutura depende da distância e da 

frequência do passo, definidos pela Tabela 5.4. 

Tabela 5. 4. Características do passo humano. 

Atividade Velocidade (m/s) Distância do passo (m) Frequência do passo (Hz) 

Caminhada lenta 1,1 0,6 1,7 

Caminhada normal 1,5 0,75 2,0 

Caminhada rápida 2,2 1,0 2,3 

Fonte: Machado, 2019. 
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5.2 EXEMPLOS COM ESPESSURA CONSTANTE  

5.2.1 Exemplo 1. Telhado de Scordesllis-Lo 

 O telhado de Scordesllis-Lo é um dos exemplos mais usados para testar a precisão do 

elemento finito de casca. Segundo Paschoalini (2001) os resultados analíticos foram 

presentados por Scordeslis e Lo (1964).  O problema avalia a habilidade do elemento finito para 

representar campos complexos de deformações de membrana. Segundo Garcia (2003) apud 

Huang & Hinton esse exemplo foi sugerido para verificar o travamento da membrana. 

 A estrutura é formada por uma cobertura cilíndrica fina com as extremidades curvas 

apoiada em duas paredes rígidas e os contornos laterais livres (Figura 5.4). Tal estrutura está 

submetida à ação do seu peso próprio sendo permitido nos apoios com as paredes rígidas apenas 

movimentos axiais. 

Alguns autores definem as unidades das propriedades e características da estrutura e 

outros não, com o fim de facilitar a comparação de resultados essas serão omitidas, 

considerando apenas os valores. A casca presenta as características mostradas na Figura 5.4. 

Um comprimento entre apoios L = 50, um raio R = 25 com um ângulo central θ = 80o, uma 

espessura t = 0.25, módulo de elasticidade E = 4.32 x 105, coeficiente de Poisson ν = 0 e um 

peso próprio q = 0.3599, gerando um carregamento Q = 90 distribuído na superfície do telhado. 

Figura 5. 4. Caraterísticas da casca de Scordesllis-Lo. 

 
Fonte: Duarte Filho, 2002. 

Considerando a simetria da geometria, condições de contorno e do carregamento, apenas 

um quarto da estrutura é discretizada. A Figura 5.5 mostra o detalhamento da parte discretizada 

e as restrições de continuidade. 
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Figura 5. 5. Restrições de continuidade no ¼ da coberta discretizado. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Os resultados obtidos para o deslocamento na direção z, tanto no ponto A como no ponto 

B da estrutura são mostrados na Tabela 5.5. Tais resultados são comparados com o elemento 

finito de casca plano e confrontados com a solução obtida no SAP2000 e com a solução 

analítica, porém para o ponto A não se tem o valor analítico. 

Segundo Ajeje (2009) apud Ibrahimbegovic e Wilson (1991) o elemento de casca 

utilizado no SAP2000, assim como os elementos implementados nesse trabalho, é um elemento 

baseado na teoria de Reissner-Mindlin com aproximação quadrática dentro e fora do plano, ou 

seja, tanto para comportamento de membrana quanto para flexão. 

Tabela 5. 5. Deslocamento casca de Scordesllis-Lo. 

Telhado de Scordesllis-Lo 

 Elemento de Casca Plano                                       
(SHELL9) 

Elemento de Casca Curvo                                   
(SHELLCURV9) 

Elemento Shell                                   
(SAP2000) 

Malha 
Deslocamento                

A - Centro 
Deslocamento       
B - Extremo 

% Solução 
Analítica 

Deslocamento        
A - Centro 

Deslocamento        
B - Extremo 

% Solução           
Analítica 

Deslocamento        
A - Centro 

Deslocamento        
B - Extremo 

% Solução           
Analítica 

4x4 0.04500 0.30653 101.9% 0.03177 0.25014 83.2% 0.04810 0.31690 105.4% 

8x8 0.04533 0.30292 100.7% 0.04416 0.29780 99.0% 0.04573 0.30380 101.0% 

16x16 0.04641 0.30676 102.0% 0.04514 0.30133 100.2% 0.04523 0.30120 100.1% 

20x20 0.04712 0.30988 103.0% 0.04517 0.30144 100.2% 0.04517 0.30090 100.0% 

30x30 0.04937 0.31989 106.3% 0.04519 0.30149 100.2% 0.04511 0.30070 100.0% 

Solução Analítica -- 0.3008 100.0% 

 

São mostradas nas Figuras 5.6 e 5.7 as curvas para os resultados apresentados na    

Tabela 5.5. Observa-se dessas figuras uma boa convergência mesmo para malhas pouco 

refinadas, considerando o abatimento da estrutura e a constante curvatura dela. 
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Figura 5. 6. Deslocamento da casca de Scordesllis-Lo no ponto B, eixo z. 

 

 
Figura 5. 7. Deslocamento da casca de Scordesllis-Lo no ponto A, eixo z. 

 

Fazendo uso do SAP2000 a Figura 5.8 apresenta a deformada geral da estrutura. 
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Figura 5. 8. Deformada da casca de Scordesllis-Lo. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na Figura 5.9 é mostrada a deformada no centro da estrutura no plano x-z, perfil A-B, 

considerando os deslocamentos obtidos com a malha 30x30. Observa-se uma similitude entre 

os deslocamentos, praticamente coincidindo os deslocamentos do elemento de casca curvo 

(SHELLCURV9) e os deslocamentos encontrados no programa SAP2000 (elemento Shell, 

malha 10x10), no entanto o elemento de casca plano (SHELL9) apresenta um pequeno 

desfasamento em relação aos anteriores.  

Figura 5. 9. Deformada da casca de Scordesllis-Lo, plano x-z, perfil A-B. 

 

 

Indeformada SHELLCURV9 SHELL9 SAP2000
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5.2.2 Exemplo 2. Semiesfera Furada 

 A casca semiesférica é outro exercício clássico na literatura para testar a formulação e 

implementação do elemento finito de casca, sendo incluso na série de problemas propostos por 

Harder e Macneai (1985), sugerindo-se na avaliação de elementos sólidos e de casca. 

 Segundo Paschoalini (2001) a estrutura tem a finalidade de verificar a capacidade do 

elemento finito de representar os modos de flexão sem influência da membrana, sendo que 

nesse exemplo as deformações de membrana são pequenas (Garcia, 2003), sendo também 

adequado para verificar as rotações de corpo rígido que surgem nos elementos afastados do 

ponto de aplicação da carga. 

 A casca hemisférica possui um furo no topo e está carregada por dois pares de forças 

pontuais na base, um par tracionando a estrutura e o outro comprimindo-a (Figura 5.10). A 

estrutura mantém o equilíbrio devido ao carregamento, sendo livre na sua base.  

 A casca apresenta as características mostradas na Figura 5.10: raio R = 10, espessura      

t = 0,04, módulo de elasticidade E = 6,825x107, coeficiente de Poisson ν = 0,3, carregamento   

F = 2 e ângulo de furo θ = 180. 

Figura 5. 10. Caraterísticas da casca semiesférica furada. 

 
Fonte: Gonzales, 1997. 

 Considerando a dupla simetria na geometria da estrutura e do carregamento apenas ¼ 

da casca é discretizado para a análise, considerando a equivalência do carregamento (F = 1). A 

Figura 5.11 detalha o ¼ discretizado e as suas restrições de continuidade. No entanto essas 

condições não representam exatamente a simetria do problema, sendo que os graus de liberdade 

rotacionais deveriam ser restringidos em termos de eixos locais (Ajeje, 2009). 
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Figura 5. 11. Restrições de continuidade no ¼ da semiesfera discretizado. 

 
Fonte: Ajeje, 2009. 

Os descolamentos do ponto A no eixo y são mostrados na Tabela 5.6. Os resultados 

obtidos referem-se ao elemento de casca curvo (SHELLCURV9) e ao elemento análogo, porém 

de espessura constante (SHELLCURV9C). A solução é comparada com o elemento finito de 

casca plano (SHELL9) e confrontada com a solução obtida no SAP2000 e com a solução 

analítica. 

Tabela 5. 6. Deslocamento da semiesfera furada. 

Semiesfera Furada 

 Elemento de Casca Plano 
(SHELL9) 

Elemento de Casca Curvo - 
Espessura Constante 

(SHELLCURV9C) 

Elemento de Casca Curvo 
(SHELLCURV9) 

Elemento Shell                  
(SAP2000) 

Malha 
Deslocamento       

A 
% Solução 
analítica 

Deslocamento        
A 

% Solução           
analítica 

Deslocamento        
A 

% Solução           
analítica 

Deslocamento        
A 

% Solução           
Analítica 

8x8 0.0090 9.6% 0.0266 28.5% 0.0266 28.4% 0.0938 100.3% 

16x16 0.0261 27.9% 0.0797 85.3% 0.0796 85.2% 0.0935 100.0% 

20x20 0.0339 36.2% 0.0875 93.5% 0.0873 93.4% 0.0942 100.7% 

30x30 0.0489 52.3% 0.0927 98.8% 0.0924 98.8% 0.0935 99.9% 

35x35 0.0542 58.0% 0.0934 99.9% 0.0930 99.5% 0.0960 102.7% 

Solução Analítica 0.0935 100.0% 

 

Na Figura 5.12 são apresentadas as curvas para os resultados mostrados na Tabela 5.6. 

Tanto o elemento finito curvo de espessura constante (SHELLCURV9C) quanto o de espessura 

variável (SHELLCURV9) apresentam resultados muito próximos com curvas praticamente 

coincidentes. Ao se tratar de uma estrutura de dupla curvatura o elemento curvo apresenta 

melhores resultados e uma convergência mais rápida do que o elemento plano (SHELL9). 
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Diferente da estrutura de curvatura simples, a aproximação entre as respostas dos elementos 

curvos e plano só fica visível para um refinamento muito grande da malha. 

Figura 5. 12. Deslocamento da semiesfera furada no ponto A, eixo y. 

 

A deformada geral da estrutura é mostrada na Figura 5.13, fazendo uso do programa 

comercial SAP2000. 

Figura 5. 13. Deformada da semiesfera furada. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A deformada radial do ponto A da estrutura no plano y-z é mostrada na Figura 5.14, 

considerando os deslocamentos obtidos com a malha 35x35. Os deslocamentos no plano x-z, 

(deformação radial do ponto B) têm os mesmos valores que o ponto A, porém direção contraria. 
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Figura 5. 14. Deformada da estrutura no plano y-z. 

 

Na Figura 5.15 mostra-se um comportamento mais rígido do elemento de casca plano 

(SHELL9), encontrando deslocamentos menores do que os obtidos com o elemento de casca 

curvo (SHELLCURV9), que nesse caso presenta uma maior aproximação com os 

deslocamentos obtidos no SAP2000 (Elemento Shell, malha 10x10), coincidindo as linhas.  

5.2.3 Exemplo 3. Casca cilíndrica longa  

Baseado na teoria de cascas, especificamente na teoria de flexão de cascas cilíndricas 

circulares (axissimétricas), esse problema não faz parte da literatura clássica ou da bibliografia 

encontrada para avaliar a precisão do elemento finito de casca. No entanto, devido suas 

particularidades de geometria e carregamento, uma solução analítica considerando a teoria 

clássica de cascas (despreza os efeitos da deformação por cisalhamento) é obtida e comparada 

com as soluções numéricas obtidas pelos elementos implementados nesse trabalho. 

A estrutura trata-se de uma casca cilíndrica longa sujeita a carregamento radial na           

sua borda. Para esse tipo de problema verifica-se analiticamente que a partir de certo ponto da 

casca cilíndrica a força atuante não tem mais influência sobre a estrutura, a partir desse ponto 

as condições de contorno para a casca cilíndrica não afeta significativamente a resposta dela, 

sendo o comprimento L da casca definido de forma que isso fosse verdade.       

 

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

Indeformada ShellCurv Shell Sap2000
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A estrutura encontra-se engastada numa extremidade e livre na borda carregada, as 

características da casca são mostradas na Figura 5.15. Foi considerado um comprimento               

L = 2m, raio R = 2m, espessura t = 0,02m, módulo de elasticidade E = 200 GPa, coeficiente de 

Poisson ν = 0,3 e carregamento F = 150 kN/m. 

Figura 5. 15. Caraterísticas da casca cilíndrica. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Tendo em conta a simetria da estrutura e do carregamento, é considerado apenas ¼ da 

casca para sua análise. Na Figura 5.16 detalha-se a parte discretizado e as suas condições de 

continuidade.  

Figura 5. 16. Condições de continuidade no ¼ discretizado na casca cilíndrica. 

 
Fonte: Adaptação, Paschoalini, 2001. 

Os descolamentos encontrados na borda (ponto A) no eixo x são apresentados na                

Tabela 5.7 e esquematizados na Figura 5.17. A solução é confrontada com a solução analítica 

e com a obtida no SAP2000. 
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Tabela 5. 7. Deslocamento da Casca cilíndrica. 

Casca Cilíndrica 

 Elemento de Casca Plano 
(SHELL9) 

Elemento de Casca Curvo 
(SHELLCURV9) 

Elemento Shell                  
(SAP2000) 

Malha 
Deslocamento       

A 
% Solução 
Analítica 

Deslocamento        
A 

% Solução           
Analítica 

Deslocamento        
A 

% Solução           
Analítica 

4x4 1.38549 71.8% 1.70988 88.6% 1.54500 80.1% 

8x8 1.81301 93.9% 1.88593 97.7% 1.87500 97.2% 

16x16 1.90774 98.8% 1.91357 99.1% 1.92300 99.6% 

20x20 1.91939 99.5% 1.91464 99.2% 1.92500 99.7% 

30x30 1.92877 99.9% 1.92890 99.9% 1.92600 99.8% 

Solução Analítica 1.9300 100.0% 

 

Os resultados encontrados apresentam uma boa convergência para malhas de baixo 

refinamento devido à curvatura nula gaussiana, sendo mais próxima no elemento de casca curvo 

(SHELLCURV9). 

Figura 5. 17. Deslocamento da semiesfera furada no ponto A, eixo y. 

 

A estrutura cilíndrica apresenta a deformada geral mostrada na Figura 5.18. Obtida no 

programa SAP2000. Observa-se dessa figura que apenas próximo ao carregamento aplicado 

tem-se uma expansão diametral da casca e, portanto, a restrição dos deslocamentos em um 

ponto distante L = 2m do ponto em que o carregamento é aplicado não afeta a resposta, como 

se queria. 
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Figura 5. 18. Deformada da Casca cilíndrica. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

                   A deformada do bordo no plano y-z é mostrada na Figura 5.19, considerando os 

deslocamentos obtidos com a malha 16x16. 

Figura 5. 19. Deformada da Casca cilíndrica no plano y-z. 
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5.2.4. Influência da Integral Reduzida 

Dos exemplos anteriores, no exemplo 3 os descolamentos foram obtidos fazendo uso da 

integral completa e não da integral reduzida, como feito nos problemas anteriores (exemplo 1 

e 2), sendo que se encontrou uma variação nas respostas obtidas. Com o fim de unificar tal 

observação analisaram-se os primeiros exemplos com a integral completa, para encontrar a sua 

influência. Os resultados são esquematizados nas Figuras 5.20 e 5.21. 

Figura 5. 20. Deslocamento da casca de Scordesllis-Lo usando a integral completa. 

 
 

Figura 5. 21. Deslocamento usando a integral completa. 

 

A integração reduzida tende a melhorar a resposta numérica nos casos em que o 

cisalhamento é pequeno e a deformação por cisalhamento tende a ser nula, o que pode gerar 

erros numéricos no elemento baseado na teoria de Reisner-Mindlin que utiliza mesmas funções 

Exemplo 1. Casca de Scordesllis-Lo 

     Exemplo 2. Semiesfera             Exemplo 3. Casca Cilíndrica 
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interpoladoras para deslocamento e rotações, o que acontece com os elementos finitos de cascas 

implementados nesse trabalho. No entanto, a utilização de um número insuficiente para a 

integração das equações gera erros que em muitos casos não são compensados pelos erros 

descritos anteriormente. Dos exemplos analisados observa-se que somente o exemplo 3 

apresenta uma convergência diferente entre os deslocamentos obtidos para integração completa 

e reduzida, verificando que nesse caso o erro devido ao número insuficiente de pontos de 

integração supera possíveis problemas de incompatibilidade entre os polinômios 

interpoladores.  

5.3 EXEMPLOS COM ESPESSURA VARIÁVEL  

5.3.1 Exemplo 4. Casca cilíndrica puncionada 

Essa estrutura é análoga à encontrada na literatura clássica analisada por vários autores 

como Paschoalini (2001), Garcia (2003), Mesquita (1998), entre outros. O problema representa 

um teste para avaliar a capacidade do elemento finito de casca em representar estados 

complexos de membrana e flexão.  

A estrutura trata-se de uma casca cilíndrica curta apoiada em diafragmas rígidos nas 

duas extremidades curvas, puncionada na sua secção central por duas forças iguais e opostas 

em direção diametral. As características da casca são mostradas na Figura 5.22, comprimento 

L = 600, raio R = 300, módulo de elasticidade E = 3x106, coeficiente de Poisson ν = 0,3 e 

carregamento P = 4. A espessura é conhecida em alguns pontos, mostrados na Tabela 5.8, com 

os quais são interpoladas as espessuras dos outros pontos do elemento, fazendo uso do 

polinômio de Lagrange, sendo esquematizada na Figura 5.23. 

Figura 5. 22. Caraterísticas da casca cilíndrica puncionada. 

 
Fonte: Campello, 2003. 
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Tabela 5. 8. Espessura da casca cilíndrica 

Espessura da casca 

Ângulo Espessura 

0.00 0.03 

22.50 0.05 

45.00 0.06 

67.50 0.08 

90.00 0.09 
 

Figura 5. 23. Perfil da espessura na casca cilíndrica. 

 

Devido à simetria da estrutura e do carregamento é considerado apenas um oitavo da 

casca na análise. Na Figura 5.24 detalha-se a parte discretizada e as suas condições de 

continuidade.  

Figura 5. 24. Condições de continuidade no 1/8 discretizado na casca cilíndrica. 

 
Fonte: Adaptação, Paschoalini, 2001. 
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Os descolamentos encontrados para o ponto de ampliação da carga (ponto A) são 

apresentados na Tabela 5.9 e esquematizados na Figura 5.25. A solução é confrontada com a 

solução obtida no programa SAP2000, no qual foi utilizado o elemento Shell com uma malha 

de 10x10. 

Tabela 5. 9. Deslocamento da Casca cilíndrica puncionada. 

Casca Cilíndrica Puncionada 

 Elemento de Casca Plano 
(SHELL9) 

Elemento de Casca Curvo 
(SHELLCURV9) 

Elemento Shell                  
(SAP2000) 

Malha 
Deslocamento       

A 
% SAP2000 

(30x30) 
Deslocamento        

A 
% SAP2000 

(30x30) 
Deslocamento        

A 
% SAP2000 

(30x30) 

4x4 1.2488 25.3% 3.9021 79.0% 2.7740 56.2% 

8x8 3.0675 62.1% 4.5074 91.2% 4.2820 86.7% 

16x16 4.3847 88.8% 4.9885 101.0% 4.9470 100.1% 

20x20 4.6265 93.7% 5.0448 102.1% 4.9570 100.3% 

30x30 4.9004 99.2% 5.0928 103.1% 4.9400 100.0% 

Solução SAP2000 (30x30) 4.9400 100.0% 

 

Figura 5. 25. Deslocamento da Casca cilíndrica puncionada no ponto A, eixo z. 

 

 Na figura anterior observa-se uma convergência mais rápida para o elemento de casca 

curvo (SHELLCURV9) considerando um refinamento de malha relativamente pequeno, o que 

não acontece com o elemento de casca plano (SHELL9) o qual precisa ter uma malha mais 

refinada. 
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A estrutura apresenta a deformada geral mostrada na Figura 5.26, obtida no SAP2000. 

Figura 5. 26. Deformada da Casca cilíndrica puncionada. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A deformada central no plano x-z é mostrada na Figura 5.27, considerando os 

deslocamentos obtidos com a malha 30 x 30.  

Figura 5. 27. Deformada da Casca cilíndrica puncionada no plano x-z. 

 

Como esperado, encontra-se uma deformada similar à do problema analítico de 

espessura constante, porém nesse caso os deslocamentos são menores além de se reduzir 

conforme aumenta a espessura da casca. Na Figura 5.28 é mostrado o perfil de deformação 

considerando espessura constante (espessura de 0,03 m).  
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Figura 5. 28. Deformada da Casca cilíndrica puncionada (espessura constante [0,03 m]). 

 

5.3.2 Exemplo 5. Semiesfera 

 Análogo ao exemplo 2, analisa-se uma casca hemisférica que possui um furo no topo e 

está carregada por dois pares de forças pontuais na base, um par tracionando a estrutura e o 

outro comprimindo-a (Figura 5.29). A estrutura mantem o equilíbrio devido ao carregamento, 

sendo livre na sua base.  

 A casca apresenta as características mostradas na Figura 5.29; raio R = 10, módulo de 

elasticidade E = 6,825x107, coeficiente de Poisson ν = 0,3, carregamento F = 2 e ângulo de furo 

θ = 180. A espessura é conhecida em alguns pontos, mostrados na Tabela 5.10, com os quais 

são interpoladas as espessuras dos outros pontos do elemento, fazendo uso do polinômio de 

Lagrange, sendo esquematizada na Figura 5.30. 
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Figura 5. 29. Caraterísticas da casca semiesférica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Gonzales, 1997. 
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Tabela 5. 10. Espessura da casca semiesférica 

Espessura da casca 

Ângulo Espessura 

18.00 0.040 

36.00 0.055 

54.00 0.070 

72.00 0.085 

90.00 0.100 

  

Figura 5. 30. Perfil da espessura na casca semiesférica. 

 

  Tendo em conta a simetria da estrutura e do carregamento apenas ¼ da casca é analisada. 

A Figura 5.31 detalha a discretização dessa parte e as suas restrições de continuidade.  

Figura 5. 31. Condições de continuidade no ¼ da semiesfera discretizado. 

 
Fonte: Ajeje, 2009. 
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Os descolamentos do ponto A no eixo y são mostrados na Tabela 5.11. A solução é 

comparada com o elemento finito de casca plano (SHELL9) e confrontada com a solução obtida 

no programa SAP2000. 

Tabela 5. 11. Deslocamento da semiesfera. 

Casca Semiesférica 

 Elemento de Casca Plano 
(SHELL9) 

Elemento de Casca Curvo 
(SHELLCURV9) 

Elemento Shell                  
(SAP2000) 

Malha 
Deslocamento       

A 
% SAP2000 

30x30 
Deslocamento        

A 
% SAP2000 

30x30 
Deslocamento        

A 
% SAP2000 

30x30 

4x4 0.87848 9.6% 1.43295 15.7% 9.43260 103.1% 

8x8 3.02479 33.1% 5.86170 64.1% 9.21015 100.7% 

16x16 5.80662 63.5% 8.89216 97.2% 9.13865 99.9% 

20x20 6.52982 71.4% 9.08511 99.3% 9.15000 100.0% 

30x30 7.55643 82.6% 9.19956 100.5% 9.15000 100.0% 

Solução SAP2000 (30x30) 9.1500 100.0% 

 

Na Figura 5.32 são representadas as curvas referentes aos resultados mostrados na 

Tabela 5.11. Observa-se dessa figura uma melhor e mais rápida convergência com o elemento 

de casca curvo (SHELCURV9) do que com o elemento de casca plano (SHELL9). 

Figura 5. 32. Deslocamento da semiesfera no ponto A, eixo y. 
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A deformada geral da estrutura é mostrada na Figura 5.33, obtida no programa 

SAP2000. 

Figura 5. 33. Deformada da semiesfera. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A deformada radial do ponto da estrutura no plano y-z é mostrada na Figura 5.34 sendo 

os deslocamentos obtidos para uma malha de 20x20 elementos. Os deslocamentos no plano       

x-z, (deformação radial do ponto B) têm os mesmos valores que o ponto A, porém direção 

contrária. 

Figura 5. 34. Deformada da estrutura semiesférica no plano y-z. 
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5.4 APLICAÇÕES  

5.4.1 Exemplo 6. Passarela “M” 

Nesse exemplo analisa-se uma passarela apoiada sobre uma estrutura formada pela 

interseção de duas parábolas. A passarela está simplesmente apoiada em suas extremidades 

enquanto a casca parabólica é engastada em suas extremidades.  

A estrutura apresenta as características mostradas na Figura 5.35, vão de C = 16 m e 

altura de H = 3 m; a passarela tem uma largura de L = 2,1 m e espessura de t = 10 cm. As 

propriedades dos materiais são E = 24GPa, ν = 0,2 e 𝛾 = 2,4kN/m3. 

Figura 5. 35. Caraterísticas da passarela “M”. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A forma da casca que apoia a passarela é definida por meio de duas funções polinomiais 

quadráticas (Figura 5.36). Com intuito de verificar a melhor distribuição da espessura da casca 

parabólica para se ter uma melhor resposta dessa quanto ao efeito de cargas dinâmicas, são 

analisadas diferentes expressões para a parábola que define a face inferior da casca parabólica. 

Figura 5. 36. Esquematização das funções que definem a espessura da casca. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 



   
 

 
72 

A parábola superior é definida usando os pontos (0,0), (6, 3) e o ponto de derivada nula 

(𝑦′(6) = 0), dessa forma tem-se  𝑦(𝑥) = −
1

12
𝑥2 + 𝑥. Para as parábolas inferior são definidas 

diferentes expressões variando t1 entre 3 a 14 cm e mantendo a área limitada pelas parábolas 

igual a área da parábola com t1 = t0 = 10 cm (A = 0,877m2). Nesse exemplo foram analisadas 

12 parábolas diferentes, mostradas na Tabela 5.12, onde x1 é a interseção da parábola inferior 

com o eixo x. 

Tabela 5. 12. Parábolas que descrevem a casca inferior da estrutura “M”. 

t1(m) x1 
2( )y x ax bx c= + +  

a b c 

0.03 0.3395 -0.0927 1.1123 -0.3669 

0.04 0.3118 -0.0915 1.0978 -0.3334 

0.05 0.2840 -0.0903 1.0835 -0.3004 

0.06 0.2560 -0.0891 1.0693 -0.2679 

0.07 0.2277 -0.0879 1.0552 -0.2357 

0.08 0.1993 -0.0868 1.0414 -0.2040 

0.09 0.1706 -0.0856 1.0276 -0.1728 

0.10 0.1417 -0.0845 1.0140 -0.1420 

0.11 0.1126 -0.0834 1.0005 -0.1116 

0.12 0.0833 -0.0823 0.9872 -0.0817 

0.13 0.0538 -0.0812 0.9740 -0.0521 

0.14 0.0240 -0.0801 0.9610 -0.0230 
 

A Figura 5.37 mostra a passarela discretizada em 24 elementos de placa de nove nós e 

a casca parabólica discretizada em 48 elementos de casca curvo de nove nós e espessura 

variável. 

Figura 5. 37. Discretização da passarela “M”. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Na Figuras 5.38 são mostradas a variação da espessura na casca parabólica para três 

valores distintos de t1. Na primeira, a casca parabólica tem concentração de massa próxima aos 

apoios, na segunda, essa massa é uniformemente distribuída na casca parabólica e na última, a 

massa é concentrada no meio da casca parabólica. 

 

 
a) Massa próxima aos apoios (t1 = 3 cm)  

 
b) Massa uniformemente distribuída (t1 = 8 cm)  

 
c) Massa concentrada no meio da parábola (t1 = 14 cm) 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Figura 5. 38. Espessura da estrutura “M”. 
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Na Tabela 5.13 são apresentados os três primeiros modos de frequência natural para a 

casca definida pelas parábolas descritas na Tabela 5.12. 

Tabela 5. 13. Frequência natural para as diferentes parábolas. 

t1 (cm) 
Frequência natural de vibração (Hz) 

1º Modo 2º Modo 3º Modo 

3 4.302 4.789 5.567 

4 4.418 4.999 5.696 

5 4.501 5.194 5.850 

6 4.554 5.369 6.015 

7 4.577 5.518 6.180 

8 4.569 5.643 6.336 

9 4.529 5.742 6.477 

10 4.456 5.817 6.602 

11 4.348 5.871 6.710 

12 4.209 5.904 6.802 

13 4.043 5.920 6.880 

14 3.856 5.922 6.944 

 

Na Figura 5.39 é mostrada a curva que representa a variação da frequência natural de 

vibração do primeiro modo em relação à espessura da casca no vértice da parábola.  

Figura 5. 39. Frequência natural para o 1o Modo de vibração. 
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Observa-se da Figura 5.39 que a maior frequência natural de vibração da passarela 

acontece para t1 = 7,1 cm.  

Na Fig. 5.40 é apresentada a forma da estrutura para o primeiro e o terceiro modo de 

vibração natural. Relacionados ambos os casos à flexão da estrutura. 

Figura 5. 40. Forma da passarela “M” para os modos de vibração. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A seguir é feita uma análise dinâmica da passarela considerando-se uma excitação de 

carga rítmica. A carga dinâmica, descrita na Equação 71, foi aplicada no centro da passarela 

com frequência fp igual à frequência de passos de uma pessoa caminhando normalmente (2,0 

Hz [Tabela 5.4]), o peso da pessoa foi adotado como 0,70 kN, os coeficientes dinâmicos são 

tomados da Tabela 5.3 (pessoas caminhando) e os ângulos de fase são ϕ1 = 0, ϕ2 = ϕ3 = ϕ4 = 

π/2. O tempo de aplicação da carga (tempo de contato) foi de 6,2 s e o amortecimento de 3 % 

para os dois primeiros modos de vibração natural da passarela, independentemente do valor da 

espessura t1.  

Como pode ser visto na Tabela 5.13 diferentes valores na espessura t1 geram diferentes 

valores para as frequências naturais de vibração, dessa forma para cada passarela tem-se 

diferentes valores dos coeficientes de amortecimento proporcional de Ritz; por exemplo, para 

t1 = 3 cm tem-se α = 0,845 e β = 0,00105. Na análise dinâmica foi usado o método de integração 

direta Wilson-Theta com parâmetro θ igual a 1,4, e 0,0015 s para o intervalo de tempo entre os 

passos do método. 
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Na Tabela 5.14 é mostrada a máxima aceleração de pico (ap) e a máxima aceleração 

média (arms) para o ponto no centro da passarela e carregamento descrito anteriormente.  

Tabela 5. 14. Aceleração da passarela “M”. 

t1 (cm) 
Aceleração no centro da passarela (m/s2) 

ap arms 

3 0.353 0.211 

4 0.299 0.181 

5 0.254 0.152 

6 0.214 0.128 

7 0.190 0.114 

8 0.172 0.106 

9 0.159 0.104 

10 0.168 0.111 

11 0.197 0.128 

12 0.243 0.163 

13 0.366 0.248 

14 0.295 0.180 
 

Na Figura 5.41 é apresentada a relação das curvas que relacionam as acelerações da 

tabela anterior com a variação da espessura da casca parabólica.  

Figura 5. 41. Aceleração da estrutura “M” com variação da espessura. 
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-0.05

0.05

0.15

0.25

0.35

0.45

0.55

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Aceleração x Espessura 

ap arms alimite



   
 

 
77 

5.3), porém sendo muito perceptível e apenas aceitável em tarefas industriais pesadas, segundo 

a Tabela 5.1. 

Na Figura 5.42 são mostradas a variação da aceleração de pico e a aceleração média ao 

longo do tempo para o ponto no centro da passarela com t1 = 8 cm. 

Figura 5. 42. Aceleração da casca (t1 = 8 cm). 
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5.4.2 Exemplo 7. Passarela “K” 

 Este exemplo é análogo ao anterior, sendo modificada apenas a casca que apoia a 

passarela. Essa casca agora apresenta direção da curvatura da parábola no sentido longitudinal 

do centro para a extremidade. A passarela está simplesmente apoiada enquanto a casca está 

engastada nas suas extremidades. 

A estrutura apresenta as características mostradas na Figura 5.43, vão de C = 16 m e 

altura de H = 2,95 m; a passarela tem uma largura de L = 2,1 m e espessura de t = 10 cm. As 

propriedades dos materiais são E = 24GPa, ν = 0,2 e γ = 2,4kN/m3. 

Figura 5. 43. Caraterísticas da passarela “K”. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A forma da casca que apoia a passarela é definida por meio de duas funções polinomiais 

quadráticas (Figura 5.44), sendo analisadas diferentes expressões para a parábola que define a 

face superior/esquerda da casca parabólica.  

Figura 5. 44. Esquematização das funções que definem a largura da casca. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A parábola inferior/direita é definida usando os pontos (0 ; 0), (6 ; 2,95) e o ponto de 

derivada nula (𝑥′(2,3) = 0), dessa forma tem-se 𝑥(𝑦) = −1,23267𝑦2 + 5,67026𝑦. Para as 

parábolas superior/esquerda são definidas diferentes expressões variando t1 entre 3 a 25 cm e 

mantendo a área limitada pelas parábolas igual a área da parábola com t1 = t0 = 10 cm (A = 

0,647 m2). Nesse exemplo foram analisadas 12 parábolas diferentes como mostradas na tabela 

a seguir.  

Tabela 5. 15. Parábolas que descrevem a casca superior/esquerda da estrutura “K”. 

t1(cm) 
𝒙(𝒚) = 𝒂𝒚𝟐 + 𝒃𝒚 + 𝒄 

a b c 

3 -1.0981 5.0512 0.7419 

5 -1.1123 5.1167 0.6866 

7 -1.1265 5.1821 0.6314 

9 -1.1408 5.2475 0.5761 

11 -1.1550 5.3130 0.5209 

13 -1.1692 5.3784 0.4656 

15 -1.1835 5.4439 0.4104 

17 -1.1977 5.5093 0.3551 

19 -1.2119 5.5748 0.2998 

21 -1.2261 5.6402 0.2446 

23 -1.2404 5.7056 0.1893 

25 -1.2546 5.7711 0.1341 
 

Na Figura 5.45 é mostrada a passarela discretizada em 24 elementos de placa de nove 

nós e a casca parabólica em 48 elementos de casca curvo de nove nós e espessura variável. 

Figura 5. 45. Discretização da passarela “K”. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Na Figura 5.46 é mostrada a variação da espessura na casca parabólica para três valores 

distintos de t1. Na primeira, a casca parabólica tem concentração de massa próxima aos apoios; 

na segunda, essa massa é uniformemente distribuída na casca parabólica; e na última, essa 

massa é concentrada no meio da casca parabólica. 

 

  

 
a) Massa próxima aos apoios (t1 = 3 cm) 

 
b) Massa uniformemente distribuída (t1 = 15 cm) 

 
c) Massa concentrada no meio da parábola (t1 = 25 cm) 
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Figura 5. 46. Espessura da estrutura “K”. 



   
 

 
81 

Na Tabela 5.16 são apresentados os três primeiros modos de frequência natural para a 

casca definida pelas parábolas descritas na Tabela 5.15. 

Tabela 5. 16. Frequência natural de vibração para as diferentes parábolas. 

t1 (cm) 
Frequência natural de vibração (Hz) 

1º Modo 2º Modo 3º Modo 

3 3.62 3.88 8.24 

5 3.72 3.94 8.56 

7 3.82 3.99 8.70 

9 4.02 4.02 8.72 

11 4.03 4.03 8.66 

13 3.99 4.04 8.56 

15 3.91 4.04 8.44 

17 3.79 4.00 8.31 

19 3.62 3.92 8.19 

21 3.41 3.80 8.08 

23 3.16 3.64 7.98 

25 2.88 3.46 7.90 

 

Na Figura 5.47 é mostrada a curva referente a variação da frequência natural de vibração 

do primeiro modo em relação à espessura da casca no vértice da parábola.  

Figura 5. 47. Frequência natural da estrutura, 1o Modo de vibração. 
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  Observa-se da Figura 5.47 que a maior frequência natural de vibração da passarela 

acontece para t1 = 9,6 cm.  

Na Figura 5.48 é apresentada a forma da estrutura para o primeiro e o terceiro modo de 

vibração natural. Relacionados ambos os casos à flexão da estrutura. 

Figura 5. 48. Forma da passarela “K” para os modos de vibração. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

A seguir é feita uma análise dinâmica da passarela considerando-a sob excitação de uma 

carga rítmica sendo utilizados os mesmos parâmetros do exemplo anterior. A taxa de 

amortecimento é a mesma do exemplo anterior sendo que para essa passarela os coeficientes de 

amortecimento proporcional de Ritz, para t1 = 3cm são α = 0,707 e β = 0,00127. Na análise 

dinâmica foi usado o método de integração direta Wilson-Theta com parâmetro θ igual a 1,4, e 

0,0015 s para o intervalo de tempo entre os passos do método. 

Na Tabela 5.17 são mostradas a máxima aceleração de pico (ap) e a máxima aceleração 

média (arms) para o ponto no centro da passarela e carregamento descrito.  
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Tabela 5. 17. Aceleração da passarela “K”. 

t1 (cm) 
Aceleração no centro da passarela (m/s

2
) 

ap arms 

3 0.137 0.068 

5 0.092 0.043 

7 0.091 0.045 

9 0.096 0.049 

11 0.101 0.055 

13 0.105 0.062 

15 0.093 0.058 

17 0.082 0.047 

19 0.070 0.038 

21 0.054 0.031 

23 0.053 0.028 

25 0.053 0.030 

 

Na Figura 5.49 é apresentada a relação das curvas que relacionam as acelerações da 

tabela anterior com a variação da espessura da casca parabólica.  

Figura 5. 49. Aceleração da estrutura com variação da espessura “K”. 
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Percebe-se na Figura 5.49 que as menores acelerações ocorrem para a casca com t1 entre 

21 e 23 cm; encontrando-se abaixo do limite recomendado para passarelas descobertas (Figura 

5.3), sendo pouco perceptível pelos usuários, fazendo-a aceitável em períodos longos de casa-

habitação, segundo a Tabela 5.1.  

Comparando os resultados obtidos para as passarelas do exemplo anterior e deste 

exemplo observa-se que a passarela deste exemplo obteve um comportamento referente à carga 

rítmica melhor que a passarela do exemplo anterior, mesmo ela apresentando menor volume. 

Na Figura 5.50 é mostrada a variação da aceleração de pico e a aceleração média ao 

longo do tempo para o ponto no centro da passarela com t1 = 11 cm. 

Figura 5. 50. Aceleração da casca (t1 = 11cm). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 CONCLUSÕES  

Na contemporaneidade estruturas tipo casca tem-se tornado tendência para a arquitetura 

apresentando uma ótima resposta nos projetos ao incluir uma solução estética e estrutural 

conjunta, sendo que a estrutura faz parte da forma, encontrando uma otimização de recursos, 

porém apresentando maior complexidade em termos construtivos e na análise do seu 

comportamento estrutural.  

Neste trabalho abordou-se a análise de estruturas tipo casca fazendo uso do Método dos 

Elementos Finitos, implementando um elemento de casca curvo, considerando um elemento 

sólido tridimensional degenerado, restrito ao comportamento de uma casca fina sob as hipóteses 

de Reissner-Mindlin. Tal elemento foi implementado no programa FEMOOP representado 

como um elemento lagrangeano quadrilateral isoparamétrico de nove nós.  

Para avaliar a capacidade do elemento curvo para representar esforços tanto de flexão 

como de membrana, foram abordados exemplos clássicos da literatura com as suas respetivas 

respostas analíticas, porém ao se tratar de estruturas com espessura variável foi usado o 

programa comercial SAP2000 para encontrar uma resposta aproximada. Com o intuito de 

considerar a aplicabilidade do elemento em forma prática foram estudados dois casos desde 

uma perspectiva arquitetônica, sendo a forma da estrutura o parâmetro principal na solução e 

proposta do projeto. Para encontrar a forma das estruturas foram usados modelos matemáticos 

que as representavam, discretizando-as mediante a plataforma MATLAB. 

Na avaliação dos exemplos encontrados na literatura (problemas de espessura constante) 

encontrou-se uma boa convergência do elemento implementado, obtendo uma convergência 

mais rápida ao se tratar de estruturas com curvatura simples. No caso de cascas de dupla 

curvatura a discretização da malha a utilizar exigiu-se mais refinada para convergir à resposta 

correta, interpolando de melhor maneira os efeitos da flexão. Em contraste com o elemento de 

casca plano (elemento SHELL9 no FEMOOP) o elemento curvo (SHELLCURV9) apresenta 

uma convergência mais rápida em estruturas curvas, ficando mais evidente em estruturas com 

dupla curvatura.  

Considerando espessura variável nas estruturas percebe-se um bom comportamento do 

elemento ao se encontrar uma boa aproximação com as respostas dadas no programa SAP2000, 

diminuindo as variações conforme refina-se a malha.  
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Como visto na revisão bibliográfica, um dos principais elementos para análise de 

estruturas tipo casca são os elementos planos de espessura constante, com os quais tem-se que 

dividir a estrutura para considerar tanto a variação da espessura quanto a forma da casca, 

gerando maior trabalho e possivelmente maior custo computacional. No entanto, o elemento 

curvo facilita tais tarefas, gerando maior semelhança com a geometria da estrutura. Nesse caso 

foram feitas variações mínimas da espessura, já que uma variação muito marcante pode ser 

pouco prática e não representar estruturas reais. Sendo assim, o comportamento do elemento 

curvo variável e curvo constante presentam variações mínimas na resposta, porém o elemento 

curvo representa com maior exatidão a espessura da casca, embora ambos os elementos 

representar a geometria da estrutura.  

Para a consideração da variação da espessura e interpolação, tato da geometria quanto 

dos esforços nela atuantes, foram considerados três pontos de Gauss, no entanto ao se considerar 

variação de espessura maiores espera-se que ao aumento a consideração de pontos de Gauss 

melhore a aproximação da resposta. 

De forma prática ao aplicar o elemento curvo encontra-se uma maior facilidade para 

analisar estruturas de formas orgânicas e o seu comportamento perante ações dinâmicas, neste 

caso estruturas destinadas a atividades humanas. Encontrando uma forma para otimizar 

materiais considerando o conforto dos usuários, sendo que na maioria dos casos esse fator é 

esquecido pelos engenheiros projetistas, dado que o foco principal é a estabilidade da estrutura 

sem considerar a percepção do usuário. 

 Em questão de aplicabilidade do elemento implementado, analisaram-se duas 

passarelas de pedestre, situadas sobre estruturas curvas. A primeira das passarelas foi 

denominada “passarela M” e outra “passarela K”, devido à forma delas. Procurou-se entre elas 

a que melhor apresentava resposta quando submetida a carregamento dinâmico referente a 

atividades rítmicas sem considerar técnicas de controle, somente a forma da estrutura. 

Encontrando-se menores acelerações na passarela “K”, além de ser a de maior aceitabilidade 

para condições de uso.  

O modelo dinâmico usado na análise apenas considerando o caminhar de uma pessoa, 

sendo que muitas das vezes as passarelas são abordadas por multidões, no entanto o modelo é 

suficiente para avaliar o elemento implementado e encontrar uma forma ótima da estrutura, 

sendo satisfatório o resultado encontrado, embora de não ter soluções prescritas para essas 

estruturas.  
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Com a análise das estruturas procurou-se, com a modificação na espessura da casca, 

garantir o melhor comportamento da estrutura sob ações dinâmica referente a atividades 

rítmicas.  Apesar da variação das espessuras o volume da casca foi mantido constante com o 

objetivo de buscar a forma que apresentasse melhor resposta dinâmica. Dentro da variação 

paramétrica analisada, a melhor forma foi definida para ambas passarelas, com uma 

comparação entre elas verificou-se que a melhor forma da passarela “K” apresentou melhor 

resposta dinâmica que a melhor forma da passarela “M”.  

Nesses exemplos a vantagem sobre o uso de estruturas com espessura variável esteve 

relacionada a diminuição das vibrações, da aceleração da estrutura para um melhor conforto do 

usuário, porém, a finalidade pode ser a de gerar estruturas que mantenham uma distribuição de 

esforços constante ao longo do seu plano, sem ter que dividir a geometria da estrutura, para 

considerar uma variação na sua espessura. 

6.2 SUGESTÕES  

Continuando o estudo na otimização de estruturas propõe-se como trabalho posterior a 

modificação do algoritmo para encontrar, além de uma resposta dinâmica aceitável em questão 

de percepção humana, uma resposta em questão de otimização do material na estrutura, 

variando não somente a espessura da casca como também o volume dela. Ao se tratar de 

estruturas com dupla curvatura a sugestão de otimização do parágrafo anterior torna-se bastante 

complexa, porém se faz um destaque nesses casos, sendo que muitas das estruturas de possível 

aplicação, que foram surgindo no processo de desenvolvimento do trabalho, são principalmente 

em estruturas de dupla curvatura. 

Sendo que com o desenvolvimento desse elemento é possível encontrar os esforços 

atuantes nas estruturas curvas. Considerando-se estruturas de cascas de concreto armado, 

pretende-se implementar um algoritmo que seja capaz de encontrar a armadura que otimize a 

estrutura.  

Em questão de aplicabilidade do elemento, sugere-se comparar alguns exemplos 

similares, porém procurando melhor respostas e maior otimização de recursos, tal como feito 

nas passarelas dos exemplos 6 e 7, que sob uma mesma metodologia de projeto, em questão da 

forma dela, encontrou-se a solução mais aceitável para os usuários, cobrindo requerimentos 

estabelecidos em literatura especializada. 
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