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O CNMAC - Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional - é um 
evento anual da SBMAC - Sociedade Rrasilcira de Matcmatica Aplicada e 
Computacional - que congrega pesquisadores, professores, profissionais e estudantes 
para discutirem temas relacionados à Matemática Aplicada e Computacional. No 
CNMAC são apresentados Minicursos, Minissimpósíos, Conferências, Sessões Técnicas 
de Comunicações, Sessões especiais dedicadas à Iniciação Científica e ao Ensino da 
Matemática, Exposições e Mesas Redondas. 

Durante o XXVI CNMAC celebramos os 25 anos da Sociedade Brasileira de 
Matemática Aplicada e Computacional- SBMAC (1978-2003). 

No XXVI CNMAC são entregues o Prêmio Beatriz Neves para Iniciação Científica e 
o Prêmio de Pós-Graduação da SBMAC para dissertação de mestrado e tese de 
doutorado, que este ano é denominado Prêmio Prof. Guilherme De La Penha. 

A realização deste evento conta com o apoio das seguintes agências: CAPES, CNPq, 
FAPESP, FINEP e FUNDUNESP. 

Realização: 
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O objetivo d~sle trabalho é a det~rminação de re
spostas forçadas de vigas descritas vela equação de 
Euler-Bernou ll i com seção transversal de V<'triaçào 
linear. Este é um problema de int.crcsse na a nálise 
dinâmica de estruturas tipo torre sujeitas a ação 
do vento ou, de ações sísmicas. 

Um modelo rnatemático que descreve as vibrações 
ftcxurais e m vigas com seção transversal linear é 
dado por f,2~ , 

pA1:1:2Yiu + (EJI:r4urx)xx- p, l > O. 

ondt' u=u(t,x) corrt>!;ponde ao deslocmnento 
trallSVersal e r = p(t,x) é a fo rc,;a externa. Devido 
a singularidade na origem, a variávél espacial está 
re:Mita ao in\ t>n-a\o l:r0 , L\ com :r0 >O. Aqni At 
e f t ::;ão constantes. A:; condições de <'Ontorno 
são clássicas ou não-clássicas. Estas últimas são 
muito utilizadas na absorção de vibrações através 
de 111ecanismos de controle. 

Para determinar respostas forçadas através do 
111étodo espl:'C1 ral, é n~cessário cnlcular as auto
funções do problema, isto é, procurar soluções os
cilnt.órias u.(l,,.r) = ei'"1X(x) . Decorre o problema 
singular de autovalor ele quarta ordem 

com condiçÕ<'s de contorno genêricas B 1t' 

O, 8211 = O, B:ru = O, 8 4 11 = O. Uma base 
de ::;oluções f. composto pelas l'unGões de tipo 
Besscl J2(z(x))jx, l2(z(x))/x, f2(z(x))jx, 
I<2(:;(.r))fx com z = 2{3Ji., {3~-' pA1 L'1w2 f EI1 • 

(2],[-lJ. 

l.Jsualment<', as respo::;tas forçndas são obtidas 
através de shies Fourier-Bcsscl 121,[31 o que implica 
cálculos descn<'<:e-•;sários. Para forças externas 

harmônicas concentradas a resposta torçada podt> 
ser determinada através da r<lSposta freqüência e o 
cálculo de uma respo::;ta livre cujos valores irúciais 
esl.i'to associados a resposta freqi'rênóa. 

SimtLhlÇÕes foram realizadas para vigas fixa-livre. 
vign. com moln tmn:~lncionnl em :c, e npoi11dnno out
ro extremo L. lvfodclos mais complexos que consid
eram deformação por cisalhamento e inércia de ro
tação, serão abordados com o uso da base dinâmica 
[1] . 
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