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Resumo. A Análise Isogeométrica (AIG) é um método que pode ser utilizado em mecânica 

dos sólidos, análise térmica e outros vários problemas modelados por equações 

diferenciais e problemas de valor de contorno. As funções de aproximação na AIG são 

aquelas utilizadas em computação gráfica e programas de desenho assistido por 

computador (CAD), conhecidas como NURBS. Por outro lado, os modelos CAD são 

extensivamente utilizados em projetos de novas barragens assim como no resgate e 

documentação de barragens construídas na era pré-digital. A utilização da AIG abre a 

possibilidade de integração dos processos de desenho e análise, que permitiria a 

transferência de geometrias produzidas por programas CAD para programas de análise 

estrutural. No presente estudo é tratada uma abordagem inicial da AIG no estudo de 

vibrações em barragens. Mostra-se o desempenho observado e discutem-se futuras 

aplicações. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
Entre os métodos numéricos utilizados na modelagem e análise de estruturas, o Método de 
Elementos Finitos (MEF) [1] é um dos mais utilizados e encontra-se amplamente 
popularizado entre engenheiros e projetistas. 
Na atualidade, na fase de desenvolvimento de um projeto, a geometria da estrutura é 
desenvolvida em algum sistema CAD (Computer Aided Design) e, a partir deste modelo 
sólido, gera-se a malha de elementos finitos para análise da estrutura, seja estática ou 
dinâmica. A malha deve conter um número adequado de nós e de elementos de modo a obter 
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tanto uma boa aproximação geométrica como uma boa precisão dos resultados. 
Na formulação clássica do Método dos Elementos Finitos, funções de interpolação 
polinomiais são usualmente utilizadas tanto na avaliação das incógnitas como da geometria. 
As funções empregadas (Ex. polinômios de Lagrange) são diferentes daquelas utilizadas pelos 
programas CAD. A literatura indica que a geração das matrizes locais e globais de elementos 
finitos pode consumir até 60% do tempo empregado para modelagem e análise. As 
interpolações pelas funções de base de elementos finitos realizam-se de modo não integrado 
com as que são feitas também na geração do modelo sólido [2]. Depreende-se, portanto, que o 
processo de interpolação é duplicado, pois ocorre de dois modos diferentes para um mesmo 
problema: primeiro, na geração do modelo CAD, e segundo, na geração das matrizes de 
elementos finitos. 
A Análise Isogeométrica (AIG) é uma abordagem recente que permite a discretização de um 
meio contínuo através de funções de aproximação geradas a partir da construção de um 
modelo sólido ou de um modelo CAD. Nesta formulação as funções de aproximação são 
aquelas empregadas tradicionalmente em computação gráfica, conhecidas como NURBS 
(Non Uniform Rational B-Splines). 
Uma das vantagens desta abordagem é a comunicação direta entre ambientes CAD e 
ambientes de análise, permitindo uma otimização do tempo de pré-processamento e análise. 
Ainda, como a Análise Isogeométrica permite trabalhar na geometria “exata”, é possível 
eliminar imperfeições e erros de modelagem fornecendo soluções mais precisas para 
determinados problemas [3]. 
A Análise Isogeométrica apresenta também melhores respostas dinâmicas que a formulação 
de elementos finitos convencionais no espectro de frequências [4]. Descontinuidades na 
precisão somente aparecem na região das frequências mais altas em problemas de vibração. 
 

2. ANÁLISE ISOGEOMÉTRICA 

2.1. Sobre a Análise Isogeométrica 

A partir da introdução dos conceitos básicos da Análise isogeométrica (AIG) por Hughes 
et al. [3], diversas pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de ampliar a proposta a 
diferentes campos da mecânica computacional. Estes trabalhos têm mostrado desempenho 
similar ou superior, comparados com MEF, com ganho de precisão no tratamento de 
determinados problemas tais como: turbulência, análise não linear de estruturas tipo casca, 
otimização topológica e aerodinâmica [5], [6], [7] e [8]. 
Também é conhecido que os elementos finitos com formulações de baixa ordem sofrem o 
problema de travamento para problemas dominados por flexão onde a solução por 
elementos finitos com alta ordem pode ficar cara do ponto de vista computacional. Pelas 
características matemáticas das funções NURBS espera-se que a Análise Isogeométrica 
tenha um desempenho mais eficiente [1]. 
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2.2. Utilização das Funções NURBS na Indústria 

As funções NURBS têm se tornado o padrão da indústria para representação, desenho e 
intercâmbio de dados de geometria computacional [9]. Entende-se por geometria 
computacional o estudo de algoritmos para resolver problemas geométricos em um 
computador. Pode ser considerado também como o ramo da mecânica computacional que 
trata de alguns conceitos de geometria aplicados a processos e instruções passíveis de 
serem interpretados computacionalmente. O objetivo principal é obter representações 
exatas de curvas, superfícies ou corpos, através de operações que podem ser realizadas por 
programas de computador [10], [11]. 
Vários padrões internacionais tais como IGES (Initial Graphics Exchange Specification), 
STEP (Standard for the Exchange of Product model data) e PHIGS (Programmer's 

Hierarchical Interactive Graphics System) têm adotado NURBS como um dos seus 
componentes. Esta aceitação dos NURBS se deve a algumas características vantajosas tais 
como [9]: 

• As funções NURBS fornecem uma base matemática unificada para representação 
de formas analíticas, tais como seções cônicas, e também para entidades de 
formato livre como peças de máquinas, estruturas, etc.; 

• O desenho com NURBS é intuitivo, não precisando de conhecimentos de 
matemática profunda para sua utilização; 

• Os algoritmos que implementam NURBS têm se mostrado rápidos e 
numericamente estáveis; 

• Curvas e superfícies geradas com NURBS são invariantes com respeito a 
transformações geométricas comumente utilizadas tais como: translação e rotação. 

2.3. Fundamentos da Análise Isogeométrica (AIG) 

Uma malha de Elementos Finitos é o resultado de uma discretização do domínio de 
análise, que é dividido por certo número de subdomínios que são os elementos. No 
entanto, por condições de mapeamento, um elemento tem, na verdade, duas 
representações, uma no domínio paramétrico e outra no domínio físico. Os elementos são 
normalmente definidos pelas suas coordenadas nodais e os graus de liberdade são 
usualmente os valores das funções base nos nós. As funções base utilizadas no MEF são 
do tipo interpoladoras e podem ter valores positivos e negativos. As funções base são 
designadas também de “funções de forma” [12]. 
Na Análise Isogeométrica existem duas definições de malha: a malha de controle e a 
malha física. Os pontos de controle definem a malha de controle e, por sua vez a malha de 
controle interpola os pontos de controle. Os pontos de controle são conectados entre si, 
através de segmentos lineares, formando um conjunto de elementos poligonais em duas 
dimensões e hexaédricos em três dimensões. A aparência da malha de controle é similar a 
uma malha de elementos finitos, mas não existe relação direta entre elas. As variáveis de 
controle, que são os graus de liberdade do problema analisado, encontram-se nos pontos 
de controle [2]. 
As funções NURBS são construídas a partir de um conjunto de pontos no espaço 



Rodnny J. M. Fakhye, Roberto D. Machado, Mateus Rauen e Marcos Arndt 

 4

paramétrico chamados de “knots” ou vetor de pontos de controle. Estes pontos definem a 
geometria da malha física e não apresentam necessariamente graus de liberdade nodais. 
No espaço linear, um elemento dentro da análise isogeométrica é definido como o 
domínio entre dois pontos de controle distintos. De modo análogo, é possível generalizar 
este conceito para espaços bidimensionais e tridimensionais [13]. 
As funções NURBS são funções paramétricas e, portanto, é necessário que a integração 
numérica seja realizada em cada unidade ou elemento Isogeométrico por separado. 
A Figura 1, adaptada de [2], ilustra esquematicamente as relações geométricas num código 
baseado em AIG, onde é possível observar a representação de uma superfície física 

NURBS ( ),S ξ η . Nessa figura são mostrados o espaço físico e espaço parametrizado, os 

pontos de controle ijB  os vetores de controle Ξ  e HHHH, o espaço índice e as funções base 

quadráticas envolvidas ( ),
ij

R ξ η . A descrição das funções base e a formulação do 

problema serão mostradas a seguir. 
 

 
Figura 1. Representação esquemática da implementação de AIG – Fonte: [2]. 
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2.4. Funções de Aproximação na Análise Isogeométrica 

As funções de aproximação na AIG são funções NURBS decorrentes das funções B-
Splines que, por sua vez são uma derivação das Curvas de Bézier. Para a construção as 
funções NURBS, são necessários os nós de controle, cuja definição se explica nos 
próximos itens. 

2.4.1. Vetor de nós de controle 

O vetor de nós de controle é um conjunto não decrescente de coordenadas no espaço 

paramétrico dado por  { }1, 2,...... 1n p
ξ ξ ξ + +Ξ = onde iξ  é o i-ésimo nó de controle, i é o índice 

do nó de controle onde 1,2,...., 1i n p= + + , p o grau do polinômio e n é o número de 

funções base utilizado para gerar a curva. 
Os vetores de nós de controle podem estar espaçados de modo uniforme ou não uniforme. 
Uma mesma coordenada de um nó de controle pode aparecer mais de uma vez dentro deste 
vetor e, se isto ocorrer, esta característica é designada como multiplicidade. 
O vetor de nós tem influência direta nas funções base. Um vetor aberto é aquele no qual os 
pontos de controle do início e do fim se repetem p+1 vezes. Vetores abertos são os padrões 
nos ambientes CAD [3]. 

2.4.2 Funções base 

As funções base de uma função B-Spline são curvas paramétricas construídas de maneira 
recursiva iniciando com um grau polinomial p=0, tal como apresentado na Figura 2. Nesta 
figura mostra-se um domínio de controle com 5 pontos, e ,0iN  são as funções de base de 

ordem zero, ,1iN  são as de ordem 1 e ,2iN , as de ordem 2, e assim sucessivamente. Para as 

funções de ordem zero, tem-se: 

 1
,0

1 se 

0 caso contrário
i I

iN
ξ ξ ξ +≤ <

= 


  (1) 

Para os graus maiores, ou seja, para 1,2,3...p =  a equação correspondente fica: 

 ( ) ( ) ( )1

, , 1 1, 1

1 1

i pi
i p i p i p

i p i i p i

N N N
ξ ξξ ξ

ξ ξ ξ
ξ ξ ξ ξ

+ +

− + −

+ + + +

−−
= +

− −
  (2) 
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Figura 2. Funções base de ordem 0,1, e 2 com um vetor de nós de controle uniforme – Fonte: [3] 

2.4.3 Derivadas das funções base 

As derivadas das funções B-Splines também são definidas de maneira recursiva [9] como 
mostra a equação (3). 

 ( ) ( ) ( ), , 1 1, 1

1 1

i p i p i p

i p i i p i

p p
N N Nξ ξ ξ

ξ ξ ξ ξ− + −

+ + + +

′ = −
− −

  (3) 

 
Para uma derivada de ordem k pode-se utilizar a equação (4): 

 ( )
( 1) ( 1)
, 1 1, 1( )

,

1 1

k k

i p i pk

i p

i p i i p i

N N
N pξ

ξ ξ ξ ξ

− −
− + −

+ + + +

 
= −  − − 

  (4) 

2.5. Entidades B-Spline 

Uma entidade B-Spline é um objeto geométrico unidimensional, bidimensional ou 
tridimensional que usa na sua composição funções de base B-Spline. 

2.5.1. Curvas B-Spline 

Uma curva B-Spline é construída a partir da combinação linear entre as funções base B-

Spline e um vetor de pontos de controle. Para n funções base com n pontos de controle iB , 

a equação polinomial de uma curva B-Spline é dada por: 
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 ( ) ( ),
1

n

i p i

i

Nξ ξ
=

=∑C B   (5) 

Um exemplo de uma curva gerada desta forma é mostrado na Figura 3. 

 
Figura 3. Curva quadrática B-Spline mostrando os pontos de controle – Fonte: [11]. 

2.5.2. Superfícies B-Spline 

Dada uma malha de controle { }, , 1, 2,..., ; 1, 2,...,
i j

i n j m= =B  com ordens polinomiais p e q 

e vetores de nós de controle { }1, 2,...... 1n p
ξ ξ ξ + +Ξ =  e HHHH { }1, 2,...... 1n p

η η η + +=  uma superfície B-

Spline obtida por produto tensorial tem a forma: 

 ( ) ( ),
1

n

i p i

i

Nξ ξ
=

=∑C B   (6) 

Onde ( ),i pN ξ  e ( ),q jM η  são funções B-Splines de ordem p e q, correspondentes aos 

vetores Ξ e HHHH, respectivamente. A Figura 4 mostra uma superfície B-Spline bi-quadrática 
obtida por produto tensorial. 
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Figura 4. Malha de controle e malha para uma superfície bi-quadrática com { }0,0,0,.5,1,1,1Ξ =  e 

 HHHH { }0,0,0,1,1,1=  - Fonte: [3]. 

 

2.6. NURBS (Non Uniform Rational B-Splines) 

As funções do tipo NURBS são uma família de funções B-Splines que utilizam um vetor 
de nós de controle não uniforme ponderado por uma função peso da forma: 

 ( ) ( ),
1

n

i p i

i

W Nξ ξ ω
=

=∑   (7) 

onde ( ),i pN ξ  é uma função base B-Spline convencional e os pesos iω  são as componentes 

na projeção no plano z = 1 do vetor de pontos de controle jB . Logo uma curva NURBS 

pode ser definida como: 

 ( )( )
( )( )
( )

, 1,...,j

jj
j d

W

ω ξ
ξ

ξ
= =

C
C B   (8) 

A curva assim obtida é uma função racional por partes na qual cada parcela definida no 
trecho é uma função polinomial dividida por outra função polinomial. Um exemplo de 
funções base NURBS é mostrado na Figura 5. 
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Figura 5. Funções base NURBS quadráticas para um vetor de nós de controle aberto e 

{ }0,0,0,0.5,1,1,1Ξ =  - Fonte: [10] 

3. PROBLEMAS DE VIBRAÇÃO EM ESTRUTURAS 

3.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

O problema de vibrações em estado plano de deformações pode ser representado como um 
problema de autovalores generalizado [1], [12]; dado por: 

 ( )h hλ− ∆ =K M 0   (9) 

onde o vetor 
h∆  representa os deslocamentos no plano e as matrizes K e M são as 

matrizes de rigidez e de massa respectivamente, e podem ser escritas da forma: 

 T d
Ω

= Ω∫K B CB   (10) 

 T dρ
Ω

= Ω∫M N N   (11) 

onde C é a matriz constitutiva e ρ representa a densidade do material. As matrizes B e N 
são a matriz gradiente e a matriz das funções base, respectivamente. 
A solução deste problema representa a resposta dinâmica da estrutura representada pelas 
frequências de vibração e os modos de vibração. 

3.2. Resposta Dinâmica Usando AIG 

O estudo de problemas de vibração, ou de maneira mais geral, problemas de autovetores, 
permite mostrar o comportamento satisfatório das funções NURBS como funções de 
aproximação. Resultados mostram vantagens em precisão quando comparados com 
resultados com o Método dos Elementos Finitos (MEF) convencional [2]. A Figura 6 
mostra o espectro de frequência em análise de vibrações longitudinais uma barra com 
extremos fixos [14]. Essa figura ilustra a relação entre a frequência aproximada ωh do n-
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ésimo modo e a frequência exata desse modo. Percebe-se que, no MEF, no caso de 
elementos quadráticos, ocorre um salto no valor de ωh/ω para n = 0,5 N, onde N é o 
número de modos incluídos na análise. Tal comportamento não se observa no AIG, que 
apresenta um comportamento mais suave com valores críticos próximos de 0,9N. 
 
 

 
Figura 6. Espectro de frequências normalizado usando FEM e IGA – Fonte: [3]. 

Neste gráfico pode-se observar descontinuidades no espectro de frequências para o MEF. 
Segundo [13] a AIG apresenta descontinuidades apenas na região das últimas frequências. 
Esta propriedade pode ser muito vantajosa nas análises de propagação de ondas. Na Figura 
7, no caso de um refinamento p, aquele onde é incrementado o grau dos polinômios de 
aproximação, o desempenho da AIG é superior quando comparado com o MEF [14]. 
 

 
Figura 7. Espectro normalizado de frequências com refinamento p usando FEM e AIG – Fonte: [14]. 

4. INTEGRAÇÃO DOS AMBIENTES CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) E AIG 

A Análise Isogeométrica é um método que pode ser utilizado em mecânica dos sólidos, 
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análise térmica e outros vários problemas modelados por equações diferenciais e 
problemas de valor de contorno como foi comentado nas seções anteriores. Por outro lado, 
os modelos CAD são extensivamente utilizados em projetos de novas barragens assim 
como no resgate e documentação de barragens construídas na era pré-digital. 
Um dos principais atrativos da utilização da AIG é a possibilidade de integração dos 
processos de desenho e análise, o que permitiria a transferência de geometrias produzidas 
por programas CAD a programas de análise. Foi mostrado que a Análise Isogeométrica 
utiliza na sua formulação as mesmas funções de interpolação que os programas CAD, não 
sendo necessária uma redefinição ou criação de uma malha adicional de análise. 

5. APLICAÇÕES PRELIMINARES: ESTADO PLANO DE DEFORMAÇÕES 

Na continuação deste trabalho, mostra-se os resultados preliminares obtidos para um 
problema de estado plano de deformações, com o objetivo de se determinar as frequências 
e modos de vibração de uma estrutura. 
No estado plano de deformações os carregamentos são considerados como atuando só no 
plano da seção em análise e as deformações ou deslocamentos fora do plano são 
considerados como nulos. Esta hipótese pode ser adotada para a análise de uma seção 
transversal típica de uma barragem, supondo-se que tal seção transversal encontra-se 
confinada dentro da massa da barragem. 
Neste exemplo é analisada uma seção genérica correspondente a uma barragem cujas 
dimensões são mostradas na Figura 8, considerando a base de como fixa. As propriedades 
físicas do material utilizadas foram Módulo de Elasticidade (Ec) = 21 GPa, Coeficiente de 
Poisson (ν) = 0,2 e peso unitário 25 kN/m3. 
 

 
Figura 8. Seção transversal de uma barragem genérica com linha de base fixa e demais 
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contornos livres – Fonte: Os autores. 

 
Na Tabela 1, apresenta-se os resultados para as frequências dos primeiros quatro modos 
de vibração usando AIG com 100 elementos e funções base de grau 3. Foi utilizada uma 
discretização de referência usando MEF e o programa ANSYS® com 75 elementos 
quadrilaterais de 8 nós  e na Figura 9, é mostrada a representação gráfica dos três 
primeiros modos de vibração usando AIG. 
 

 
Tabela 1. Frequências dos primeiros 4 modos de vibração com parados com ANSYS® 

Os resultados obtidos mostram coerência entre os valores determinados pelo ANSYS® e 
pela presente AIG. Os resultados são um indicativo de que o modelo isogeométrico pode 
ser aplicado com sucesso em problemas de vibrações de barragens. 
 
 

 
Figura 9. Representação gráfica dos 3 primeiros modos de vibração obtidos usando AIG – Fonte: Os 

autores. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Análise Isogeométrica mostra-se adequada para a aplicação em problemas de vibrações 
livres em barragens. Isto se constitui no primeiro passo para a caracterização dinâmica da 
estrutura. Extensão da AIG a problemas dinâmicos em barragens faz parte dos próximos 
passos desta pesquisa.  
Usando AIG abre-se a possibilidade de aplicar os modelos recuperados de barragens já 
construídas (usualmente em CAD), apresentando potencial promissório para futuras 
aplicações. 

Modo ANSYS AIG Diferença Relativa (%)

1 4,7274 4,6840 0,9171

2 13,8690 13,8292 0,2871

3 17,0450 16,8777 0,9818

4 26,7130 26,8138 0,3772

Frequência (Hz)
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