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Abstract. This paper presents new computational tests concerning the use of the recursive 

scheme of the boundary element method to elasticity problems. This scheme is based on the 

reuse of the integral equation to calculate numerical values of the basic variable on new 

points on the boundary. These new points do not coincide with the position of the original 

nodal points. The scheme has presented interesting results in problems governed by the 

Laplace equation, especially when coarse meshes are used. The numerical performance of the 

recursive scheme in elastic cases is evaluated solving simple problems which have analytical 

solutions. 
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1  INTRODUÇÃO 

Utilizando-se o Método dos Elementos de Contorno (MEC), geralmente os valores das 

variáveis de interesse em pontos internos ao domínio são calculados com a reaplicação da 

equação integral de governo, após o cálculo de todos os valores nodais no contorno. Esta 

mesma ideia, aqui denominada de esquema recursivo, pode ser usada para melhorar a 

qualidade dos resultados numéricos em novos pontos de contorno. A técnica consiste 

basicamente da seguinte analogia: assim como se introduzem novos pontos fonte no interior 

do domínio, novos pontos sobre o contorno também podem ser inseridos, desde que tenham 

localização distinta dos pontos nodais originais. Neles se recalculam os valores da variável 

básica, utilizando-se dos valores obtidos previamente, tal como se faz através do emprego 

usual do método para determinar valores internamente.  

O procedimento descrito se baseia nos princípios do Método dos Resíduos Ponderados, 

de modo que a reaplicação da equação integral equivaleria a uma nova minimização de 

resíduos. A técnica foi testada anteriormente com êxito em problemas de campo escalar 

(Loeffler, 2010; Loeffler et al., 2010), e neste trabalho é implementada junto aos problemas 

elásticos lineares bidimensionais, governados pela Equação de Navier.  

É possível também calcular valores das derivadas direcionais no contorno, usando o 

mesmo processo. Entretanto, a maior sensibilidade numérica observada nos resultados destas 

grandezas sugere que a equação hipersingular de contorno não equivalha adequadamente à 

sentença de resíduos ponderados requerida para a minimização dos erros.   

Mostra-se através da solução de exemplos que dispõem de solução analítica, que os 

valores de deslocamento obtidos nos pontos em que se utilizou o esquema recursivo tiveram 

precisão melhor do que aquela apresentada pelos pontos nodais originais. Além dos resultados 

recursivos em novos pontos de contorno, avalia-se também a qualidade dos resultados obtidos 

nos pontos internos.   

Nas simulações foram usados elementos de contorno retilíneos lineares. Os novos pontos 

fonte de contorno, considerando que os pontos nodais originais se situam nas extremidades, 

foram posicionados exatamente no meio de cada elemento. Naturalmente, esses novos pontos 

foram introduzidos apenas em elementos que definiam regiões nas quais o valor da função 

não era prescrito. 

2  FORMULAÇÃO BÁSICA DO MEC NA ELASTICIDADE 

Neste trabalho considera-se o meio bidimensional como sendo contínuo, homogêneo, 

elástico, linear, isotrópico, sem ações de domínio e nas condições de estacionariedade, de 

forma que a equação de governo é dada pela Equação de Navier (Boresi & Chong, 1987), 

exposta a seguir em notação indicial cartesiana em que X= X (x1,x2): 

0uu ijiiij  )X(,)()X(,
 (1) 

Na Eq. (1), μ e λ são as constantes de Lamé (Timoshenko & Goodier, 1980) e Ω(X) é o 

domínio do problema considerado. 

O MEC busca transformar um modelo matemático formulado por equações diferenciais 

parciais em equações integrais envolvendo somente valores de contorno. Para que isso seja 
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possível, é preciso aplicar operações matemáticas que viabilizem essa transformação. Na 

formulação da sentença integral associada à Eq. (1) é utilizada a solução fundamental uj*(ξ;X). 

Esta é a solução de um problema elástico correlato, cujo domínio é infinito ou semi-infinito, 

onde as forças de corpo são ações concentradas no domínio, atuando nas direções 

coordenadas. Desse modo, pode-se escrever: 

0duuduu jijijiij  


)X()X;()X(,)()X()X;()X(,
**

 (2) 

A solução fundamental usada neste trabalho corresponde à solução de Kelvin, 

relacionada aos meios infinitos bidimensionais. As expressões do deslocamento e da força de 

superfície fundamental podem ser encontradas na literatura especializada (Brebbia et al., 

1984). 

A solução fundamental possui propriedades matemáticas de extrema utilidade no 

contexto do MEC. Graças a essas propriedades, é possível, via Teoria das Equações Integrais, 

submeter a Eq. (2) a um tratamento matemático adequado, transformando-a em duas integrais 

de contorno e uma função de ponto. No caso do ponto fonte situado no interior do domínio, a 

expressão integral de contorno, também chamada forma integral inversa, toma a forma: 

)();()()()();()( ** XdupXdupuP jjjjjj 


 XXXX   (3) 

Na Eq. (3) Pj é uma carga concentrada aplicada nas direções coordenadas. Os 

procedimentos matemáticos intermediários que medeiam a transformação da Equação de 

Navier em sua forma integral inversa são igualmente bem conhecidos (Kythe, 1995), de modo 

que não são aqui detalhados. 

Cabe destacar que do modo como está escrita à Eq. (3), o somatório em j no primeiro 

termo do lado direito da citada equação impede que o efeito de cada carga concentrada Pj seja 

captado independentemente uma da outra. É necessário, então, adotar uma estrutura diádica 

para a solução fundamental e sua derivada normal, o que se consegue fazendo com que cada 

componente de Pj seja considerado separadamente (Brebbia et al.,1984). Dessa forma, uij*e 

pij* passam a representar deslocamentos e forças de superfície geradas na direção “j” no ponto 

campo X, resultado de uma carga unitária agindo na direção “i” e aplicada no ponto fonte ξ. 

Assim, a equação integral (3) transforma-se em: 

               XX;XXX;X
**  



dupdpuuC ijjijjjij  (4) 

Pode-se demonstrar que a equação anterior está expressa numa forma geral, em que o 

coeficiente diádico Cij foi introduzido em função do posicionamento do ponto fonte poder se 

situar dentro do domínio, fora dele ou exatamente sobre o contorno. Tal coeficiente também 

introduz a possibilidade de tratamento de contornos não suaves (Brebbia, 1981). 

3  FORMULAÇÃO NUMÉRICA E DISCRETIZADA 

Depois de obtida a formulação integral, o próximo passo para a resolução de um 

problema pelo MEC é a discretização do contorno, em que o mesmo é dividido numa série de 

elementos. Neste trabalho aproximam-se linearmente os deslocamentos e forças de superfície. 
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Uma matriz de interpolação linear N expressa esta variação do campo de variáveis ao longo 

do elemento. Daí resulta a seguinte expressão: 

)(e*)(e*
p)NX;(uu)NX;(p)(u)(C

e
Ne

1j

je
Ne

1j

jjj

jj

dd   
  





























  (5) 

Na equação anterior Ne é o número de elementos da discretização. A montagem do 

sistema de equações a partir da Eq. (5) segue um procedimento tradicional no qual se faz uma 

varredura a partir dos pontos fonte ξj, localizando-os coincidentes com cada ponto nodal. As 

integrais singulares são calculadas analiticamente e as não singulares são obtidas através da 

Quadratura de Gauss.  

No procedimento recursivo, os valores de u(e) e p(e) estão disponíveis no reuso da equação 

integral, para o cálculo dos deslocamentos em novos pontos fonte ξi . Assim: 
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  (6) 

Como os novos pontos fonte são posicionados exatamente no meio de cada elemento, o 

valor de C(ξi) segue o mesmo padrão do caso dos elementos constantes.  

Ressalta-se que a maior parte das integrais não é singular e pode ser resolvida 

numericamente pela já mencionada Quadratura de Gauss. Mas surgem também integrais 

singulares, que advêm da integração ao longo do elemento que contém o ponto fonte 

recursivo e devem ser adequadamente resolvidas.   

É possível calcular essas integrais mais facilmente, a partir de uma análise gráfica do 

produto das funções, percebendo-se as funções de forma apresentam uma contraparte 

constante e outra variável e que o argumento r é sempre positivo. Com estas considerações, 

essas integrais podem ser resolvidas de modo mais simples (Valoto, 2011). Esta estratégia vai 

ser ainda mais útil no exame das integrais referentes à integral de pij*, que agora não podem 

mais ser calculadas pelo conhecido esquema de imposição de movimentos de corpo rígido 

(Brebbia et al., 1984). 

4  PROCEDIMENTO RECURSIVO E ADAPTATIVO 

Há uma relação entre o esquema recursivo apresentado e certos procedimentos utilizados 

para estimar o erro com o MEC, visando o refinamento adaptativo da malha. Isto fica 

particularmente destacado no caso da formulação do MEC via técnica de colocação. 

No entanto, apesar das semelhanças, existe uma diferença conceitual. Usando a técnica de 

colocação, à luz do Método dos Resíduos Ponderados, o cálculo dos resíduos desaparece nos 

pontos nodais originais, o que requer a utilização de outro procedimento qualquer para 

estimar o resíduo. De um modo geral, tendo em conta o emprego de elementos de contorno 

lineares, alguns autores propuseram estimar os resíduos reutilizando a equação integral e 

posicionando novos pontos de colocação entre os pontos nodais, para em seguida resolver a 

equação integral novamente. 

Assim, os resíduos são identificados por meio da diferença entre a solução resultante em 

cada um dos novos pontos de colocação e os valores determinados pela interpolação entre os 
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valores nodais originais. Geralmente, se considera que o erro é máximo no centro de cada 

elemento e é zero em ambas as extremidades (Pessolani, 2006). Se os elementos constantes 

são utilizados para a análise, os pontos de colocação adicionais são tomados em outro local 

distinto que não no meio de cada elemento. Seja como for, o procedimento é similar ao 

procedimento recursivo proposto; mas é usado apenas para conseguir informações que faltam 

numa metodologia relacionada aos resíduos. Em nenhum momento é considerado o sentido da 

minimização do erro, o que está implícito quando a equação integral é usada de forma 

recursiva. 

Comumente, o comportamento dos resíduos e dos erros é diferente, pois que a própria 

definição é diferente. No método de colocação dos resíduos ponderados, os resíduos são nulos 

nos pontos de colocação, mas a solução numérica é diferente da solução exata. Além disso, 

usando esta técnica, não é possível afirmar que o erro é mínimo nos pontos de colocação ou 

máximo entre eles. 

O que importa é que as técnicas de identificação de pontos de remalhamento não 

consideraram que os resultados eram mais precisos nos novos pontos de colocação. O 

procedimento proposto considera que o erro cometido no modelo numérico original pode ser 

reduzido a partir de novo uso da equação integral, conforme atestam os resultados obtidos. 

5  TESTES NUMÉRICOS 

Três exemplos são apresentados para demonstrar o desempenho do procedimento 

recursivo do Método de Elementos de Contorno quando comparado com a solução direta do 

MEC e a respectiva solução analítica. Além desse objetivo principal, figuram dois outros 

propósitos: primeiramente, avaliar a efetividade do esquema recursivo com relação à solução 

direta quando o problema apresenta forte conteúdo rotacional, uma vez que os problemas 

escalares já resolvidos são potenciais; em segundo lugar, ratificar que o procedimento é mais 

efetivo quanto mais distante da resposta analítica se encontra a aproximação dada pela 

solução direta.  

Foram testadas diversas malhas: com 8, 16, 32, 40 e 80 elementos de contorno lineares. 

Os pontos internos foram posicionados exatamente na linha média das vigas. Nós duplos 

foram utilizados nos cantos de todas as malhas. A utilização de discretizações com reduzido 

número de elementos de contorno no contexto dos testes foi feita deliberadamente, porque a 

principal vantagem objetivada com o esquema recursivo é oferecer resultados de maior 

precisão numérica em malhas com pouco refinamento, resultando em menor custo 

computacional. 

Os valores referentes ao procedimento recursivo foram tomados exclusivamente para os 

deslocamentos, não sendo calculadas as tensões no contorno. Os novos pontos de colocação, 

que caracterizam a solução recursiva, foram posicionados no centro de cada elemento de 

contorno.  

Na avaliação de desempenho, foi calculado o erro médio percentual entre o valor 

analítico e o valor numérico de deslocamento vertical para todos os pontos nodais, internos e 

recursivos no contorno. A expressão de erro percentual considerou o maior valor da flecha 

analítica no denominador, para eliminar distorções provenientes de valores próximos de zero 

em alguns pontos. Os valores dos nós duplos foram computados no cálculo do erro, pois não 

foram prescritos valores de deslocamento nas arestas examinadas.  
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Enquanto os valores diretos e recursivos são tomados nas arestas horizontais, inferior e 

superior, os valores internos são computados na linha média da viga. 

5.1 Viga sob flexão pura 

Considere o problema ilustrado na Fig. 1, em que se representa uma viga retangular 

sujeita à flexão pura. Os momentos M são simulados através de um perfil linear de tensões 

aplicadas em suas arestas verticais. A viga é fixada por pinos localizados no meio de cada 

seção transversal.  A viga possui comprimento L e altura transversal 2h. O centro do eixo 

coordenado está fixo no centro do corpo. 

 

Figura 1: Barra carregada através de momentos fletores e fixada em pinos localizados na linha neutral do 

esforço. 

São apresentados os resultados para os valores do deslocamento vertical uy (flecha), 

calculados nos nós de contorno para os valores diretos e recursivos. Internamente, os pontos 

internos são posicionados horizontalmente, na altura da linha média da viga. 

A Fig. 2 ilustra os valores do erro médio percentual para ν=0 e a Fig. 3 os valores 

correlatos para ν=0,5, ambos calculados com relação à solução analítica, neste caso dada por: 

 (7) 

Percebe-se que para este caso, em que o campo de deslocamento vertical é quadrático, o 

procedimento recursivo não foi eficaz. Os elementos de contorno lineares já foram efetivos 

para a boa aproximação do MEC e o patamar de erro para a malha mais rica ilustra isto. 

O aumento do valor do coeficiente de Poisson reduziu ainda mais a diferença entre os 

valores recursivos e diretos. Embora o desempenho entre tais procedimentos sejam 

semelhantes, os valores internos apresentaram comportamento claramente inferior. 

Na realidade, o procedimento recursivo não foi inferior. O menor erro percentual 

alcançado pela solução direta foi devido aos valores muito pequenos dos deslocamentos 

calculados nos nós dos cantos, que reduziu a percentagem global de erros. Excluindo tais 
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pontos, o procedimento recursivo apresenta melhores resultados, como mostram as Fig. 4 e 

Fig. 5. 

 

Figura 2 – Erro percentual no cálculo do deslocamento vertical uy (flecha) para valores de ν=0 para a viga 

sob flexão pura, incluindo os nós do canto. 

 

Figura 3 – Erro percentual no cálculo do deslocamento vertical uy (flecha) para valores de ν=0,5 para a 

viga sob flexão pura, incluindo os nós do canto. 
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Figura 4 – Curvas de erro percentual no cálculo do deslocamento vertical uy (flecha) para valores de ν=0, 

excluindo os nós do canto, referentes à viga sob flexão pura. 

 

Figura 5– Curvas de erro percentual no cálculo do deslocamento vertical uy (flecha) para valores de ν=0,5, 

excluindo os nós do canto, referentes à viga sob flexão pura. 

Agora o procedimento recursivo apresentou resultados um pouco melhores, 

demonstrando a equivalência dos procedimentos neste caso. É importante ressaltar ainda que 

esta pequena diferença se reduz ainda mais com o refinamento da malha.  
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5.2 Viga sob ação de carga constante 

A mesma estrutura do problema anterior agora é carregada com forças distribuídas 

uniformemente ao longo da aresta horizontal superior, tal como ilustra a Figura 6. 

 

Figura 6 - Barra biapoiada com carregamento constante. 

Nas arestas verticais, são consideradas: a ausência de tensões normais σxx de modo a 

simular o momento fletor nulo nas extremidades; fixação dos pontos centrais destas arestas 

para modelar a flexão; e aplicação de uma distribuição de tensões cisalhantes σxy na forma 

mostrada a seguir:  

 (8) 

Estas condições são impostas de modo a obter uma solução analítica exata para os 

deslocamentos verticais, tais como apresentado por Timoshenko. Assim, tem-se a seguinte 

expressão para os deslocamentos verticais uy: 

 

 (9) 

Nos gráficos mostrados na Figs. 7 e 8 são apresentados os resultados do erro médio 

percentual da solução numérica quando comparada à solução analítica. Conforme mencionado, 

para a técnica direta e procedimento recursivo, tomam-se os valores calculados nas arestas 

superior e inferior da viga. A Fig. 7 apresenta os resultados para ν=0 e a Fig. 8 os resultados 

para v=0,5. 
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Figura 7 – Curvas de erro percentual no cálculo do deslocamento vertical uy (flecha) para valores de ν=0, 

para o problema da viga sob carga constante. 

 

Figura 8 – Curvas de erro percentual no cálculo do deslocamento vertical uy (flecha) para valores de ν=0,5, 

para o problema da viga sob carga constante. 

Pelos resultados apresentados, verifica-se que o coeficiente de Poisson influencia 

discretamente nos resultados, fazendo com que a diferença de valores do erro médio entre os 

procedimentos recursivo e direto se reduza com o seu aumento. 

Neste exemplo, o desempenho do procedimento recursivo se mostrou claramente superior 

ao procedimento direto de solução e isto se deve à maior complexidade deste exemplo. A 

aproximação linear dos elementos de contorno não consegue representar com a mesma 

exatidão o campo de deslocamentos verticais, que agora é de quarta ordem. Assim, o processo 

de minimização de erros do procedimento recursivo pode se destacar. Entretanto, com o 
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refinamento da malha, a diferença nas curvas de erro entre os procedimentos testados se reduz 

significativamente.  

Cabe destacar que os valores obtidos para os pontos internos, que também são obtidos 

recursivamente, neste caso tiveram precisão bem destacada. Ressalta-se ainda que neste 

exemplo os níveis de erro também aumentaram para todos os esquemas de cômputo. 

5.3 Viga sob ação de carga senoidal 

Neste último exemplo a viga é sujeita a ação de forças distribuídas de forma senoidal ao 

longo da aresta horizontal superior, tal como ilustra a Fig. 9. Objetiva-se neste caso avaliar o 

efeito do campo de tensões mais complexo que impera neste problema, particularmente o 

campo de tensões cisalhantes. Entretanto, pode-se perceber que numericamente este e o 

problema anterior se equivalem. Isto porque no problema anterior as tensões normais σyy são 

mais intensas nas regiões mais próximas das arestas verticais. Nestas se prescrevem, além das 

condições de deslocamento nulo, um perfil equilibrante exponencial de tensões cisalhantes, 

que é aproximado linearmente em nível de elemento de contorno. 

 

Figura 9: Viga biapoiada com carregamento senoidal. 

Tal como no teste anterior, nas arestas verticais são consideradas a ausência de tensões 

normais σxx, de modo a simular o momento fletor nulo nas extremidades, e a fixação dos 

pontos centrais destas arestas para modelar a flexão. Conforme exposto, se impõe uma 

distribuição especial de tensões cisalhantes σxy, de modo a se poderem comparar os resultados 

numéricos com a solução analítica gerada por Little. Tal distribuição segue a expressão 

mostrada a seguir: 

 

 (10) 
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A expressão dos deslocamentos verticais é dada por: 

 

 

 (11) 

As constantes presentes na Eq. (11) são expressas por: 

 (12) 

 (13) 

 (14) 

 (15) 

Os resultados são apresentados nos gráficos de erro médio percentual que compõem a Fig. 

10. Tal como anteriormente, apenas os valores das flechas são apresentados, para os valores 

do coeficiente de Poisson iguais a zero e 0,5. Pode-se garantir que os valores dos resultados 

dos deslocamentos horizontais ux seguem a mesma tendência e não foram apresentados por 

questões de espaço.  

Embora mais discreta, a influência do coeficiente de Poisson foi aproximar as curvas de 

erro percentual do procedimento recursivo e direto. No entanto, verifica-se que os valores 

recursivos, sejam dos pontos internos ou dos novos pontos nodais no contorno, superam em 

precisão os valores diretos, embora a partir do emprego de malhas mais refinadas, a diferença 

de desempenho seja bem reduzida.  

Apesar da carga senoidal induzir um campo de tensões mais complexo, o nível do erro 

numérico para todas as técnicas declinou globalmente. Isto se deve ao fato de que no caso 

anteriormente estudado o efeito da carga aplicada é mais intenso nas regiões dos suportes, 

onde são prescritas as condições de fronteira, que são aproximadas linearmente. Já a carga 

senoidal produz um efeito mais discreto nas extremidades, fazendo com que as condições 

exponenciais tenham menor intensidade. Por esta razão, também a diferença entre os valores 

recursivos e diretos se reduziu em comparação com ao caso anterior. 
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Figura 10 – Curvas de erro percentual no cálculo do deslocamento vertical uy (flecha) para valores de ν=0, 

para o problema da viga sob carga senoidal. 

 

Figura 11 – Curvas de erro percentual no cálculo do deslocamento vertical uy (flecha) para valores de 

ν=0,5, para o problema da viga sob carga senoidal. 

Mais uma vez os valores recursivos foram mais precisos do que os valores diretos, 

embora a partir de malhas mais refinadas, a diferença de desempenho seja bem reduzida. 
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6  CONCLUSÕES 

De certo modo, o procedimento recursivo foi aplicado em estudos relacionados ao 

refinamento de malha exclusivamente com o propósito de oferecer uma medida de erro 

através da sua diferença entre seu valor e o dado pela interpolação entre os valores nodais. 

Não foi utilizado no sentido de gerar um valor otimizado da variável calculada. No contexto 

do presente trabalho, o emprego do procedimento recursivo objetiva alcançar erros numéricos 

menores utilizando-se malhas com menor refinamento, com base numa renovada 

minimização de resíduos.  

O bom desempenho observado nos problemas de campo escalar pode ser repetido nos 

problemas de elasticidade apresentados. Excetuando-se o caso mais simples, no qual a 

solução direta já ofereceu ótima aproximação para o campo proposto, nos dois casos mais 

complexos houve melhor acuidade dos resultados recursivos comparados aos valores diretos e 

a faixa de erro ficou bem próxima daquela percebida nos problemas de potencial escalar. 

Diferentemente do que se suspeitava, não há significativa influência do conteúdo rotacional 

na solução numérica. O efeito do aumento do coeficiente de Poisson foi o de reduzir 

discretamente a diferença entre as curvas de erro recursivas e diretas. A magnitude dos erros 

nos resultados do primeiro teste, onde não há distorções e as rotações são bem reduzidas, e os 

valores encontrados nos demais, onde há distorções e um campo rotacional, foram similares.  

O fator mais importante na eficácia do procedimento recursivo é o distanciamento da 

aproximação numérica do MEC - a sua solução direta - com relação ao campo de variáveis a 

ser resolvido. Não havendo boa representação deste campo pela solução direta, o processo de 

minimização de erros do procedimento recursivo pode se destacar. 

Como foi enfatizado, à medida que se aumenta a quantidade de pontos nodais, a diferença 

de resultados entre a solução direta e a obtida recursivamente se reduz bastante e o 

procedimento perde em efetividade.  

Finalmente, ressalta-se que de modo distinto dos procedimentos iterativos, testes 

recursivos feitos utilizando-se pela terceira vez a equação integral de contorno não resultaram 

em aprimoramento da solução numérica.  
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