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PREFACIO 

Este livro contem os resumes e os artigos cientificos (incluidos no CD anexo) apresentados no 
Congresso de Metodos Computacionais em Engenharia, que decorreu no LNEC - Laborat6rio 
Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa, de 31 de Maio a 2 de Junho de 2004. 0 congresso e uma 
organiza<;:ao conjunta da APMTAC - Associa<;:ao Portuguesa de Mecanica Te6rica, Aplicada e 
Computacional e da SEMNI - Sociedad Espafiola de Meted os Numericos en lngenieria e integra num 
unico evento o VI Congresso de Metodos Numericos en lngenieria (SEMNI) e o VIII Congresso 
Nacional de Mecfmica Aplicada e Computacional (APMTAC). 

A incorpora<;:ao destes dois Congresses num unico resulta da excelente colabora9ao existente entre a 
APTMAC e a SEMNI em organiza<;:oes anteriores, nomeadamente no Congresso de Metodos 
Numericos en lngenieria que se realizou em Madrid entre 3 e 6 de Junho de 2002. Pretende-se corn 
esta organiza9ao conjunta dar um contribute fundamental para o aprofundamento da co/abora9ao 
cientifica nao s6 entre as duas associa96es, mas principalmente entre os investigadores portugueses 
e espanh6is nesta area da ciencia aplicada. 

0 conteudo do livro e muito vasto e reflecte a importante actividade que tern side desenvolvida em 
Portugal e Espanha nao s6 nos aspectos mais te6ricos dos metodos numericos e computacionais, 
mas tambem nas suas ap/ica<;:oes em diversas areas tais come analise e optimiza<;:ao de estruturas, 
mecimica dos fluidos, geomeciinica, visualiza<;:ao grafica, analise de materiais composites e 
electromagnetismo, entre outras. Deve destacar-se ainda o numero significativo de trabalhos em 
areas emergentes tais como as da bioengenharia, engenharia acustica, quimica-fisica computacional 
e modela<;:ao ambiental. E de salientar ainda a importante participa<;:ao e contribui<;:ao de varies 
investigadores lbero- Americanos. 

Os organizadores agradecem aos coordenadores das sessoes tematicas e aos autores dos artigos 
cientificos apresentados no Congresso a contribui9ao fundamental que deram para o seu exito, quer 
atraves da apresenta<;:ao dos trabalhos de investiga9ao quer pela sua participa<;:ao nas diferentes 
discussoes cientificas. 

Lisboa , 31 de Maio de 2004 
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Ant6nio L. Batista 
Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil 
Gabriel Bugeda 
Universidad Politecnica de Catalunya 
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Universidad de A Corufla 
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SUMARIO 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de urn elemento finito tubular corn dois n6s para 
amilise termica e meciinica de tubagens industriais. Apresenta-se o desenvolvimento de uma 
formula<;:ao para a caracteriza9ao da deforma9ao em sistemas tubulares de parede fina, corn 
base num campo de deslocamentos para uma casca e uma formula9ao adicional para a 
obten9ao da matriz rigidez de forma a considerar-se o efeito da pressao interna em sistemas 
desta natureza, tal como e referido em [I]. 

No projecto de estruturas tubulares e importante a am!lise do efeito da pressao interna, por 
diminuir a tlexibilidade dos elementos aumentando por isso a rigidez da estrutura [2]. 

Contabiliza-se o efeito da temperatura, considerando uma axissimetria de carregamento ao 
longo da secyao recta tubular, verificando-se urn aumento da tlexibilidade e consequente 
diminui9ao da rigidez da estrutura. 

Apresentam-se casos numericos para calculo do factor tlexibilidade em estruturas 
submetidas, simultaneamente, a pressao interna e a varia9oes de temperatura, comparando-se 
os resultados corn outros elementos finitos disponiveis e corn as curvas de projecto ASME. 
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