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Abstract. The development of scientific and engineering software in research  
groups is generally made by scientists and engineers, using old programming  
languages and paradigms. This text is a report about new perspectives in the  
collaborative development of a software in one of this groups. The iniciative  
came  out  after  a  training  course  in  programming  techniques  using  Free  
Software.  The  structural  analysis  software  obtained  using  Free  Software  
libraries as NumPy, SciPy and Matplotlib is briefly described.

Resumo. O desenvolvimento de aplicativos científicos e  de engenharia em  
grupos  de  pesquisa  é  geralmente  realizado  por  cientistas  e  engenheiros,  
utilizando  linguagens  de  programação  e  paradigmas  antigos  para  
desenvolvimento de software. Este texto é um relato sobre novas perspectivas  
no  desenvolvimento  colaborativo  de  software  em  um  desses  grupos.  A  
iniciativa  surgiu  após  um  treinamento  sobre  técnicas  de  programação  
utilizando Software Livre. O programa de análise estrutural obtido com uso  
de  bibliotecas  de  Software  Livre  como  NumPy,  SciPy  e  Matplotlib  é  
brevemente descrito.

1. Introdução

Ferramentas computacionais de suporte à pesquisa científica e a projetos de engenharias 
são desenvolvidas e utilizadas desde os princípios do uso dos computadores. Em geral, 
tais programas são implementados por profissionais de diversas áreas como Física e 
Engenharia, que têm grande domínio do conhecimento técnico dos modelos físicos que 
descrevem o fenômeno modelado, mas não possuem uma formação formal em áreas da 
Computação.

Este  aspecto  é  observado  em  muitos  centros  de  pesquisa,  onde  o 
desenvolvimento de aplicativos é historicamente realizado individualmente ou por um 
pequeno  grupo  de  pessoas,  utilizando  linguagens  de  programação  como  C  e 
FORTRAN. Como resultado, tem-se uma produção de elevado conteúdo científico que 
fica desconexa das demais funcionalidades desenvolvidas por outros pesquisadores e 
grupos de pesquisa. Os códigos, que poderiam ser utilizados e aprimorados por outros 
pesquisadores, ou disponibilizados para terceiros, acabam sendo apenas ferramentas de 



pesquisa utilizadas por uma única pessoa.

Apesar de eficientes para processamentos numéricos, tais linguagens dificultam 
o  uso  de  recursos  computacionais  como,  por  exemplo,  o  suporte  a  programação 
orientada a objetos. Para mudar este cenário, o setor de informática do Departamento de 
Engenharia de Estruturas da EESC-USP vem incentivando os alunos de pós graduação a 
utilizarem  em suas  pesquisas  novas  tecnologias,  as  quais  são  disponibilizadas  pela 
comunidade de Software Livre. A primeira medida nesse sentido foi o oferecimento de 
um treinamento para o aprendizado da plataforma Python.

Python foi escolhida por ser uma linguagem de alto nível e orientada a objetos, 
que permite manipulações eficientes de dados e facilita o desenvolvimento colaborativo. 
Além  disso,  possui  vasta  disponibilidade  de  bibliotecas  livres  para  processamento 
numérico  e  visualização  científica,  como  a  NumPy  [The  Scipy  Community  2010], 
SciPy [The Scipy Community 2011] e Matplotlib [Dale et al. 2011].

Após  o  treinamento,  surgiu  a  iniciativa  de  se  formar  um  grupo  para  o 
desenvolvimento voluntário de um programa para análises estruturais utilizando Python, 
com intuito de exercitar o desenvolvimento colaborativo. Optou-se por um programa de 
análise  estrutural  de  pórticos  tridimensionais  por  meio  do  Método  dos  Elementos 
Finitos,  por  apresentar  uma  formulação  já  bastante  definida  e  conhecida  pelos 
integrantes do grupo, e que ainda não possui soluções em Software Livre adequadas às 
necessidades dos integrantes.

Na Seção 2 do presente texto é apresentada uma breve explicação dos aspectos 
gerais  do  Método  dos  Elementos  Finitos.  Ainda  nessa  seção,  algumas  soluções 
proprietárias  são  citadas,  destacando  a  demanda  não  suprida  por  uma  solução  não 
proprietária  para análise  de  pórticos  tridimensionais.  Na seção 3,  uma descrição da 
estrutura  geral  deste  tipo  de  aplicação  é  comentada,  indicando  o  estágio  de 
desenvolvimento em que cada uma delas  se encontra na plataforma que está  sendo 
implementada.  Nas  conclusões  são  feitas  considerações  dos  ganhos  obtidos  com  o 
desenvolvimento  colaborativo  utilizando  Software  Livre.  Também  discutem-se 
perspectivas futuras em relação ao projeto.

2. Aplicativos de análise estrutural

A análise estrutural pode ser entendida como a avaliação do comportamento mecânico 
de sólidos, visando obter os deslocamentos e o estado de tensões e de deformações em 
todo o seu domínio. Tais resultados são obtidos de modelos físicos que são descritos por 
meio de equações diferenciais.

A solução dessas equações se restringe a casos mais simples, sendo que no caso 
geral, de estruturas complexas, não existe uma solução analítica fechada. Entretanto, o 
valor de tais resultados pode ser obtido por meio de programas de análise numérica, 
dando  ao  engenheiro  a  possibilidade  de  avaliar  quantitativamente  o  valor  dessas 
grandezas.

Dentre os métodos utilizados, o que mais se popularizou para essas aplicações é 
o Método dos Elementos Finitos (MEF) [Zienkiewicz, 2000], que busca determinar o 
valor de campos incógnitos em alguns pontos discretos da estruturas (nós), sendo os 



demais  valores  interpolados  nas  regiões  contínuas  existentes  entre  tais  pontos 
(elemento) por meio de funções adotadas. Tais elementos, de dimensão finita, podem ter 
geometria  unidimensional  (linhas),  bidimensionais  (superfícies)  ou  tridimensionais 
(volumes), a depender das hipóteses e simplificações do modelo adotado.

Os programas mais genéricos não se restringem a modelagem estrutural, uma 
vez que o MEF pode ser utilizado para simulação de outros fenômenos físicos regidos 
por  equações  diferenciais  como  problemas  da  Mecânica  dos  Fluidos  e  de  campos 
térmicos  e  eletromagnéticos.  São  exemplos  de  programas  proprietários  com  essa 
característica o Ansys1 e o Abaqus2. Outros programas proprietários são mais voltados 
para análise estrutural como o SAP20003, Strap4 e Diana5. Há ainda outros que utilizam 
apenas  elementos  unidimensionais  e  de  superfície,  visando  o  dimensionamento  de 
edifícios, sendo os mais utilizados em escritórios de cálculo.

Nos cursos de graduação há uma grande demanda por programas de análise de 
pórticos planos, que são estruturas compostas por elementos estruturais que apresentam 
uma das dimensões maior que as demais, e portanto podem ser representados por meio 
de linhas. É o caso de vigas, pilares e tirantes. No caso, como próprio nome indica, tais 
elementos  são  idealizados  em  um  plano,  ou  seja,  estão  dispostos  em  um  espaço 
bidimensional.  Existem  alguns  programas  de  análise  de  pórticos  planos  que  são 
disponibilizados  gratuitamente  para  uso  acadêmico,  como  o  AcadFrame [Coda  and 
Paccola 2006]. A Figura 1 ilustra a interface gráfica de usuário do AcadFrame.

Figura 1. Programa para análise de pórticos planos 'AcadFrame'

1 <http://www.ansys.com>, Acesso em 08 Abr 2011
2 <http://www.simulia.com/products/abaqus_fea.html>, Acesso em 08 Abr 2011
3 <http://www.csiberkeley.com/products_SAP.html>, Acesso em 08 Abr 2011
4 <http://www.gtscad.com/strap.htm>, Acesso em 08 Abr 2011
5 <http://tnodiana.com>, Acesso em 08 Abr 2011

http://www.ansys.com/
http://tnodiana.com/
http://www.gtscad.com/strap.htm
http://www.csiberkeley.com/products_SAP.html
http://www.simulia.com/products/abaqus_fea.html


Quando os elementos de pórtico são posicionados não apenas em um plano, têm-
se pórticos tridimensionais. Para este tipo de análise, o uso de alguma das soluções 
proprietárias citadas acaba sendo a única opção encontrada por alunos e escritórios de 
cálculo.

Apesar de apresentarem a mesma base teórica dos problemas de pórticos planos, 
a distribuição de barras no espaço tridimensional insere maior complexidade no cálculo 
das matrizes e vetores que representam respectivamente a rigidez da estrutura e forças 
aplicadas na estrutura (processamento), devido ao posicionamento dos elementos e seus 
ângulos no espaço. Além disso, tornam o desenvolvimento de um interface gráfica para 
inserção  de  dados  (pré-processamento)  e  de  visualização  dos  resultados  (pós-
processamento) consideravelmente mais complexas.

Assim,  dadas  tais  características  e  a  demanda  não  suprida  de  soluções  não 
proprietárias  para  comunidade  de  alunos  de  engenharia,  o  programa  de  pórticos 
tridimensionais foi a opção escolhida para o desenvolvimento colaborativo.

3. Plataforma para análise estrutural

A plataforma computacional para análise estrutural foi desenvolvida utilizando Python. 
O módulo de processamento foi elaborado a partir de uma base de classes existentes em 
arquivos de código fonte de elementos finitos elaborado em um trabalho de pesquisa 
[Piedade Neto, 2009], que buscou representar alguns dos preceitos do paradigma de 
programação orientada a objetos utilizando o FORTRAN 90 [Decik et al, 2010]. Nesse 
sentido, um primeiro ganho relevante foi a melhor adaptação de tal estrutura de classes, 
uma vez  que Python é  uma linguagem com suporte  ao  paradigma de  programação 
orientada a objetos.

Um programa de análise por meio de Elementos Finitos apresenta em geral três 
etapas.  Na  etapa  de  Pré-processamento  são  realizadas  as  definições  de  geometria, 
materiais, propriedades mecânicas, carregamentos (forças),  com posterior geração de 
malha de elementos finitos e imposição de restrições de deslocamentos nodais. Já na 
etapa  de  Processamento,  são  realizados  os  cálculos  envolvidos  na  análise,  que  são 
baseados nos dados fornecidos  na  etapa anterior,  e  posterior  solução do sistema de 
equações lineares gerado neste etapa. Finalmente, na etapa de Pós-processamento os 
resultados obtidos na etapa de processamento são lançados para a interface gráfica de 
usuário,  proporcionando a  este  uma análise qualitativa  dos  resultados.  Ainda,  como 
parte do pós-processamento, é gerado um relatório com os valores desses resultados, 
possibilitando uma análise também quantitativa desses valores obtidos pelo programa.

O  processamento  das  matrizes  de  rigidez  e  vetor  de  forças  nodais  locais, 
relativos  aos  elementos  finitos,  foi  realizado  utilizando  a  NumPy  [The  Scipy 
Community 2010]. A matriz de rigidez global, relativa a toda estrutura, obtida a partir 
das matrizes locais, constitui uma matriz esparsa, a qual, em conjunto como o vetor de 
forças globais, constituem o sistema de equações lineares que representam o problema. 
Sendo uma matriz esparsa, para seu armazenamento e solução foi utilizado o módulo 
sparse da biblioteca ScipPy [The Scipy Community 2011].

É  importante  observar  que  o  uso  das  referidas  bibliotecas  resultou  em  um 
desempenho  computacional  comparável  ao  obtido  com  o  FORTRAN,  inclusive 



superando-o na resolução do sistema de equações (scipy.sparse).

O pré-processamento está sendo elaborado utilizado Free Pascal6 e OpenGL7, de 
forma provisória, para uma primeira versão a ser disponibilizada para uso acadêmico, 
devido  à  familiaridade  de  alguns  integrantes  do  grupo  com  essa  ferramenta.  Uma 
imagem do módulo de pré-processamento em desenvolvimento é indicada na Figura 2. 
A longo prazo, a interface gráfica será elaborada em Python utilizando Qt8 e OpenGL 
ou VTK [Schroeder et al. 2006].

Figura 2 – Imagem do módulo de pré-processamento do programa em 
desenvolvimento

Além  disso,  para  visualização  dos  resultados,  o  ferramental  de  pós-
processamento está sendo elaborado utilizando a mesma interface implementada para o 
pré-processamento. Também a biblioteca Matplotlib para geração de resultados gráficos 
será utilizada para a geração de relatórios quantitativos de deslocamentos e esforços.

4. Conclusões

O treinamento e a utilização de Software Livre para a elaboração de programas dentro 
da academia está sendo responsável por mudanças positivas no ambiente acadêmicos e 
de realização de pesquisa científica. A iniciativa do desenvolvimento de uma plataforma 
colaborativa baseada em Python está possibilitando o aprendizado e o uso de novas 
tecnologias que antes não eram dominadas pelos pesquisadores, tendo como resultado 
paralelo  a  obtenção  de  um  programa  não-proprietário  que  no  futuro  poderá  ser 
disponibilizado a alunos de graduação e de pós-graduação para uso em seus trabalhos 
acadêmicos e pesquisas científicas e tecnológicas.

Apesar de ainda faltarem algumas etapas para tal disponibilização, acredita-se 
que em breve o mesmo poderá ser disponibilizado para uso fora do grupo. Tais etapas 

6 <http://www.lazarus.freepascal.org>, Acesso em 08 Abr 2011
7 <http://www.opengl.org>, Acesso em 08 Abr 2011
8 <http://qt.nokia.com/products>, Acesso em 08 Abr 2011

http://qt.nokia.com/products
http://www.opengl.org/
http://www.lazarus.freepascal.org/


consistem em: testes mais apurados do módulo de processamento; término da interface 
de  pré-processamento;  desenvolvimento  da  ferramenta  de  geração  dos  resultados 
gráficos de pós-processamento; e documentação do programa.

Para  finalizar,  é  importante  ressaltar  que  devido  ao  sucesso  obtido  com  o 
treinamento no uso de software livre,  está  sendo planejado o oferecimento de mais 
cursos de treinamentos para o uso de outros recursos, como para processamento paralelo 
e em GPU, os quais poderão ser incluídos no programa de pórtico em suas versões 
futuras.
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