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Resumo 

 

O projeto e a manutenção de tubulações submetidas a altas pressões e variações de 

temperatura vem despertando especial interesse das empresas que lidam com este eficiente 

meio de transporte. Nos dutos submetidos a variações de temperaturas e altas pressões, 

surgem forças compressivas ao longo do seu eixo. Estas forças ocorrem devido às restrições 

impostas pelo solo à livre expansão axial do duto. Estes efeitos podem fazer com que as 

forças compressivas alcancem um valor crítico, induzindo à flambagem  vertical ou lateral  

que pode levar a ruptura da tubulação.  

No presente trabalho apresenta-se uma metodologia para o estudo da flambagem 

térmica lateral e vertical de dutos com a finalidade de determinar a temperatura segura de 

operação. Procedimentos analíticos e numéricos são aqui investigados. Os procedimentos 

analíticos implementados neste trabalho permitem uma avaliação rápida da influência de 

diversos parâmetros, o que é muito útil em um projeto ou verificação. Contudo, as 

simplificações adotadas podem fazer com que os resultados obtidos não correspondam à 

situações reais encontradas em campo.  

Portanto, uma modelagem mais realista do problema da flambagem térmica de dutos 

requer a utilização de métodos numéricos, foi adotado neste trabalho o Método dos Elementos 

Finitos (MEF). O procedimento consiste em realizar uma análise não-linear de um duto 

imperfeito para determinar a curva temperatura versus deslocamento transversal, cujo ponto 

limite de mínimo corresponde à temperatura segura de operação. Neste trabalho, o programa 

ABAQUS (HKS, 2001) foi utilizado para realizar as análises através do MEF. 

Este procedimento permite estudar a influência não só dos parâmetros citados 

anteriormente, como também das imperfeições existentes, sobre a temperatura segura de um 

sistema solo-duto. Neste trabalho serão estudados os efeitos da amplitude, comprimento e 

forma das imperfeições. Além disso, o caso teórico de dutos perfeitos pode ser estudado de 

maneira bastante satisfatória simplesmente considerando imperfeições (geométricas ou de 

carregamento) muito pequenas, o que permite a comparação com as soluções analíticas 

consideradas anteriormente. 

Através da utilização da resposta obtida pelos modelos analíticos define-se a malha de 

elementos finitos a ser utilizada na análise do duto. Por fim, os resultados numéricos e 

analíticos decorrentes da análise dos dutos aquecidos na flambagem vertical e lateral são 

comparados, de forma a validar a metodologia proposta. 
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Abstract 
 
 

The design and maintenance of oil pipelines submitted to high pressures and 

temperature variations is waking up special interest by the companies that work with this 

efficient way of transportation. In pipelines submitted to variations of temperatures and 

discharges pressures, compressive forces appear along its axis. These forces occur due to the 

restrictions imposed by the soil to the free axial expansion of the pipe. These effects could 

lead compressive forces to reach a critical value, inducing to the vertical or lateral buckling 

that can lead the pipeline to colapse. In the present work a methodology is proposed for the 

study of the thermal buckling of pipes with the purpose of obtaining the safe temperature of 

operation.  

Analytical and numerical procedures are investigated here. The analytic procedures 

implemented in this work they allow a fast evaluation of the influence of several parameters, 

which are very useful in a design or verification. However, the adopted simplifications could 

lead to mislead obtained results that do not correspond to real situations found in the field.    

Therefore, a more realistic modelling of the thermal buckling problem of pipelines 

requests the use of numeric methods, The Finite Elements Method (MEF) was adopted in this 

work. The adopted procedure consists of accomplishing a non-linear analysis of an imperfect 

pipe to determine the temperature curve versus transverse displacement, whose limit point of 

minimum corresponds to the safe temperature of operation. In this work, the program 

ABAQUS (HKS, 2001) was used to accomplish the analyses through MEF.   

This procedure allows to study not only the influence of the parameters previously 

mentioned, but also the influence of the existent imperfections, on the safe temperature of a 

pipe-soil system. In this work the effects of the amplitude, length and shape of the 

imperfections will be studied. Besides, the theoretical case of perfect pipes can be studied in a 

quite satisfactory way considering imperfections (geometric or load) very small, allowing 

comparisons with the analytic solutions considered previously.   

Through the use of the answer obtained by the analytic models the mesh of finite 

elements is defined to be used in the analysis of the pipeline. Finally, the numerical and 

analytical results obtained from the analysis of heated pipelines for the vertical and lateral 

buckling are compared, to validate the proposed methodology.   
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I. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Motivação 

 

Os dutos representam a maneira mais econômica e segura de transportar grandes 

quantidades de fluidos através de longas distâncias. Portanto, o transporte de petróleo e seus 

derivados, gases e produtos químicos diversos pode ser realizado de maneira segura e 

eficiente através de tubulações, desde que estas sejam projetadas e construídas de acordo com 

normas internacionais de segurança. Os dutos utilizados pela Indústria do Petróleo são 

geralmente construídos em chapas de aço e recebem diversos tratamentos contra corrosão e 

inspeções periódicas. Apesar da construção e operação dos dutos serem regidos de acordo 

com critérios internacionais de segurança, os mesmos podem sofrer danos devido à: 

 

- Falhas mecânicas e ou operacionais; 

- Corrosão da tubulação; 

- Erosão do terreno; 

- Deslizamentos de terra; 

- Terceiros; 

- Impactos; 

- Flambagem térmica.  

 

Acidentes com dutos geram danos ao meio ambiente e prejuízos sócio-econômicos, 

pois o material transportado é bombeado a altas pressões combinado a temperaturas elevadas 

e periculosidade do material. Alguns acidentes merecem destaque como o vazamento de 

1300 3m de óleo ocorrido em Janeiro de 2000 na Baía de Guanabara, estado do Rio de janeiro. 

Estudos realizadas pela PETROBRAS indicaram que o descobrimento da tubulação diminuiu 

a contenção fornecida pelo solo, deixou exposta a mesma à corrosão e ao “serpenteamento” 

ocasionando a ruptura (COSTA et al., 2003). Investigações realizadas pelos técnicos da 

CETESB e da USP apontaram para a degradação do ecossistema de manguezal 

(CETESB/USP). 

O projeto e a manutenção de tubulações submetidas à altas pressões e variações de 

temperatura vem despertando especial interesse das empresas que lidam com este eficiente 

meio de transporte. Nos dutos submetidos a variações de temperaturas e altas pressões, 

surgem forças compressivas ao longo do seu eixo. Estas forças ocorrem devido às restrições 
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impostas pelo solo à livre expansão axial do duto. Estes efeitos podem fazer com que as 

forças compressivas alcancem um valor crítico, induzindo à flambagem lateral ou vertical o 

que pode levar a ruptura da tubulação.  

 

1.2. Objetivos e Metodologia 

 

O objetivo principal do presente trabalho é estudar a flambagem térmica de dutos com a 

finalidade de determinar a temperatura segura de operação, que é um parâmetro indispensável 

ao projeto deste tipo de estrutura. É válido ressaltar que tanto a flambagem lateral (snaking) 

como a flambagem vertical (upheaval buckling) são consideradas neste trabalho.  

A flambagem térmica de dutos não é um tema novo e diversas técnicas, analíticas ou 

numéricas, foram propostas para o seu estudo. Por outro lado, é importante destacar que a 

flambagem de dutos é muito mais complexa que a flambagem de colunas, pois nas colunas o 

comprimento de flambagem é conhecido, enquanto que no caso dos dutos o comprimento de 

flambagem torna-se conhecido apenas após a solução do problema (BENJAMIN & 

ANDRADE, 2001). Isto ocorre porque devido ao grande comprimento dos dutos e a interação 

destes com o solo, a flambagem de dutos é um fenômeno local envolvendo apenas um 

pequeno trecho dos mesmos. 

As técnicas analíticas consideradas neste trabalho utilizam um conjunto de simplificações 

do problema real e chegam a uma equação diferencial e uma série de condições de contorno. 

A solução deste problema para os modos de flambagem considerados leva à expressões 

matemáticas que relacionam a temperatura crítica com o comprimento de flambagem. 

Obviamente, a temperatura segura corresponde a menor destas temperaturas. Neste trabalho, a 

determinação da temperatura crítica e do comprimento de flambagem é realizada através da 

utilização de scripts desenvolvidos em MATLAB (MATHWORKS, 1992). 

A grande vantagem dos procedimentos analíticos implementados neste trabalho é que eles 

permitem uma avaliação  rápida da influência de diversos  parâmetros (rigidez do tubo, reação 

do solo, peso do duto, profundidade de enterramento, etc.), o que é muito útil em um projeto 

ou verificação. Contudo, as simplificações adotadas podem fazer com que os resultados 

obtidos não correspondam a situações reais encontradas em campo.  

Portanto, uma modelagem mais realista do problema da flambagem térmica de dutos 

requer a utilização de métodos numéricos, sendo que o Método dos Elementos Finitos (MEF) 

foi adotado neste trabalho. O procedimento adotado consiste em realizar uma análise não-

linear de um duto imperfeito para determinar a curva temperatura x deslocamento transversal, 
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cujo ponto limite de mínimo corresponde à temperatura segura de operação. Neste trabalho, o 

programa ABAQUS (HKS, 2001) foi utilizado para realizar as análises através do MEF. 

Este procedimento permite estudar a influência não só dos parâmetros citados 

anteriormente, como também das imperfeições existentes, sobre a temperatura segura de um 

sistema solo-duto. Neste trabalho serão estudados os efeitos da amplitude, comprimento e 

forma das imperfeições. Além disso, o caso teórico de dutos perfeitos pode ser estudado de 

maneira bastante satisfatória simplesmente considerando imperfeições (geométricas ou de 

carregamento) muito pequenas, o que permite a comparação com as soluções analíticas 

consideradas anteriormente. 

Uma característica importante do procedimento apresentado neste trabalho é a utilização 

da resposta obtida pelos modelos analíticos na definição da malha de elementos finitos a ser 

utilizada na análise do duto. Isto permite a construção rápida de uma malha de elementos 

finitos que leve a resultados precisos mesmo utilizando uma quantidade relativamente 

pequena de elementos, o que é muito importante do ponto de vista prático devido ao alto custo 

computacional de uma análise não-linear. 

 

1.3. Organização do Texto  

 

O trabalho será apresentado de forma lógica e simplificada para uma boa compreensão 

dos passos utilizados. O Capítulo II abordará a descrição do fenômeno de flambagem e a 

análise do problema para a flambagem vertical e lateral de dutos aquecidos através de 

procedimentos analíticos.  

No Capítulo III é proposta uma metodologia baseada no Método de Elementos Finitos 

(MEF) baseados nos modelos analíticos do Capítulo II. Neste capítulo será mostrado como foi 

realizada a modelagem do solo, como é tratada a questão do peso do sistema solo-duto e a 

discretização da malha utilizada para a obtenção dos resultados. 

O Capítulo IV tratará dos exemplos da flambagem vertical e lateral dos dutos aquecidos, 

mostrando os gráficos, valores e a forma da deformada da tubulação para imperfeições de 

carga (flambagem vertical) e imperfeições geométricas (flambagem vertical e lateral). Neste 

capítulo serão realizados comentários e explicações a respeito do comportamento da estrutura 

deformada. 

As conclusões, as sugestões e as referências bibliográficas serão mostradas no Capítulo V. 

Estas poderão ser utilizadas como forma a complementar o presente trabalho e ajudarão na 

elaboração de trabalhos futuros. Por fim nos apêndices poderão ser observados scripts em 
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MATLAB, assim como os arquivos .INP utilizados para análise dos exemplos utilizando o 

ABAQUS. 
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II. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO PROBLEMA  
 
 
2.1. Introdução 
 
 
 Neste capítulo, abordaremos a flambagem vertical e lateral de dutos aquecidos, 

utilizando-se para isto um modelo simplificado no qual a tubulação está assentada sobre uma 

base cuja relação força-deslocamento é não-linear. Uma teoria aproximada baseada na 

flambagem de trilhos de trem será descrita e nos levará à expressões simples para a 

temperatura de segurança de operação dos dutos (HOBBS, 1984).  

No estudo da flambagem vertical serão considerados modelos com e sem atrito, 

concluindo-se que o comportamento das curvas são similares. Será feita também, uma 

comparação entre os modelos de atrito “exato” e aproximado cujas curvas são coincidentes 

para a maioria dos casos, com diferenças mínimas apenas para coeficientes de atrito muito 

elevados. Assim, veremos que para situações práticas o modelo aproximado representa bem o 

deslizamento do duto em relação à base rígida. Ao final obteremos analiticamente os 

resultados e compararemos com os resultados numéricos de forma a gerar conclusões. 

Na flambagem lateral, será utilizado um método analítico para a determinação da 

temperatura segura desenvolvido por HOBBS (1984), baseado nos trabalhos prévios de 

KERR (1978) e MARTINET (1936), denominado aqui de Método HKM, em homenagem a 

estes pesquisadores. Serão analisados quatro modos de flambagem e será observado que o 

aumento seguro de temperatura de um duto submetido à passagem de um fluido aquecido será 

o menor aumento de temperatura segura dos quatro modos. No Capítulo IV, de forma a 

validar a metodologia em elementos finitos será feita uma comparação entre os resultados 

obtidos no exemplo numérico com resultados do Método HKM. 

2.2. Flambagem Vertical e Lateral de Dutos Aquecidos 

2.2.1. Histórico do Estudo 

O fenômeno da flambagem de dutos é muito similar a flambagem de trilhos de trem 

cujo estudo iniciou-se na década de vinte devido à flambagem de trilhos soldados. Sabe-se 

que as juntas são os pontos mais frágeis das estradas de ferro e onde mais se desgastam os 

materiais de rodagem, além de serem responsáveis pelo desconforto dos passageiros. Estes 

fatores levaram a eliminação das juntas dos trilhos com a utilização de trilhos soldados. 

Contudo, a utilização destes trilhos de grande comprimento possibilita a ocorrência da 
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flambagem térmica, pois a ausência de juntas de dilatação causa o surgimento de grandes 

forças axiais nos trilhos. No trabalho de MARTINET (1936) foram estudadas as condições de 

estabilidade de uma estrada de ferro sem juntas submetidas ao efeito da variação de 

temperatura, indicando as recomendações para evitar tanto a flambagem vertical como 

também no plano da via, possibilitando a redução dos gastos com a manutenção dos trilhos e 

aumentando o conforto e segurança dos passageiros. Posteriormente, este estudo foi ampliado 

com a consideração de modos de flambagem mais altos (KERR, 1978; KERR, 1979). A 

importância dos dutos tem crescido nos últimos anos com o desenvolvimento de campos de 

petróleo e gás em muitas partes do mundo. Assim, estudos visando evitar acidentes com dutos 

como o ocorrido na Baía da Guanabara, em Janeiro de 2000, tem sido realizados nos últimos 

anos. Dentre os mais importantes pode-se citar os contidos nas seguintes referências: HOBBS 

(1984); JU & KYRIAKIDES (1988); CROLL (1997). É importante destacar que em HOBBS 

(1984) foi reconhecida a analogia entre a flambagem em dutos aquecidos e a flambagem de 

trilhos de trem, o que permitiu utilizar toda a teoria desenvolvida anteriormente. 

 Estes trabalhos mostraram que dutos aquecidos podem flambar no plano vertical ou 

lateral e qual dos dois modos ocorrerá na prática depende da interação da tubulação com o 

solo. Foi demostrado por HOBBS (1984) que o duto se deformará no plano lateral se o 

mesmo não for enterrado, caso o duto seja parcialmente enterrado, o mesmo poderá se 

deformar lateralmente. Ocorre que geralmente os dutos submarinos devem ser enterrados para 

que sejam protegidos de ancoragens de embarcações e redes de arrasto, fazendo com que a 

flambagem vertical seja a primeira preocupação no projeto. Logo, a flambagem se dará 

verticalmente, no caso de um duto enterrado, se a resistência oferecida pelo peso do solo for 

vencida pelo movimento da tubulação. 

 

2.2.2. Descrição do Fenômeno 

 

 Como discutido anteriormente, um duto submetido a uma variação de temperatura, 

poderá se deformar tanto na direção vertical como também na direção lateral. Além disso, o 

meio no qual o duto se encontra é que determinará como o mesmo se deformará. 

 Na flambagem vertical, o duto flexiona para cima, pois está impedido por restrições 

(solo) de flambar para baixo e de flambar no plano horizontal. Como a direção vertical, neste 

caso, é a menos resistente o duto se elevará, caracterizando o fenômeno da flambagem 

vertical, (“upheaval buckling”), podendo haver o colapso da estrutura. Na flambagem lateral, 
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o duto flamba no plano horizontal se não for impedido pelo solo. É importante notar que no 

caso de dutos parcialmente enterrados, quanto menor for a profundidade, menor será a 

resistência do solo e mais fácil será a deformação lateral.  

 O duto é uma estrutura que quando submetida a aumento de temperatura tende a se 

dilatar. Como essa expansão é impedida pelo solo, elevadas forças axiais compressivas são 

geradas no duto. A excentricidade da força axial, como também a topografia do terreno onde 

o duto está assentado faz com que seja gerado um momento fletor e conseqüentemente uma 

curvatura na estrutura. Por ser uma estrutura esbelta o duto pode atingir o colapso abaixo do 

limite elástico quando submetido a esforços axiais consideráveis. Neste capítulo o duto é 

considerado como inicialmente reto e o seu comportamento é considerado elástico linear. 

É muito difícil determinar precisamente a força axial num duto, pois a sua deformação 

dependerá das propriedades mecânicas do sistema duto-solo, da geometria do duto, das 

restrições, da pressão interna, das variações de temperatura devido à passagem de óleo quente 

na linha e das tensões iniciais durante o processo de instalação do tubo. Aqui, serão 

desprezados os efeitos das tensões iniciais, fazendo com que a força axial atuante em um duto 

reto seja causada apenas pela pressão interna e variação térmica. 

Serão desconsiderados os efeitos de ovalização da seção transversal, pois como em 

uma coluna longa feita de uma seção circular vazada, a seção permanecerá circular nos 

estágios iniciais de deformação. 

 É importante notar que o estudo da flambagem de dutos aquecidos é muito mais 

complexo do que o da flambagem de colunas, devido à interação solo-duto. Uma coluna 

possui apoios discretos com posições conhecidas, o que define claramente o comprimento de 

flambagem (BENJAMIN & ANDRADE, 2001). Por outro lado, a restrição ao movimento do 

duto é feita pelo solo. Como conseqüência, a flambagem de dutos longos é um fenômeno 

local, sendo o comprimento de flambagem uma variável do problema. 

 

2.2.3. Modelo Analítico – Flambagem Vertical 

 

2.2.3.1. Modelo de Base Rígida 

 

 O modelo mais simples para o estudo da flambagem vertical de dutos é o da tubulação 

sobre uma base rígida. Este modelo foi desenvolvido por MARTINET (1936) e MAREK & 
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DANIELS (1971) para a investigação da flambagem em linhas férreas. Posteriormente, estes 

estudos foram adaptados para o caso de dutos aquecidos por HOBBS (1981; 1984) e JU & 

KYRIAKIDES (1988). 

 De acordo com os estudos acima, o duto é considerado uma estrutura esbelta, 

assentada sobre uma base rígida e cuja configuração inicial é retilínea. Considera-se também 

que o duto está restringido a deformar-se apenas no plano vertical e que na temperatura 

ambiente o duto está livre de tensões.  

 A solução analítica será obtida considerando o modo de flambagem vertical simétrico 

em relação à origem, tal como ilustrado na figura (II.1). Conforme indicado nesta, H  será a  

amplitude de flambagem e L  o comprimento total entre os pontos onde a tubulação começará 

a se levantar, conhecidos como “touchdown points’’. A origem do sistema cartesiano se 

localizará no meio do duto, onde a amplitude é máxima.  

 

Figura II.1 – Modelo de base rígida utilizada para o estudo de flambagem vertical. 

 

 Considerando um duto com área de seção transversal A, módulo de elasticidade E, 

coeficiente de dilatação α  e impedido de se deslocar nas suas extremidades, um aumento de 

temperatura TΔ  causa uma força de compressão ( N ) igual a  

 

TEAN Δ= α                                                                                                                   (II.1) 
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Em um duto elástico e inicialmente reto, o momento fletor (M) é proporcional à 

curvatura (y´´) e pode ser escrito como 

 

´´EIyM =                  (II.2) 

 

onde EI  é a rigidez à flexão. É importante destacar que esta expressão só é válida se o duto 

sofre pequenas deflexões e rotações. Portanto, como fora da região de flambagem o duto 

continua retilíneo, o momento fletor nestes trechos é nulo. 

A equação governante de um duto para a região de flambagem é obtida a partir da 

equação diferencial de equilíbrio de uma viga-coluna 

 

0
2

2

4

4

=++ W
dx

ydP
dx

ydEI                                                                                                     (II.3)                

 

onde P  é a força de compressão desconhecida e W  é carga transversal atuante. O primeiro 

termo corresponde à componente vertical de carga, igual a ''M , o segundo corresponde à 

componente vertical necessária para balancear o efeito de arco da força compressiva P  e o 

último termo, corresponde ao peso próprio do duto. De acordo com a figura (II.1), as 

condições de contorno da região flambada são dadas por: 

 

Hy =)0(                                                                                                                        (II.4) 
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Onde as condições (II.6) e (II.7) implicam que a rotação e o momento fletor são nulos nos 

“touchdown points”.  
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 Segundo HOBBS (1984) e MALTBY & CALLADINE (1995) a solução da equação 

diferencial que satisfaz as condições de contorno acima, a solução pode ser escrita como: 
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2222
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nxxnLn

P
WEIy                                                                    (II.8) 

Onde n é o número de ondas desconhecidas e que satisfaz a relação: 

 

EIPn /2 =                                                                                                (II.9) 

 

O comprimento L  pode ser obtido através da condição de contorno apresentada na equação 

(II.7), que indica que o momento fletor é nulo nos “touchdown points”, assim: 

 

( ) ( )2/2/tan nLnL =                                                                                                      (II.10) 

 

Esta equação apresenta múltiplas soluções =nL  8.9868, 15.4504,... Como é de interesse a 

solução do comportamento crítico correspondente ao menor valor da força axial, a flambagem 

corresponde à solução: 

 

9868.8=nL                                                                                                                  (II.11)  

 

Substituindo a equação (II.11) na equação (II.9) a carga axial P  na região de flambagem   é 

obtida pela fórmula: 

 
2/76.80 LEIP =                                                                                                           (II.12) 

 

 Obviamente, o comprimento do contorno do duto na sua configuração deformada é 

maior do que o comprimento original. Através da hipótese de pequenas elevações do duto, a 

diferença entre o comprimento do contorno elevado do duto (S) e a distância entre os pontos 

que a tubulação se eleva (L) é: 

 

∫
−
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2/

2/
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L

L

PEIWdxyLS                                                              (II.13)  

 



 19

A diferença acima é referenciada na literatura como o encurtamento geométrico (MALTBY & 

CALLADINE, 1995) e consiste em um acréscimo de comprimento na região de flambagem, 

que é acompanhado por uma redução na carga de compressão. A comparação da carga axial 

P  na região de flambagem com a carga axial N  fora desta região que corresponde à força 

axial completamente restringida de um duto reto é de grande importância e se faz necessária 

para o entendimento do comportamento do esforço normal na região deformada e fora desta. 

Para dutos retos sobre uma base rígida submetidos à variações térmicas TΔ  teremos o 

estabelecimento de uma força de compressão N  dada pela equação (II.1). 

 No entanto, para dutos longos, o deslizamento do duto relativo à base rígida deve ser 

levado em consideração. No modelo presente, isto ocorre próximo à região de início de 

flambagem, como mostrado na figura (II.1). Para tal consideração assume-se um coeficiente 

de atrito μ  constante entre a base e o duto. Desta forma a força de atrito WF μ=  atuará por 

unidade de comprimento na tubulação.  

Considerando-se que em uma tubulação, não há deslizamento longitudinal na região 

de contato do duto com a base, nota-se uma mudança abrupta entre N  e P nos “touchdown 

points”, como pode ser visto na figura (II.2-a). Contudo, esta consideração para tubulações 

longas é irreal, pois esta mudança brusca só seria possível se fossem instalados nestes pontos 

dispositivos para fixação firme à base. Na prática haverá deslizamento do duto relativamente 

à base rígida na região deformada.  

 O modelo mais simples envolvendo deslizamento, envolve o coeficiente de atrito μ  

entre o duto e a base rígida. Neste caso, quando há a formação de uma configuração de 

flambagem, a força axial irá atuar no duto em ambos os lados da porção deformada e será 

representada por uma linha reta cuja inclinação varia de acordo com o coeficiente de atrito e 

que se cruzará no centro com uma força axial de intensidade P. Assim, a área hachurada na 

figura (II.2-b) representa a diferença LS −  e esta é proporcional à expansão elástica total do 

duto.  

Através de considerações de equilíbrio e utilizando a relação fornecida pela fórmula 

do encurtamento geométrico, equação (II.13), a força axial N  é obtida como 
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onde WF μ=  é a força de atrito por unidade de comprimento. Verificando que slL <<  para 

muitos casos, é possível obter uma expressão simplificada, adotando-se a variação indicada na 

figura (II.2-c) obtida desprezando-se a área de dois pequenos triângulos da figura (II.2-b). Isto 

corresponde a eliminar o último termo da equação (II.14). Assim a fórmula mais simplificada 

é 

 

EIFEAWLLEIN /)(1000.4/76.80 5.05.332 −×+=                                                       (II.15) 

 

satisfazendo a seguinte condição 

 

1/ >>FLN                                                                                                                   (II.16) 

 

Na presença de grandes coeficientes de atrito ( 0=sl ) ,  onde o duto não desliza ao longo da 

base, N  é espresso como 
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e o encurtamento geométrico para este caso é dado por 

 

AE
LPN )( −                                                                                                                      (II.18) 

 

 

As figuras (II.2-a-c) mostram a variação da força axial ao longo do duto de acordo 

com as hipóteses e equações descritas anteriomente. Nas figuras (II.2-b) e (II.2-c) a força de 

atrito é levada em consideração e como consequência uma distribuição mais suave é 

observada. A figura (II.2-c) representa o modelo aproximado de atrito para Lls ≤ , enquanto 

que na figura (II.2-a) não há forças de atrito agindo no duto. 
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Figura II.2 – Força axial variando ao longo do duto: (a) modelo sem atrito, (b) modelo com 

atrito e (c) modelo com atrito (simplificado). 

 

 Através da utilização de um script desenvolvido em MATLAB, (MATHWORKS, 

1992) geraram-se as curvas correspondentes às equações (II.12), (II.14), (II.15) e (II.17). Para 

tal, os seguintes parâmetros foram considerados: diâmetro externo do duto mD 650.0= , 

espessura do duto mt 015.0= , módulo de elasticidade 26 /10200 mkNxE = , coeficiente 

linear de dilatação térmica 61011 −= xμ  1/C, peso próprio mkNW /0011.0=  e máxima 

reação axial mkNF /0019.0= . O coeficiente de atrito (Cf) em cada caso pode ser 

determinada como WFCf /= .  

 Os resultados obtidos estão representados nas figuras (II.3) e (II.4). Na figura (II.3) 

são apresentadas as curvas analíticas considerando diversos valores de coeficientes de atrito 

para a equação (II.14). Pode ser observado no gráfico que para valores pequenos de L  as 

soluções coincidem. Isto se deve ao fato de que nestes casos o primeiro termo da expressão 

após o sinal da igualdade domina a solução. Observa-se também que o comportamento de 

todas as curvas são similares, ou seja, uma parte descendente, mecanicamente instável, para 

pequenos valores de L , um ponto de mínimo )( minN  e uma parte ascendente, que 

corresponde à solução de interesse, estável, para valores maiores de L .  

 Obviamente, a configuração deformada existe apenas para valores minNN > . Em 

outras palavras existe um aumento mínimo de temperatura no qual a flambagem ocorre. Na 
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literatura esta temperatura é referenciada como temperatura segura, pois não existem pontos 

instáveis inferiores a esta temperatura. Observando-se as curvas para N , há sempre duas 

soluções uma alternativa mecanicamente instável e alternativa mecanicamente estável que 

corresponde à maior porção da curva.  

 Uma comparação entre os modelos de atrito exato e aproximados descritos pelas 

equações (II.14) e (II.15) poderá ser vista na figura (II.4). Neste gráfico observa-se que as 

curvas são coincidentes para a maioria dos casos, com diferenças mínimas apenas para 

grandes valores de coeficientes de atrito. Portanto pode-se afirmar que o modelo aproximado, 

para situações práticas representa bem o deslizamento do duto em relação à base rígida. 
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Figura II.3 – Variação da carga crítica versus comprimento de flambagem: modelo exato de 

atrito para vários coeficientes de atrito 
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Figura II.4 – Variação da carga crítica versus comprimento de flambagem: modelo de atrito 

aproximado e modelo de atrito exato. 

 

2.2.4. Modelo Analítico – Flambagem Lateral 

 

 O modelo analítico para a determinação da temperatura segura foi desenvolvido por 

HOBBS (1984) e teve como base trabalhos prévios de KERR (1978) e MARTINET (1936), 

desta forma o método desenvolvido será chamado aqui de Método HKM, como homenagem 

aos seus criadores. Mais recentemente BENJAMIN e ANDRADE (2001), tomando como 

base o trabalho de KERR (1978), adaptaram as expressões apresentadas por HOBBS (1984) 

para considerar resistências diferentes do solo nas direções axial e lateral. 

 Para estudo da flambagem lateral, o duto será considerado como inicialmente reto e 

apresentando comportamento elástico linear. O comportamento do solo será rígido plástico 

nas direções axial e lateral e as suas propriedades serão constantes ao longo da linha da 

tubulação. Finalmente, considera-se que o duto sofre apenas pequenas curvaturas durante o 

processo de flambagem e que o efeito de ovalização pode ser desprezado.  

 O método é baseado em observações de trilhos ferroviários e tubulações, e considera a 

existência de diferentes regiões ao longo do duto, como mostrado na figura (II.4). A primeira 

região trata-se da região de flambagem que possui grandes deslocamentos laterais e onde 
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parte da expansão térmica restringida é liberada, como conseqüência ocorre uma redução do 

esforço normal. Na região adjacente a deformação ocorre apenas na direção axial, sendo nulos 

os deslocamentos laterais. Neste trecho a expansão térmica restringida é variável devido à 

resistência do solo ao deslocamento. Por fim, a terceira região, ou seja o resto do duto, não é 

afetado pelo fenômeno da flambagem, não apresentando nem deslocamentos axiais nem 

laterais e tendo esforço normal constante. 

 
Figura II.5 – Distribuição das forças axiais devido às restrições à expansão térmica 

 

 Antes da flambagem, a força axial N  é constante ao longo do duto e é dada pela 

equação (II.1). A flambagem lateral ocorrerá quando a força axial dada pela equação (II.1) 

alcançar a força axial crítica tN . Durante o processo de flambagem parte da expansão térmica 

impedida é liberada na região de flambagem, levando a redução da força axial trN . Na região 

adjacente, a força axial decresce devido à resistência do solo. Como a resposta do solo é 

considerada rígido-plástica, a reação do solo axiR  é constante e como conseqüência, a força 

axial do duto varia linearmente na região adjacente. Assim, o comprimento da região 

adjacente pode ser facilmente determinado pela expressão: 
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=                      (II.19) 
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 No método HKM, assume-se que a resistência do solo na direção axial pode ser 

desprezada na região de flambagem, como conseqüência, nesta região a força axial trN  é 

constante nesta região. É importante notar que esta é a mesma hipótese adotada no caso da 

flambagem vertical. Contudo, no caso vertical a consideração de um duto sobre uma base 

rígida implica que o duto flambado se descola do solo, o que realmente elimina o atrito 

fazendo com que a força axial seja constante neste trecho. Como este descolamento não 

ocorre no caso da flambagem lateral, esta hipótese é adotada aqui apenas para simplificar a 

formulação matemática. 

 A força axial crítica é encontrada através da solução da equação de equilíbrio de uma 

viga coluna com uma carga lateral uniforme, dada pela resistência lateral do solo ( latR ). 

Assim, tem-se: 

 

lattr R
dx
dN

dx
dEI ±=+

2

2

4

4 νν                       (II.20) 

 

onde ν  é o deslocamento lateral do duto. O sinal do termo à direita da equação é escolhido de 

forma a assegurar que a força do solo seja sempre contrária ao deslocamento do duto.  

 Esta equação é a similar à utilizada no caso da flambagem vertical, mas aqui a solução 

é mais complexa. Partindo de observações de campo em trilhos flambados, foram 

selecionados 4 modos de flambagem (2 simétricos e 2 anti-simétricos) cujas expressões 

matemáticas podem ser encontradas em KERR (1978) e cuja forma é mostrada na figura 

(II.6).  

 
Figura II.6 – Diferentes modos de flambagem lateral 
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 A solução da equação acima na configuração pós-crítica para os diferentes modos de 

flambagem lateral juntamente com a utilização das condições de contornos apropriadas 

(KERR, 1978) permite que a força axial na região onde ocorre a deformação seja calculada 

como 

 

12 k
L
EINtr =                     (II.21) 

 

onde L  é o comprimento de flambagem que varia de acordo com a configuração pós-crítica, 

como mostrado na figura (II.6). A força axial no duto pode ser escrita como 
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Uma vez conhecida a força axial crítica, o aumento da temperatura crítica pode ser encontrado 

facilmente através da expressão 

αEA
NT t

cr =Δ                      (II.23) 

 

e uma estimativa da amplitude máxima forma deformada é dada por         

 

EI
LR

kY lat
4

4max =             (II.24) 

 

 Através de considerações geométricas, o comprimento da região deformada e das 

regiões adjacentes é dado por 

 

aLkLtot 25 +=             (II.25) 

 

onde o termo Lk5  representa o comprimento da região deformada. Os coeficientes 1k , 2k , 3k  

e 4k  estão mostrados na tabela (II.1) para cada um dos modos de flambagem considerados 

aqui. 
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Tabela II.1 - Coeficientes do método HKM para diferentes configurações deformadas. 

 

Modo k1 k2 k3 k4 k5 

1 80.76 6.391 x 10-5 0.5 2.407 x 10-3 1.0 

2 39.48 17.430 x 10-5 1.0 5.532 x 10-3 2.0 

3 34.06 16.680 x 10-5 1.294 10.320 x 10-3 2.587 

4 28.20 21.440 x 10-5 1.608 10.470 x 10-3 3.216 

 

 

 As equações (II.21)-(II.25) dependem apenas do comprimento de flambagem (L), 

contudo ao contrário de uma coluna comprimida, o comprimento da região flambada não é 

conhecido inicialmente. Novamente através da utilização de um script desenvolvido em 

MATLAB geraram-se curvas que nos mostram a variação do aumento crítico de temperatura 

em função do comprimento de flambagem, para os diferentes modos de flambagem. Para isto 

foram utilizadas as equações (II.21), (II.22), (II.23), (II.24) e (II.25) e os coeficientes 

mostrados na tabela (II.1).  

 A fim de estudar o comportamento da temperatura crítica em função do comprimento 

de flambagem foram utilizados os mesmos dados da solução analítica da flambagem vertical: 

diâmetro externo do duto mD 0650.0= , espessura do duto mt 015.0= , módulo de 

elasticidade 26 /10200 mkNxE = , coeficiente linear de dilatação térmica 61011 −= xμ  1/C. 

Contudo, as resistências do solo são diferentes: máxima reação lateral do 

solo mkNRlat /1998.4=  e máxima reação axial do solo mkNRaxi /1991.2= , cujos valores 

foram utilizados anteriormente por BENJAMIN e ANDRADE (2001). Os resultados obtidos 

são representados na figura (II.7). 

 Observa-se que o comportamento das curvas para os diferentes modos de flambagem é 

similar, sendo também similares às curvas obtidas para o caso da flambagem vertical. 

Verifica-se que para cada modo não existe flambagem para temperaturas inferiores a mínima, 

que é a chamada temperatura segura. Obviamente, a temperatura segura do duto será a menor 

dos quatro modos. De acordo com o gráfico, a temperatura dos modos 2, 3 e 4 são muito 

próximas entre si e na prática é difícil saber qual o modo de flambagem que um duto 

assumirá. 
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Figura II.7 – Aumento crítico de temperatura X comprimento de flambagem. 

 

 A figura mostra ainda que para as temperaturas superiores à temperatura segura, há 

dois comprimentos de flambagem diferentes, correspondente a uma configuração instável e 

outra estável. Apesar da figura não mostrar as curvas carga-deslocamento, ela indica três 

estados de equilíbrio: o estado reto inicial, um estado instável de flambagem, correspondente 

ao ramo descendente da curva, e o estado final estável, correspondente ao ramo ascendente da 

curva localizado à direita da temperatura segura. 

 

2.3. Considerações da Pressão Interna  

 

 A deformação axial (ε) devido à diferença positiva (p) entre as pressões internas e 

externas pode ser obtida através das expressões para tensão axial (σa) e circunferencial (σθ) de 

um tubo de parede fina: 

 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=−=

t
pr

t
pr

EE a ννσσε θ 2
11           (II.26) 

 

onde v é modulo de Poisson, t é a espessura da parede r é o raio médio da tubulação. Quando 

esta deformação é impedida pelo solo é gerada no duto uma força compressiva dada por 

 

( )νε −== 5.0
t

AprEAN p .           (II.27) 
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Portanto, utilizando-se as equações (II.1) e (II.27), pode-se determinar um aumento 

equivalente de temperatura devido à pressão interna (ΔTp) através da expressão 

 

( ) ( )ν
α

ν
α

21
4

5.0 −=−=Δ
tE
pD

tE
prTp           (II.28) 

 

onde D é o diâmetro do duto. Como o resultado obtido pela fórmula acima é positivo, o efeito 

da pressão interna será a redução da temperatura segura efetiva ( eff
safeTΔ ) do sistema duto-solo: 

 

psafe
eff

safe TTT Δ−Δ=Δ                                              (II.29) 

 

Alternativamente, pode-se considerar que o efeito da pressão interna pode ser incorporado 

aumentando-se a temperatura efetiva do duto: 

 

( ) αν tEpDTT eff 4/21−+Δ=Δ                                                                                    (II.30) 

 

Portanto, considerando efeitos de pressão, usam-se as mesmas equações descritas 

anteriormente, mas o aumento de temperatura que causa a flambagem é reduzido pelo efeito 

da pressão interna. 
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III. MODELO NUMÉRICO 

 

3.1. Introdução 

 

 Neste capítulo é proposta uma metodologia, baseada no Método de Elementos Finitos 

(MEF), para a obtenção da temperatura de flambagem de dutos aquecidos. Esta metodologia 

foi construída a partir dos conhecimentos obtidos através da utilização dos modelos analíticos 

apresentados no capítulo anterior. A fim de validar esta metodologia, os resultados do modelo 

numérico obtidos através da utilização do programa ABAQUS (HKS, 2001) são comparados 

com aqueles obtidos através das soluções analíticas descritas anteriormente. 

 O grande comprimento dos dutos conduz naturalmente à modelagem da linha de dutos 

como uma viga em uma fundação (base elástica) não-linear do tipo Winkler (COOK et. al, 

2001). Como será visto, os elementos de interação duto-solo considerados no modelo de 

elementos finitos possuem diferentes relações força-deslocamento nas direções axial, lateral e 

vertical.  

 O duto é considerado elástico linear e é desconsiderada a ovalização da seção. Por 

outro lado, a não-linearidade geométrica devido aos grandes deslocamentos e rotações do duto 

é incluída no procedimento de análise. Além disto, neste capítulo, uma especial atenção é 

dedicada ao estudo da influência das imperfeições iniciais sobre a temperatura que leva o duto 

a flambagem. 

 É importante notar que a metodologia apresentada aqui é independente do programa 

de elementos finitos utilizado para análise, tendo o programa ABAQUS sido utilizado nos 

exemplos numéricos devido a sua grande aceitação na comunidade científica e ao fato de 

haver uma licença disponível deste programa no DECIV/UFPE à época do desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

3.2. Modelagem do Solo 

 

A modelagem do solo pode ser feita utilizando molas discretas, como mostra a figura 

(III.1), ou através de elementos especiais para interação solo-estrutura. Nos exemplos 

analisados, elementos especiais solo-duto disponíveis no programa ABAQUS foram 

utilizados. Estes elementos permitem a definição de diferente relação força-deslocamento nas 

direções axiais, laterais e verticais, que rotacionam com o movimento de corpo rígido do duto 
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na análise com grandes deslocamentos. Entretanto, deve-se notar que o uso de molas discretas 

com apropriadas relações força-deslocamento em um sistema global fixo rende resultados 

similares para uma malha suficientemente fina quando as rotações do duto são moderadas. 

 
Figura III.1 – Sistema solo-duto (estudo da flambagem lateral). 

 

Para o estudo da flambagem vertical, as figuras abaixo mostram as relações força-

deslocamento adotadas para modelar o comportamento do solo nas direções axial e vertical. 

Estas curvas incorporam os modelos de base rígida e de atrito discutidos no Capítulo II. É 

importante notar que adotou-se para o deslocamento de escoamento ( yd ) de ambos as 

direções um valor bem pequeno (1 mm), de maneira a simular o comportamento rígido-

plástico assumido pela solução analítica discutida no capítulo anterior.  

 Como pode ser observado, a relação força-deslocamento mostrada na figura (III.2-a) 

possui para a máxima força de reação a força de atrito WF μ= . Por outro lado, a relação 

força deslocamento na direção vertical figura (III.2-b) não é simétrica na origem. Para 

deslocamentos positivos a máxima reação é igual ao peso do duto adicionado do peso do solo 

de cobertura para o caso de dutos enterrados. Como foi considerado que o duto está assentado 

em uma base rígida, uma penalidade é imposta de forma a não violar esta condição, 

representada numericamente pela linha na parte inferior esquerda da figura (III.2-b). Nos 

exemplos numéricos considerados, a rigidez para baixo ( )∞K  foi considerada como 100 vezes 

a rigidez inicial para cima ( )sK . Estudos numéricos mostraram que este valor de penalidade é 

suficiente para modelar a condição de base rígida sem acarretar problemas de convergência 

aos métodos numéricos utilizados para análise da estrutura. 
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µW

 
(a) Direção axial.                                   (b) Direção vertical. 

 

Figura III.2 – Relação força-deslocamento do solo (flambagem vertical). 

 

Para o estudo da flambagem lateral, o comportamento do solo nas direções axiais e 

laterais é descrito através da relação bi-linear força deslocamento indicada na figura (III.3). 

Cada relação é simétrica em relação à origem e tem dois parâmetros principais: a força de 

reação máxima ( )maxR  e o deslocamento de escoamento ( )yd  a partir do qual a reação do solo 

permanece constante. Este modelo constituído pelo solo elástico perfeitamente plástico é 

muito simples, mas inclui características importantes do comportamento do solo. 

 

   

    
Figura III.3 – Relação Força-Deslocamentodo solo (flambagem lateral). 
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Relações força-deslocamento mais realistas podem ser determinadas por modelos mais 

sofisticados baseados no Método dos Elementos Finitos que levam em consideração a 

plastificação do solo e as condições de contato entre o solo e o duto (HOROWITZ & 

PARENTE, 2003). A curvas força-deslocamento obtidas são mais complexas que o modelo 

bi-linear descrito acima e não foram utilizadas neste trabalho. Contudo, é importante ressaltar 

que estas curvas podem ser facilmente incorporadas no modelo de elementos finitos discutido 

aqui. 

 

3.3. Análise pelo MEF 

 

As soluções analíticas apresentadas explicitamente antes assumiram uma geometria 

deformada para o oleoduto. Para conduzir a simulação numérica através do MEF, alguma 

forma de imperfeição deve ser imposta uma vez que uma análise não-linear de um duto 

perfeito submetido apenas à variação de temperatura não apresenta deslocamentos 

transversais e consequentemente não pode ser usada para computar o aumento de temperatura 

seguro. 

 Por outro lado, sabe-se que a curva carga-deslocamento de uma estrutura imperfeita 

segue a curva perfeita (BAZANT & CEDOLIN, 1991), mas sem apresentar pontos de 

bifurcação. Além disso, quanto menor for a imperfeição menor será a diferença entre uma 

curva carga-deslocamento de uma estrutura perfeita e de uma estrutura imperfeita. Assim, a 

carga crítica e o comportamento pós-crítico podem ser determinados através de uma análise 

não-linear considerando imperfeições muito pequenas de carga (força concentrada ou 

momento concentrado) ou geometria. Neste trabalho, dutos com diferentes valores de 

imperfeições são analisados para estudar a influência das imperfeições no aumento seguro de 

temperatura e comportamento pós-flambagem. 

 Trilhos de trem e dutos sujeitos a cargas térmicas apresentam um complexo 

comportamento pós-crítico apresentando uma Bifurcação Simétrica Instável para pequenos 

deslocamentos e um ponto limite (de mínimo) para grandes deslocamentos (KERR, 1979; 

HOBBS, 1984). Conseqüentemente, é necessário utilizar para determinação do caminho não-

linear de equilíbrio um algoritmo robusto como o Método do Comprimento de Arco 

(CRISFIELD, 1981) ou Método do Controle de Deslocamento (BATOZ & DHATT, 1979). 

Nos exemplos numéricos deste trabalho utilizou-se uma implementação do Método do 
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Comprimento de Arco com adaptação automática do tamanho do incremento disponível no 

programa ABAQUS. 

 

3.3.1. Discretização 

 

 A partir de resultados obtidos anteriormente através do emprego das soluções 

analíticas, verifica-se que é necessário considerar apenas um pequeno comprimento do 

sistema duto-solo para simular o fenômeno da flambagem através do Método dos Elementos 

Finitos. Neste trabalho, os resultados analíticos são também utilizados para guiar a 

discretização (densidade da malha) a ser utilizada para o sistema duto-solo. Desta maneira, o 

modelo apresenta um menor número de elementos para um maior comprimento do duto, 

aumentando desta forma a eficiência computacional na análise de elementos finitos.  

 Com base em OLIVEIRA et al (2003a), no estudo da flambagem lateral, uma primeira 

modelagem do duto foi realizada adotando-se um modelo de elementos finitos composto por 

um segmento central de comprimento Lc e de dois segmentos adjacentes de comprimento La , 

como mostrado na figura (III.4). Neste caso, o comprimento do segmento central é calculado 

como o comprimento total da região de flambagem )( 5 Lk , de acordo com Seção 2.2.4, mais 

algum comprimento adicional devido às simplificações envolvidas no processo HKM. 

Similarmente, o comprimento da região adjacente é calculado como o comprimento da região 

adjacente (a) mais algum comprimento adicional para representar o restante do duto que não 

participa do processo de flambagem.  

 

 
Figura III.4 - Estudo da flambagem lateral: Modelo proposto inicialmente 

para analisar o duto. 

 

 De acordo com a figura (II.6), o deslocamento lateral devido a flexão do duto ocorre 

apenas na região de flambagem, desta forma o segmento central tem uma discretização 

refinada com elementos de tamanho cl , enquanto o segmento adjacente tem uma 

discretização mais grosseira com elementos de comprimento al . Já que não há deslocamento 
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lateral depois da região adjacente, o deslocamento é impedido para os nós finais do modelo, 

como indicado na figura (III.4). 

 A fim de determinar o caminho não-linear de equilíbrio e a correspondente 

temperatura segura do duto para o caso da flambagem lateral, foram utilizadas pequenas 

imperfeições de carregamento. A imperfeição utilizada foi uma carga (para o modo simétrico) 

e um momento (para o modo anti-simétrico) aplicado no nó central (OLIVEIRA et al, 2003a). 

Os resultados obtidos tiveram boa concordância com os valores do Método HKM, verificando 

que a configuração flambada do duto se assemelha muito com os Modos 3 (simétrico) e 4 

(anti-simétrico) da figura (II.6).  

 O mesmo procedimento foi realizado neste trabalho para o caso da flambagem 

vertical. Contudo, devido a existência apenas de um modo de flambagem simétrico, somente a 

imperfeição dada pela força aplicada ao nó central foi considerada aqui. Os resultados 

numéricos obtidos com o modelo inicial foram satisfatórios para a temperatura segura e para o 

comprimento de flambagem, tanto para a flambagem lateral como vertical. 

 Contudo, o modelo não era longo o suficiente para representar o trecho do duto longe 

da região de flambagem onde o esforço normal é constante e o deslocamento axial é nulo. 

Como o simples aumento do comprimento La mantendo o mesmo tamanho dos elementos 

levaria a um aumento do custo computacional, foi realizada uma modificação no modelo de 

maneira a considerar três regiões distintas (OLIVEIRA et al, 2003b). Assim, considera-se 

uma central de comprimento Lc, duas regiões adjacentes com comprimento La e duas regiões 

de comprimento Lf distante da região deformada, tal como pode ser visto na figura (III.5-a).  

 
Figura III.5 – Modelo final utilizado para o estudo da flambagem vertical e lateral. (a) Modelo 

completo, (b) Modelo simétrico, (c) Modelo anti-simétrico, d) Detalhe do modelo simétrico, 

(e) Detalhe do modelo anti-simétrico. 
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 É importante notar que o segmento central apresenta grandes deslocamentos 

transversais e requer uma discretização mais refinada (elementos de tamanho lc). Por outro 

lado, no segmento adjacente, que apresenta apenas deslocamentos axiais, utiliza-se uma 

discretização intermediária (elementos de tamanho la,). Finalmente, uma discretização mais 

grosseira (elementos de tamanho lf) é adotada para a região de comprimento Lf, visto que esta 

não apresenta deslocamentos. 

 Além disso, considerando as condições de simetria do modelo, devido a ocorrência 

somente de modos de flambagem simétricos e anti-simétricos, apenas metade do problema 

precisa ser modelada. Obviamente, isto requer que as condições de apoio apropriadas para o 

antigo nó central sejam consideradas, como mostrado na figuras (III.5-b e III.5-c). 

 Como pode ser visto na figura (III.5), os graus de liberdade do primeiro nó (posição 

central do duto) dependem da consideração de modos simétricos (deslocamento transversal 

livre e rotação impedida) e anti-simétricos (deslocamento transversal impedido e rotação 

livre). Contudo, em ambos os casos o deslocamento axial é impedido. As condições de 

contorno à esquerda e à direita representam respectivamente as condições de simetria e a 

continuidade do duto (região de esforço axial constante). 

 Esta consideração levou a uma redução do número de elementos para um maior 

comprimento do duto, aumentando a eficiência computacional da análise de elementos finitos, 

que é importante devido ao alto custo da análise não-linear. Porém é importante perceber que 

estas condições não podem ser usadas na análise de dutos com imperfeição que não sejam 

simétricas ou anti-simétricas. 

 

3.4. Consideração da Imperfeição Geométrica 

 

 Como foi dito anteriormente nas suposições iniciais, o duto analisado é considerado 

como uma estrutura perfeita, ou seja, inicialmente reta. É sabido que uma estrutura que se 

encontra nesta situação não apresenta deslocamentos transversais sem que haja uma 

perturbação no carregamento ou na geometria, pois apenas o caminho primário de equilíbrio é 

traçado. Por outro lado, aplicando-se valores muito pequenos de imperfeições o ponto de 

bifurcação é eliminado e a estrutura imperfeita segue de perto o caminho de equilíbrio da 

estrutura perfeita. Este fenômeno é conhecido na literatura como unfolding.  

 O comportamento não linear de sistemas mecânicos pode ser utilizado pra ilustrar o 

caminho de equilíbrio, uma vez que é análogo ao que será utilizado no estudo de dutos. A 

figura (III.6) mostra o caminho de equilíbrio de uma barra rígida ligada a uma mola de 
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rotação com uma pequena rotação θ  antes de ser carregada por uma carga compressiva P 

(BAZANT & CEDOLIN, 1991). Verifica-se que as soluções do sistema imperfeito (linhas 

contínuas e tracejadas grossas) para diferentes imperfeições iniciais margeiam a resposta do 

sistema perfeito. Carregando-se a coluna quase que estaticamente a partir do zero, o sistema 

segue o caminho à direita do eixo vertical com pequenas deflexões laterais, porém para 

grandes deflexões laterais o valor da carga se aproxima do valor da carga crítica do sistema 

(caminho não-linear de equilíbrio do sistema imperfeito). 

                                        
                   Figura III.6 – Caminhos de equilíbrio - Bifurcação Simétrica Estável. 

 

 Inicialmente o estudo da flambagem vertical e lateral de dutos foi realizado usando 

imperfeições de carga (força e momento) como descrito na seção anterior. Aplicou-se a 

variação de temperatura, de forma a excitar a estrutura para que ela entre em processo de 

flambagem. A presença de imperfeições combinada com a atuação de esforços axiais 

resultantes da dilatação do duto faz com que sejam gerados momentos fletores na estrutura. 

Em conseqüência destes momentos a estrutura se curvará, apresentando deflexões crescentes 

e entrando em processo de flambagem. 

 Contudo, as imperfeições mais observadas em campo são as de natureza geométrica. 

Assim, quando o duto está assentado sobre o solo, seja em terra ou no mar, ele apresenta 

imperfeições devido à variação da topografia do terreno e à presença de obstáculos como 

rochas e cruzamento com dutos não paralelos. Para que a estrutura possa trabalhar sem entrar 

em colapso é necessário encontrar a temperatura de segurança “ safeT ”, que é a temperatura 

mínima (ponto limite) do caminho de equilíbrio da estrutura onde qualquer acréscimo na 

temperatura levará a estrutura à flambagem.  

 Um dos principais objetivos deste trabalho é a determinação de temperaturas de 

segurança para dutos imperfeitos, tanto para flambagem vertical como lateral. Assim, serão 

estudadas a influência da forma, comprimento e amplitude das imperfeições sobre a 

temperatura de segurança e o comportamento pós-crítico de dutos aquecidos. 
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3.4.1 Flambagem vertical 

 

 O caso estudado aqui corresponde a uma imperfeição correspondente ao duto com um 

ponto apoiado sobre um ponto mais elevado (prop imperfection) acarretando o surgimento de 

um trecho suspenso, como mostrado na Figura III.6. Na prática, este ponto elevado pode 

representar uma rocha ou um duto não paralelo.  

 
Figura III.7 – Imperfeição considerada para flambagem vertical. 

 
 

 Considerando o duto como uma viga submetida a uma carga transversal e aplicando as 

condições de contorno decorrentes da figura (III.6), pode-se mostrar (TAYLOR & TRAN, 

1993) que a forma da imperfeição é dada pela expressão: 
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onde EI  é a rigidez à flexão do duto, q  é o peso próprio submerso, podendo ser adicionado 

ao mesmo uma sobrecarga no caso de dutos enterrados, e iL  é o comprimento da imperfeição 

geométrica. Verifica-se ainda que o comprimento da imperfeição depende da altura da 

imperfeição e pode ser calculado como 
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onde y0 é a altura do obstáculo (amplitude máxima da imperfeição). 
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 A consideração de imperfeições geométricas requer modificações na discretização 

definida na Seção 3.3.1. A diferença deve-se ao fato de haver uma sub-região dentro da região 

mais refinada ( cL ), cujo comprimento é igual ao comprimento da imperfeição (Li) e cuja 

geometria é determinada pelas expressões (III.1) e (III.2). Fazendo com que se considere não 

três, mas quatro regiões para geração da malha de elementos finitos. 

 Neste trabalho, adotou-se um número fixo (100) de elementos para modelar a 

imperfeição, fazendo com que o comprimento li dos elementos desta sub-região varie em 

função do comprimento da imperfeição. As coordenadas dos nós da região correspondente à 

imperfeição foram geradas através de um script do MATLAB e inseridos no arquivo de dados 

do ABAQUS.  

 

3.4.2 Flambagem lateral 

 

 No estudo da flambagem lateral de dutos considerou-se dois tipos de imperfeições pré-

definidas, que estão relacionados aos modos de flambagem 3 (simétrico) e 4 (anti-simétrico) 

do método HKM mostrados na figura (II.6). Como as expressões matemáticas exatas destas 

formas são complexas (KERR, 1978), resolveu-se utilizar formas mais simples de 

imperfeições baseadas nos modos de flambagem de colunas e mostradas na figura (III.7). 

 

               
 
 

Figura III.8 – Imperfeições consideradas para flambagem lateral. 
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 Desta forma, baseada no modo de flambagem de uma coluna biengastada, utilizou-se 

para modelar imperfeições simétricas a expressão: 
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onde A  é a amplitude e iL  o comprimento da imperfeição. Tomando como para o modo de 

flambagem de uma coluna apoiada e engastada, modelou as imperfeições anti-simétricas 

através da expressão 
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Devido à semelhança entre os dois problemas, a geração da malha de elementos finitos 

adotada aqui segue o mesmo procedimento adotado para o caso da flambagem vertical.  
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IV. EXEMPLOS 
 
 
4.1. Introdução 

 

 Nesta seção, a metodologia descrita anteriormente será aplicada para a análise do 

fenômeno da flambagem lateral e vertical de dutos aquecidos. Comparações entre os 

resultados obtidos pelo modelo analítico (Capítulo II) e os resultados obtidos pelo modelo 

numérico (Capítulo III) serão conduzidas. A análise comparativa servirá para validação dos 

métodos utilizados no estudo da flambagem dos dutos submetidos a variações térmicas. 

 Os exemplos abrangerão a flambagem vertical e lateral de dutos aquecidos. Os dados 

utilizados e as considerações são praticamente os mesmos para ambos os estudos. 

Inicialmente será tratada a flambagem vertical, utilizando-se imperfeição de carga e 

posteriormente imperfeições geométricas. Na flambagem lateral, o estudo será realizado 

considerando-se imperfeições simétricas e anti-simétricas (geométricas). Os gráficos nos 

auxiliarão a uma boa compreensão do comportamento do duto ao deformar-se.  

 Em todos os casos, a análise não linear geométrica foi conduzida utilizando 400 passos 

de carregamento. Este valor possibilitou em todos os casos observar o comportamento de 

instabilidade (quando ocorrido) dos dutos aquecidos. 

 Para facilitar a compreensão, os exemplos serão mostrados individualmente, da forma 

mais completa possível, apresentando-se comentários e explicações do comportamento dos 

dutos através da utilização de gráficos, figuras e tabelas. 

 

4.2. Exemplos 

 

4.2.1. Exemplos Sobre Flambagem Vertical de Dutos Aquecidos 

 

4.2.1.1. Imperfeição de carga 

 

 Estudos para prever como uma estrutura se deformará são muito complexos, desta 

forma foram feitas considerações ao longo do desenvolvimento deste trabalho para a 

flambagem vertical de dutos aquecidos como forma de simplificação. A estrutura é 

considerada perfeita, ou seja, inicialmente reta. Desta forma a imperfeição de carga 

(comentada na Seção 3.3) que excitará a estrutura a deformar-se deverá ser muito pequena. 
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Para valores finitos de imperfeição a estrutura deixará de se comportar de maneira similar a 

uma estrutura perfeita. 

 Este exemplo consiste em uma tubulação assentada sobre o solo, cuja forma de 

excitação para que ela se deforme será a aplicação de uma carga vertical. Deste modo, a 

estrutura quando for submetida a uma variação de temperatura e de acordo com as suas 

condições de contorno impostas (ver Seção 3.3.1), entrará em processo de flambagem. Os 

dados utilizados neste problema podem ser vistos na tabela (IV.1) e são os mesmo utilizados 

por HOBBS (1984). Para realizar a simulação através do programa ABAQUS foi criado um 

script apropriado (Apêndice B.2.1). 

 

Tabela IV.1 – Propriedades duto-solo. 

 

Aço API 5L X52 
Módulo de Elasticidade (E) 200 x 106 kN/m2 
Coeficiente de Poisson (ν) 0.3 
Coeficiente de dilatação térmica (α) 11.0 x 10-6 /ºC 
Diâmetro externo (D) 0.650 m 
Espessura (t) 0.015 m 
Peso da tubulação (W) 3.8 kN/m 
Coeficiente de atrito (μ ) 0.5 

 

Os resultados analíticos obtidos para este caso particular foram ΔTsafe = 62.459 °C, L =  

96.404 m, N = 4111.88 kN , 11.2622=crN  kN e La = 736.305 m. Estes resultados foram 

utilizados para a determinação do modelo em elementos finitos indicado na figura (III.5). 

Desta forma, a dimensão do segmento central é Lc = 200 m e os seus elementos são de 

comprimento lc = 0.5 m. O segmento adjacente é igual à La = 1000 m cujos tamanhos de 

elementos são la = 5 m. Finalmente, a região mais distante da região de flambagem tem 

comprimento Lf = 2000m e comprimento dos elementos lf = 200 m. 

 A força concentrada foi aplicada no ponto de simetria de forma a impor o modo de 

deformação desejado e tornando possível a análise não-linear geométrica do duto. Diferentes 

valores de cargas foram adotados de forma a estudar a influência da imperfeição no 

comportamento do duto. A carga utilizada no estudo comparativo com a solução analítica será 

kNP 5.0=  que é a menor de todas as cargas consideradas aqui. A curva do deslocamento 

transversal do nó de simetria versus a variação de temperatura está plotada na figura (IV.1) 

para seis diferentes valores de imperfeição de carga. 



 43

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
Deslocamento vertical (m)

Te
m

pe
ra

tu
ra

( C
) P=0.5kN

P=1.0kN
P=10.0kN
P=20.0kN
P=50.0kN
P=100.0kN

 
 

Figura IV.1 – Estudo da flambagem vertical: Deslocamento vertical x temperatura para 

imperfeições de carga. 

 

 É possível observar que para pequenos valores de imperfeições, as curvas se comportam 

de maneira similar. Como comentado em capítulos anteriores, o comportamento pós-

flambagem de estruturas com pequenas imperfeições é muito similar ao comportamento pós-

flambagem de uma estrutura perfeita. 

 Assim, apesar do comportamento de um duto perfeito não poder ser obtido diretamente 

pela metodologia proposta, pode-se facilmente perceber que este é típico de uma Bifurcação 

Simétrica Instável (BAZANT & CEDOLIN, 1991). Portanto, neste caso a temperatura crítica 

não tem importância prática, pois é muito acima da temperatura segura de operação do duto. 

Para dutos imperfeitos, o ponto de bifurcação não ocorre, sendo substituído por um ponto 

limite de máximo. 

  A figura mostra que na realidade a temperatura segura de operação corresponde ao 

mínimo local (ponto limite) da curva temperatura x deslocamento que ocorre na transição 

entre as condições de equilíbrio instável e estável. Na prática um aumento de temperatura 

superior a temperatura segura faz com que o duto salte da configuração instável para a 
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configuração estável (snap-through). Durante este salto dinâmico ocorrem grandes 

deslocamentos, que podem causar a plastificação e/ou flambagem local da parede do duto 

acarretando finalmente a sua ruptura, com sérias conseqüências econômicas e ambientais 

associadas.  

 Pode ser observado na figura (IV.1) que a medida em que os valores das imperfeições 

aumentam, os pontos limite máximos e mínimos tendem a se aproximar e o segmento de 

instabilidade desaparecer. Contudo, isto ocorrerá apenas para grandes cargas transversais, que 

não podem ser considerados como uma “imperfeição” da estrutura. 

 Observa-se que para valores pequenos de P variando-se até 20 kN as curvas 

praticamente se sobrepõem, porém quando é aplicada uma carga de 50 kN há um 

deslocamento da curva de tal forma que a temperatura de segurança diminui rapidamente e a 

região de máximo e mínimo da curva se aproximam até chegar um ponto no qual a estrutura 

se deformará de maneira contínua, sem apresentar um ponto limite.  Através da tabela 

(IV.2) podemos observar que os valores de N bem como os valores da temperatura de 

segurança (para pequenos valores de carga), estão muito próximos e a medida que a carga 

aumenta os valores da força axial diminuem. É importante ressaltar que o aumento seguro de 

temperatura ( safeTΔ ) para cada imperfeição foi determinado como o ponto associado como o 

menor valor local da curva temperatura-deslocamento e estão mostrados na tabela (IV.2). 
 

Tabela IV.2 - Resultados numéricos – flambagem vertical (imperfeição de carga) 

 

P(kN) N(kN) crN (kN) )( CTsafe °Δ  
0.5 4121 2621 62.5913 
1.0 4116 2616 62.5190 
10.0 4031 2597 61.2311 
20.0 3938 2540 59.8160 
50.0 3667 2404 55.6843 
100.0 3236 2260 49.1488 

 

  

 Os resultados numéricos correspondentes à imperfeição de menor magnitude estão em 

boa concordância com o resultado analítico. Como pode ser observado na tabela acima, o 

resultado obtido para a carga P = 0.5 kN conduziu a uma temperatura segura muito próxima 

ao resultado obtido pela solução analítica (diferença de 0.2 %). Para este valor particular de 

imperfeição de carga, a distribuição da força axial ao longo do duto está representado na 
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figura (IV.2) e a variação do deslocamento vertical ao longo do comprimento do duto está 

representados na figura (IV.3).  
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Figura IV.2  – Estudo da flambagem vertical: Força axial na temperatura de segurança para 
P = 0.5 kN. 

 

 A figura (IV.3) mostra um deslocamento vertical acentuado na região de flambagem do 

duto exatamente no seu ponto de simetria (3100m uma vez que o comprimento total do duto é 

de 6200m). As cotas das deformadas encontram-se em diferentes escalas para facilitar a 

visualização da região onde ocorreu a deformação. É importante notar que as figuras 

apresentadas estão em concordância com o modelo analítico (ver figura (II.3-c)), desta forma 

assegurando que a metodologia proposta baseada no uso do MEF pode ser usada com 

confiança para o estudo da flambagem vertical de dutos aquecidos . 
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Figura IV.3 – Estudo da flambagem vertical: Deformada do duto na temperatura de 
segurança para P = 0.5 kN. 
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4.2.1.2. Imperfeição Geométrica  

 

 No exemplo anterior, a aplicação de uma pequena força vertical foi a maneira 

escolhida para que houvesse a excitação do modo de flambagem da estrutura. Nesta seção 

será abordado o mesmo duto, mas considerando-se a existência de uma imperfeição 

geométrica inicial, cujo formato é descrito através das equações (III.1) e (III.2). Utilizando-se 

a linguagem de programação MATLAB foi desenvolvido um script para se gerar os pontos 

necessários para à descrição da configuração geométrica inicial do duto. Os dados de entrada 

são inseridos no script criado para o emprego do ABAQUS/Standard no modo BATCH com a 

visualização dos resultados da análise sendo feitas através do ABAQUS/CAE.  

 Através deste procedimento obtém-se a deformada do duto e também os gráficos 

necessários para estudar o comportamento da deformação do duto. O modo interativo do 

ABAQUS é uma ferramenta poderosa, pois é através dele que facilmente pode ser verificado 

se há consistência ou não nos resultados obtidos. A curva temperatura versus deslocamento 

para imperfeições geométricas foi traçada a partir do modo interativo, esta curva  é importante  

porque  é através  dela que pode ser determinado a temperatura segura “ safeT ” . Os dados 

utilizados foram os mesmos utilizados na seção anterior, à exceção da carga vertical que não é 

utilizada aqui. 

 Devido à simetria do problema, apenas a metade desta foi considerada, de forma a 

diminuir o esforço computacional. Desta forma, a malha utilizada (baseada nos resultados 

analíticos) foi constituída na região de flambagem ( )2/cL  com 100 m e 200 elementos. Na 

região adjacente ( )aL  teve um comprimento de 1000 m e foi discretizada com 200 elementos 

e a terceira região ( )fL  teve um comprimento de 2000 m e foi discretizada com apenas 10 

elementos.  

 Assim, o maior refinamento da malha conduzido na região de flambagem, se deve por 

ser esta a região mais crítica do duto neste estudo. No capítulo III esta sub-região foi 

destacada (figura III.5) onde as dimensões dos elementos variam de acordo com a elevação do 

duto. No total, assim como todos os exemplos analisados neste trabalho, a tubulação terá 6200 

m de comprimento.  

 Na figura (IV.4) estão representadas curvas do deslocamento transversal vertical no nó 

de simetria e as correspondentes temperaturas, para cinco configurações de imperfeições 

geométricas. As curvas para pequenos obstáculos como imperfeições mostram que o duto 

apresenta dois pontos limites, um máximo e um mínimo.  
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Figura IV.4 - Gráfico temperatura x deslocamento para a flambagem vertical com 

imperfeições geométricas. 
  

As curvas apresentam um estado inicial estável, seguido de um estado pós-flambagem 

instável e de um estado final estável para grandes deslocamentos. Obviamente, a temperatura 

segura corresponde ao ponto limite onde ocorre a transição entre os trechos instável e estável, 

à exceção da amplitude de 0.5 m que não apresenta nenhum ponto limite. As curvas mostram 

que o aumento da altura do obstáculo (amplitude da imperfeição) aproxima os pontos limites 

de máximo e mínimo, fazendo com que o segmento de instabilidade tenda a desaparecer. 

Obviamente, o fenômeno de instabilidade propriamente dito não é observado para grandes 

amplitudes, uma vez que neste caso o duto apresenta um comportamento não-linear sempre 

estável. 

 Os resultados numéricos obtidos nestas análises são apresentados na tabela (IV.3), onde 

podemos observar que a temperatura segura diminui à medida que a amplitude aumenta. 

Contudo, esta diminuição não é muito grande, o que mostra que dutos aquecidos submetidos a 

flambagem vertical não são estruturas muito sensíveis a imperfeições geométricas. Portanto, a 

temperatura segura do duto reto é uma boa estimativa da temperatura segura de dutos 

imperfeitos. 

 Observa-se ainda que os valores obtidos da temperatura crítica obtidos através do 

procedimento numérico, utilizando formas distintas de aplicação de imperfeição (carga e 

geometria) foram bem próximos do valor analítico ( C°59.62 , C°61.62  e C°46.62 , 
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respectivamente) o que valida ambas abordagens para determinação da temperatura segura de 

dutos perfeitos através da metodologia proposta no Capítulo III. 

 
 

Tabela IV.3 - Resultados numéricos - flambagem vertical (imperfeição geométrica) 
 

yo(m) N(kN) crN (kN) )( CTsafe °Δ  
0.05 4122 2614 6106.62  
0.1 4112 2637 4478.62  
0.2 4072 2644 8459.61  

 

 

Observando-se a figura (IV.5), temos que o comportamento da força axial ao longo do 

comprimento de um duto com imperfeição geométrica inicial é similar ao caso da flambagem 

vertical com imperfeições de carga (figuras (II.2-c) e (IV.2)).  
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Figura IV.5 – Estudo da flambagem vertical: Distribuição de força axial na temperatura de 
segurança (y0 = 0.05m). 

 
 Na figura (IV.6) apresenta-se a variação da amplitude ao longo do comprimento do duto 

com destaque para a região central (simetria) do duto. Mais uma vez o resultado associado à 

imperfeição geométrica e imperfeições de carga são similares como pode ser observado 

através da comparação com a figura (IV.3). O arquivo do ABAQUS/Standard que originou 

estas curvas é apresentado no Apêndice B.2.2. 
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Figura IV.6 – Estudo da flambagem vertical: Deformada do duto na temperatura de 
segurança (y0 = 0.05m). 

 

4.2.2. Exemplos Sobre Flambagem lateral de Dutos Aquecidos 

 

 Como comentado na Seção III.5, foram utilizadas dois tipos pré-definidos de 

imperfeições, uma simétrica e outra anti-simétrica. Assim, para conduzir a simulação 

numérica, as equações (III.3) e (III.4) foram utilizadas para traçar a geometria da imperfeição. 

 

4.2.2.1 Imperfeição Simétrica 

 

 No estudo da flambagem lateral para modos simétricos, foram adotados os mesmos 

dados e a mesma malha utilizados no estudo da flambagem vertical. O modelo foi constituído 

de uma região central de comprimento Lc = 200 m, uma região adjacente com comprimento 

aL = 1000 m seguido de uma região fL  com comprimento de 2000m, totalizando nas três 

regiões um total de 3100 m. A diferença da malha para o estudo da flambagem lateral em 

relação a utilizada no estudo da flambagem vertical ocorre apenas na sub-região da 

imperfeição geométrica, cujos comprimentos Li tiveram que ser arbitrados, pois eles são 

independentes da amplitude da imperfeição. 
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 As condições de contorno deste exemplo poderão ser vistas na Seção 3.3.1 e na figura 

(III.5-b). Aos dados acrescentam-se os valores das reações laterais e axiais máximas que 

caracterizam o comportamento força-deslocamento do solo. Estes valores são apresentados na 

tabela (IV.4), tendo sido obtidos do trabalho de BENJAMIN & ANDRADE (2001). Os dados 

utilizados foram determinados para um duto com diâmetro externo total (aço mais 

revestimento) de 0.5m com pentração total no solo (argiloso). 

 

Tabela IV.4 – Propriedades do sistema duto solo – Flambagem Lateral 

 

Reação Lateral Máxima do Solo  )( latR 4.1998 kN/m 

Reação Axial Máxima do Solo  )( axiR  2.1991 kN/m 

 

 

 Da mesma forma que no estudo da flambagem vertical de dutos aquecidos, a 

imperfeição geométrica aplicada foi obtida a partir do cálculo de pontos utilizando equações 

analíticas, no caso a equação (III.3). Tais cálculos foram conduzidos a partir de script 

desenvolvido no MATLAB (ver Apêndice A.2.5). As coordenadas foram inseridas em 

seguida em um script específico para ser usado no ABAQUS/Standard através do modo 

BATCH. Após este procedimento, os resultados da análise são visualizados no 

ABAQUS/CAE tal como anteriormente. 

 Os resultados analíticos obtidos neste exemplo foram para a temperatura de segurança 

CTsafe °=Δ 131.62 , o comprimento da região deformada e das regiões adjacentes encontrados 

é igual à mLtot 499.1449= . Também foram determinados através do script (Apêndice A.2.3), 

uma estimativa da amplitude máxima deformada com my 123.2max =  e do comprimento de 

flambagem com mL 000.62= , ambos os valores estão associados à temperatura de 

segurança. 

 Foi adotada como base uma amplitude de 0.1 m e considerou-se o comprimento da 

imperfeição Li variando entre 20 m e 90 m. Através da figura (IV.7) observa-se que a forma 

das curvas é similar ao caso da flambagem vertical, onde a temperatura segura é identificada 

como a transição entre as condições de equilíbrio instável e estável.  
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Figura IV.7 – Temperatura x deslocamento lateral para imperfeição simétrica. 

  

Na tabela (IV.5) são apresentados os resultados numéricos obtidos nestas análises. 

Nela observa-se que a medida que aumentamos o valor de Li mantendo-se constante a 

amplitude da imperfeição a temperatura segura tende a decrescer até certo ponto, mas esta 

variação é pequena, mostrando que este parâmetro não tem grande influência sobre a 

temperatura segura. A menor temperatura de segurança obtida foi 63.95 ºC, mostrando que 

podemos utilizar este método com segurança uma vez que o resultado do Método HKM foi de 

62.13 ºC que representa uma diferença de apenas 2.8%. 

 

Tabela IV.5 - Resultados numéricos - flambagem lateral (modo simétrico). 
 

Li(m) N(kN) crN (kN) )( CTsafe °Δ  
20 4300 2796 65.3080 
30 4290 2831 65.1707 
40 4280 2806 65.0057 
50 4265 2814 64.7884 
60 4248 2831 64.5348 
65 4240 2837 64.4050 
70 4232 2828 64.2803 
75 4224 2823 64.1599 
80 4219 2761 64.0851 
85 4210 2834 63.9505 
90 4218 2832 64.0686 
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Na mesma tabela pode ser observado que os valores das cargas axiais diminuem a 

medida em que aumenta-se o valor de Li, aumentando o valor da carga axial para Li=90 m, já 

o comportamento do crN  aumenta até  Li =30 m e a partir deste diminui até um valor de 

2806kN para Li=40 m. O crN alterna momentos de acréscimos e decréscimos nos valores de 

cargas, aumentando a partir Li =40 m até Li =65 m e a partir deste diminui até Li =80 m, 

seguido de um aumento(Li=85 m) e de uma diminuição para Li = 90 m. 

 Na figura (IV.8) temos a distribuição de força axial na temperatura de segurança ao 

longo do duto para uma amplitude de 0.1 m e um comprimento Li  = 20 m. Pode-se observar 

que o comportamento da distribuição das forças axiais devido às restrições à expansão térmica 

é similar ao observado na figura (II.5). É possível observar na figura três regiões, que são a 

região de flambagem (ao centro), seguida da região adjacente (no qual há uma redução do 

esforço axial) e finalmente a região não afetada pelo fenômeno de flambagem (parte constante 

da curva). 
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Figura IV.8 – Estudo da flambagem lateral: Distribuição de força axial na temperatura de 
segurança (imperfeição simétrica, A = 0.1 m). 

 

  

Finalmente, na figura (IV.9) encontra-se o gráfico da deformada da flambagem lateral 

para a imperfeição simétrica na temperatura de segurança. Este gráfico mostra que, para essa 

imperfeição, a deformada do duto é muito próxima ao terceiro modo de flambagem adotado 
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pelo Método HKM mostrado na figura (II.6), mas que apresenta pequenas ondas adicionais 

cuja amplitude decresce rapidamente.  
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Figura IV.9 – Estudo da flambagem lateral: Deformada do duto na temperatura de 
segurança  

 

 

4.2.2.2 Imperfeição Anti-simétrica 

 

 A flambagem lateral com modos anti-simétricos será estudada a partir da aplicação de 

imperfeições cuja geometria é descrita pela equação (III.4). Os dados de entrada e a malha 

empregada são as mesmas que o caso anterior (Seção 4.2.2.1), a única diferença está na 

condição de contorno, o qual poderá ser vista na Seção 3.3.1 e na figura (III.5-c). É 

importante salientar que por se tratar de uma imperfeição anti-simétrica, o ponto de maior 

deslocamento não é mais o primeiro nó, como nos exemplos anteriores, mas o nó onde a 

amplitude da imperfeição é máxima. 

 Os resultados baseados nas soluções analíticas para imperfeições anti-simétricas, 

obtidos através do script (Apêndice A.2.3), foram temperatura de segurança 

CTsafe °=Δ 119.62  e o comprimento total mLtot 486.1468= . Também foi determinado a  

estimativa da amplitude máxima deformada my 475.1max =  e do comprimento de flambagem 

mL 400.56= , ambos associados à temperatura de segurança.  
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 No estudo da flambagem lateral com a consideração de imperfeições anti-simétricas, o 

valor de amplitude escolhido foi A = 0.05 m e os valores de Li empregados foram os mesmos 

dos adotados na flambagem lateral para imperfeições simétricas. As curvas de temperatura 

versus deslocamento lateral são mostradas na figura (IV.10). 
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Figura IV.10 – Temperatura x deslocamento lateral com imperfeição anti-simétrica. 

 

 Na figura (IV.10), temos que ao aumentarmos o comprimento de flambagem há uma 

tendência a se interpor as curvas os diversos valores de comprimento Li do segmento de 

estabilidade. A temperatura segura aumenta até um certo valor de Li e a partir deste ponto, 

tende a diminuir. O segmento de instabilidade diminui com o aumento da região de 

flambagem até um certo ponto, no qual a partir deste aumentará.  

 Os resultados numéricos deste exemplo podem ser observados para os diferentes 

valores de comprimento de flambagem na tabela (IV.6). Verifica-se que ao aumentarmos o  

comprimento da imperfeição,  aumentam-se  os valores da safeTΔ , até o valor Li = 20m. Em 

seguida aumentando-se o valor de Li para 30 m, o valor da temperatura de segurança diminui. 
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Tabela IV.6 - Resultados numéricos para flambagem lateral (modo anti-simétrico). 
 

Li(m) N(kN) crN (kN) )( CTsafe °Δ  
10 4271 2785 64.8715 
15 4272 2772 64.8904 
20 4273 2782 64.9108 
25 4272 2780 64.8975 
30 4269 2791 64.8406 
40 4251 2810 64.5695 
50 4220 2820 64.1068 

 

 Mais uma vez podemos observar que há coerência nos resultados numéricos da 

temperatura de segurança para uma imperfeição anti-simétrica com Li = 50m e A = 0.05m, 

pois a CTsafe °=Δ 1068.64  está próxima da temperatura de segurança obtida via solução 

analítica CTsafe °=Δ 119.62 . A diferença de resultados é da ordem de 3.1 %. 

 A figura (IV.11) mostra o comportamento da força axial ao logo do duto para a 

amplitude A = 0.05m e um comprimento L = 10 m. Verifica-se que nesta figura obtemos 

resultados similares aos obtidos nas imperfeições simétricas (ver seção 4.2.2.1), assim o 

comportamento descrito anteriormente é válido também nesta seção. Na figura (IV.12) 

apresenta-se o gráfico da deformada do deslocamento lateral ao longo do comprimento do 

duto para a imperfeição anti-simétrica. 
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Figura IV.11  – Estudo da flambagem lateral: Distribuição de força axial na temperatura de 
segurança (imperfeição anti-simétrica). 
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Figura IV.12 – Estudo da flambagem lateral: Deformada do duto na temperatura de 
segurança. 
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V. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 
 
5.1. Síntese 

 

 O presente trabalho teve como fim a simulação do comportamento de dutos aquecidos 

durante a ocorrência de flambagem vertical e lateral. Métodos analíticos já existentes na 

literatura foram apresentados e discutidos detalhadamente. Procedimentos computacionais 

foram implementados utilizando o MATLAB para determinação do comprimento de 

flambagem, da temperatura segura e dos esforços normais no duto.  

 A seguir, uma metodologia numérica baseada no Método dos Elementos Finitos foi 

proposta neste trabalho para estudar a flambagem de dutos aquecidos. Esta metodologia 

considera o duto como uma viga sobre uma fundação elástica não-linear, onde a curva reação-

deslocamento da fundação é cuidadosamente escolhida para simular as condições encontradas 

tanto na flambagem vertical quanto lateral. Um dos aspectos mais interessantes desta 

metodologia é o uso das informações obtidas pelos métodos analíticos para construção de uma 

malha de elementos finitos que simultaneamente produza resultados precisos e seja 

computacionalmente eficiente. 

 A fim de simular o fenômeno da flambagem, a não-linearidade geométrica devido aos 

grandes deslocamentos e rotações do duto é considerada na formulação e o Método do 

Comprimento de Arco é utilizado na determinação dos caminhos de equilíbrio não-lineares. 

Imperfeições de carga e geometria foram utilizados a fim de eliminar a bifurcação inicial 

(unfolding) e permitir o traçado completo destes caminhos de equilíbrio. O programa 

comercial ABAQUS foi utilizado nas análises computacionais. 

 

5.2. Conclusões 

 

 Os resultados obtidos tanto pelos procedimentos analíticos discutidos no Capítulo II 

quanto pela metodologia numérica proposta no Capítulo III foram muito próximos entre si, 

validando tanto a formulação quanto implementação de ambos. Através dos resultados 

obtidos observou-se que a malha empregada, nos forneceu uma boa eficiência computacional 

e  resultados  consistentes  ao  longo  do comprimento do duto, tanto no que diz respeito ao 

esforço normal quanto aos deslocamentos axial e transversal. 

 Os resultados obtidos utilizando tanto imperfeição de carga quanto de geometria foram 

consistentes entre si, mostrando que ambos podem ser utilizados para determinar com 
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excelente aproximação o comportamento de dutos perfeitos (retos). Os exemplos confirmaram 

que estes dutos apresentam um comportamento de Bifurcação Simétrica Instável, com a 

ocorrência de salto dinâmico (snap-through) para o caso de aumento de temperatura superior 

à temperatura segura. 

 No caso da flambagem vertical foi considerado apenas um tipo de imperfeição 

geométrica, correspondente a um obstáculo sob o duto (prop imperfection). Os estudos 

mostraram que o aumento da altura (amplitude) da imperfeição acarreta uma diminuição da 

temperatura segura do duto, mas que esta diminuição não é muito significativa. Isto indica 

que, ao contrário de outras estruturas como cascas cilíndricas comprimidas, dutos aquecidos 

não são altamente sensíveis a imperfeições iniciais. Verificou-se ainda que para grandes 

imperfeições não ocorrem pontos limite no caminho de equilíbrio dos dutos que passam a 

apresentar apenas um comportamento não-linear estável com grandes deslocamentos 

transversais. 

 No estudo da flambagem lateral foram adotados dois tipos diferentes de imperfeições, 

uma simétrica e outra anti-simétrica. Os resultados numéricos obtidos em ambos os casos 

foram coerentes entre si e com os do Método HKM. Observou-se ainda que a influência do 

comprimento da imperfeição sobre a temperatura segura é pequena. De maneira geral, o 

comportamento da flambagem lateral é muito similar ao da flambagem vertical. 

 

5.3. Sugestões 

 

 A utilização da metodologia numérica proposta neste trabalho concentrou-se na 

simulação dos resultados obtidos pelos procedimentos analíticos existentes, de maneira a 

validar ambas as alternativas. Contudo, a grande vantagem da metodologia proposta é a 

utilização da capacidade do Método dos Elementos Finitos de simular as condições de campo 

de maneira mais realista, uma vez que algumas hipóteses adotadas pelos procedimentos 

analíticos são muito restritivas. 

 Assim, para trabalhos futuros recomenda-se a utilização de bases flexíveis para estudo 

da flambagem vertical, uma vez que no presente trabalho foi utilizada uma base rígida. Desta 

forma, o estudo de dutos aquecidos ficaria mais completo e interessante. Estudos paramétricos 

poderiam ser realizados para determinar a influência da rigidez da base elástica sobre a 

temperatura segura do duto. 

 Outra sugestão é a consideração de modelos mais sofisticados para o comportamento 

força-deslocamento do solo para dutos enterrados, tanto para o caso de flambagem vertical 
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quanto lateral. Também poderia ser observado o comportamento do duto quando este fosse 

enterrado em diferentes profundidades, incluindo o caso de dutos semi-enterrados. 

 De acordo com os exemplos analisados aqui, os comprimentos envolvidos no 

fenômeno da flambagem de dutos aquecidos são muito grandes, fazendo com que nem sempre 

as condições de campo permitam o desenvolvimento da flambagem tal como considerado 

aqui. Assim, seria interessante estudar a influência de apoios impedindo tanto deslocamentos 

axiais quanto transversais em distâncias inferiores às consideradas aqui. 

 Sugere-se ainda a consideração de outros tipos de imperfeição geométrica, incluindo o 

caso de imperfeições assimétricas e aleatórias, tanto para a flambagem vertical quanto lateral. 

Também seria interessante a consideração do comportamento elasto-plástico do duto e a 

investigação da ocorrência de flambagem local da parede do duto através da utilização de 

elementos de casca na região de deslocamentos máximos mantendo-se a utilização de 

elementos de viga no resto do duto. 

 Finalmente, seria interessante integrar a metodologia de análise desenvolvida aqui 

com procedimentos de projeto ótimo, no qual variáveis como a espessura do duto e a 

profundidade de enterramento seriam determinadas de maneira a obter um projeto segura e 

eficiente para um nível de imperfeição definido no projeto. 
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APÊNDICE A – LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO MATLAB 
 
 
A.1. Introdução 
 
 
 A linguagem de programação MATLAB, serviu como uma importante ferramenta 

para a realização do trabalho, pois foi a partir de scripts escritos nesta linguagem onde foram 

obtidos resultados importantes a respeito do comportamento do atrito do duto com o solo, 

assim como também  a solução analítica para os diferentes modos de deformação na 

flambagem vertical. Também teve importância na determinação dos pontos das curvas 

geométricas que posteriormente  foram inseridos no arquivo .inp do ABAQUS. 

  

A.2. Scripts em MATLAB 
 
A.2.1. Variação da carga crítica do comprimento de flambagem modelo exato de atrito 
para vários coeficientes de atrito.  
 
function uphbuck1 
 
%Secao transversal. 
D = 0.650;          % Diametro externo (m) 
t = 0.015;          % Espessura (m) 
Dm = D - t;         % Diametro medio (m) 
A = pi*Dm*t;        % Area (m2) 
I = pi*Dm^3*t/8;    % Momento de inercia (m4) 
fprintf('A = %f m2\n', A); 
fprintf('I = %f m4\n', I); 
fprintf('A = %f cm2\n', 1.0e04*A); 
fprintf('I = %f cm4\n', 1.0e08*I); 
E = 200.0e06;       % Modulo de elasticidade (kN/m2) 
alfa = 11.0e-06;    % Coeficiente de dilatacao (1/C) 
w = 0.0011;            % Peso proprio (kN/m) 
F = 0.0019;            % Maxima reacao axial (kN/m) 
cf= F/w; 
% Constantes auxiliares 
EI = 0.00313;    %Nm2 
EA = 650;      %kN 
 
 
% Graficos (L)  
n = 1001; 
Li = (1.6856e06*EI^3/(EA*w^2))^0.125; 
Ti = Tcri(EA, EI, alfa, w, Li); 
%fprintf('Tinf  = %7.3f C  Linf  = %7.3f m\n', Ti, Li); 
L = linspace(0.5*Li, 3*Li, n); 
Po = Tcri(EA, EI, alfa, 1000000000, L) 
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P = Tcr(EA, EI, alfa, w, cf, L) 
%Po = Tcra(EA, EI, alfa, w, cf, L); 
Po001 = Tcra(EA, EI, alfa, w, 0.01, L); 
Po01 = Tcra(EA, EI, alfa, w, 0.1, L); 
Po10 = Tcra(EA, EI, alfa, w, 10, L); 
plot(L, Po, L, P, L, Po001, L, Po01, L, Po10); 
axis([0 6 0 170]); 
legend('cf = infinito ', 'cf = 0.01', 'cf = 0.1', 'cf = 10', 
0); 
grid on; 
% Tcr  
function [T, P, Po] = Tcr(EA, EI, alfa, w, cf, L) 
k1 = 80.76; 
k2 = 1.597e-05; 
k3 = 0.25; 
P  = k1*EI./L.^2; 
Po = P + (w*L/EI).*sqrt(k2*EA*cf*w.*L.^5 - k3*(cf*EI)^2); 
T  = Po./(EA*alfa); 
% Tcra  
function T = Tcra(EA, EI, alfa, w, cf, L) 
k1 = 80.76; 
k2 = 1.597e-05; 
P  = k1*EI./L.^2; 
Po = P + (w*L/EI).*sqrt(k2*EA*cf*w.*L.^5); 
T  = Po./(EA*alfa); 
% Lcra  
function L = Lcra(EA, EI, w, cf) 
k1 = 80.76; 
k2 = 1.597e-05; 
d = 2*k1*EI^2; 
n = 3.5*w*sqrt(k2*cf*w*EA); 
e = 2/11; 
L = (d/n)^e; 
 
 
% Tcri  
function T = Tcri(EA, EI, alfa, w, L) 
k1 = 80.76; 
k2 = 1.597e-05; 
P  = k1*EI./L.^2; 
Po = P + k2*EA*w^2.*L.^6/EI^2; 
T  = Po./(EA*alfa); 
 
 
A.2.2. Variação da carga crítica do comprimento de flambagem: modelo de atrito 
aproximado x modelo exato. 
 
 
function uphbuck2( ) 
 
% Secao transversal. 
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D = 0.650;            % Diametro externo (m) 
t = 0.015;            % Espessura (m) 
Dm = D - t;           % Diametro medio (m) 
A = pi*Dm*t;          % Area (m2) 
I = pi*Dm^3*t/8;      % Momento de inercia (m4) 
fprintf('A = %f m2\n', A); 
fprintf('I = %f m4\n', I); 
fprintf('A = %f cm2\n', 1.0e04*A); 
fprintf('I = %f cm4\n', 1.0e08*I); 
E = 200.0e06;         % Modulo de elasticidade (kN/m2) 
alfa = 11.0e-06;      % Coeficiente de dilatacao (1/C) 
w = 3.8;                 % Peso proprio (kN/m) 
F = 1.9;                 % Maxima reacao axial (kN/m) 
cf= F/w; 
 
 
% Constantes auxiliares 
EI = E*I; 
EA = E*A; 
% Graficos (L)  
n = 1001; 
Li = (1.6856e06*EI^3/(EA*w^2))^0.125; 
L = linspace(0.5*Li, 3*Li, n); 
Po001 = Tcra(EA, EI, alfa, w, 0.01, L); 
Po01 = Tcra(EA, EI, alfa, w, 0.1, L); 
Po10 = Tcra(EA, EI, alfa, w, 10, L); 
P001 = Tcr(EA, EI, alfa, w, 0.01, L); 
P01 = Tcr(EA, EI, alfa, w, 0.1, L); 
P10 = Tcr(EA, EI, alfa, w, 10, L); 
plot(L, Po001, L, Po01, L, Po10, L, P001, L, P01, L, P10) ; 
axis([0 250 0 300]); 
legend('cf = 0.01', 'cf = 0.1', 'cf = 10','cf = 0.01', 'cf = 
0.1', 'cf = 10', 0); 
grid on; 
%Tcr  
function [T, P, Po] = Tcr(EA, EI, alfa, w, cf, L) 
k1 = 80.76; 
k2 = 1.597e-05; 
k3 = 0.25; 
P  = k1*EI./L.^2; 
Po = P + (w*L/EI).*sqrt(k2*EA*cf*w.*L.^5 - k3*(cf*EI)^2); 
T  = Po./(EA*alfa); 
 
%  Tcra  
function T = Tcra(EA, EI, alfa, w, cf, L) 
k1 = 80.76; 
k2 = 1.597e-05; 
P  = k1*EI./L.^2; 
Po = P + (w*L/EI).*sqrt(k2*EA*cf*w.*L.^5); 
T  = Po./(EA*alfa); 
% Lcra  
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function L = Lcra(EA, EI, w, cf) 
k1 = 80.76; 
k2 = 1.597e-05; 
d = 2*k1*EI^2; 
n = 3.5*w*sqrt(k2*cf*w*EA); 
e = 2/11; 
L = (d/n)^e; 
 
 
A.2.3. Script para Flambagem Lateral com imperfeição Geométrica  
 
function latbuck( ) 
 
% Secao transversal. 
 
D = 0.650;          % Diametro esterno (m) 
t = 0.015;          % Espessura (m) 
Dm = D - t;         % Diametro medio (m) 
A = pi*Dm*t;        % Area (m2) 
I = pi*Dm^3*t/8;    % Momento de inercia (m4) 
fprintf('A = %f m2\n', A); 
fprintf('I = %f m4\n', I); 
fprintf('A = %f cm2\n', 1.0e04*A); 
fprintf('I = %f cm4\n', 1.0e08*I); 
 
% Propriedades do material. 
 
E = 200.0e06;       % Modulo de elasticidade (kN/m2) 
alfa = 11.0e-06;    % Coeficiente de dilatacao (1/C) 
 
% Constantes auxiliares. 
 
EI = E*I; 
EA = E*A; 
Rlat = 4.1998;      % Exemplo Benjamin/Andrade 
Raxi = 2.1991;      % Exemplo Benjamin/Andrade 
 
% Graficos T(L). 
 
Li = 10.0; 
n = 1001; 
Li = 0.0;   % Limite inferior da curva 
Lf = 200.0;  % Limite superior da curva. 
L = linspace(Li, Lf, n); 
 
% Graficos T(L). 
 
[T1,Lt1,Ym1] = Tcr(1, EA, EI, alfa, Rlat, Raxi, L); 
[T2,Lt2,Ym2] = Tcr(2, EA, EI, alfa, Rlat, Raxi, L); 
[T3,Lt3,Ym3] = Tcr(3, EA, EI, alfa, Rlat, Raxi, L); 
[T4,Lt4,Ym4] = Tcr(4, EA, EI, alfa, Rlat, Raxi, L); 
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plot(L, T1, L, T2, L, T3, L, T4); 
legend('Modo 1', 'Modo 2', 'Modo 3', 'Modo 4'); 
grid on; 
 
% Valores minimos. 
 
fprintf('--------------------------------------------\n'); 
fprintf('Modo Tsafe(oC)  Lbuck(m)   Ltot(m)   Ymax(m)\n'); 
fprintf('--------------------------------------------\n'); 
[Tmin,imin] = min(T1); 
fprintf(' 1  %8.3f %10.3f %10.3f %8.3f\n', Tmin, L(imin), 
Lt1(imin), Ym1(imin)); 
[Tmin,imin] = min(T2); 
fprintf(' 2  %8.3f %10.3f %10.3f %8.3f\n', Tmin, L(imin), 
Lt2(imin), Ym2(imin)); 
[Tmin,imin] = min(T3); 
fprintf(' 3  %8.3f %10.3f %10.3f %8.3f\n', Tmin, L(imin), 
Lt3(imin), Ym3(imin)); 
[Tmin,imin] = min(T4); 
fprintf(' 4  %8.3f %10.3f %10.3f %8.3f\n', Tmin, L(imin), 
Lt4(imin), Ym4(imin)); 
fprintf('----------------------------------------------\n'); 
 
% Funcoes auxiliares: 
 
%  Tcr  
function [T,Ltot,Ymax] = Tcr(modo, EA, EI, alfa, Rlat, Raxi, 
L) 
 
if (modo == 1)  
  k1 = 80.76; 
  k2 = 6.391e-5; 
  k3 = 0.5; 
  k4 = 2.407e-3; 
  k5 = 1.0; 
elseif (modo == 2) 
  k1 = 39.48; 
  k2 = 17.430e-5; 
  k3 = 1.0; 
  k4 = 5.532e-3; 
  k5 = 2.0; 
elseif (modo == 3) 
  k1 = 34.06; 
  k2 = 16.680e-5; 
  k3 = 1.294; 
  k4 = 10.320e-3; 
  k5 = 2.587; 
elseif (modo == 4)   
  k1 = 28.20; 
  k2 = 21.440e-5; 
  k3 = 1.608; 
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  k4 = 10.470e-3; 
  k5 = 3.216; 
end 
Ntr = (k1*EI)./(L.^2); 
d   = k2*EA*Rlat^2/(EI^2*Raxi); 
Nt  = Ntr + (k3*Raxi.*L).*((1.0 + d*L.^5).^0.5 - 1.0); 
T   = Nt/(EA*alfa); 
Ymax= k4*Rlat*L.^4/EI; 
a   = (Nt - Ntr)/Raxi; 
Ltot= k5*L + 2*a; 
 
A.2.4. Script para obtenção da curva geométrica da flambagem vertical para vom=0.1m 
 
%%%%%curva geometrica%%%%%% 
 
% Dm Diametro externo (m) 
% t Espessura (m) 
% q Carga por unidade de comprimento (kN/m) 
% E Modulo de Young's (kN/m^2) 
% I Momento de inercia (m^4) 
% Li Comprimento de flambagem do apoio isolado da imperfeicao 
topologica (m) 
%vom Maxima amplitude vertical da imperfeicao topologica 
D = 0.650; 
t = 0.015; 
Dm = D-t; 
A = pi*Dm*t; 
I = pi*Dm^3*t/8 
q = 3.8; 
E = 200e6; 
vom = 0.1; 
Li = 5.8259*(((vom*E*I)/q)^0.25) 
x = linspace(0, Li/2, 100) 
y = q/(72*E*I)*(2*Li*((Li/2) - x).^3 -3*((Li/2) - x).^4) 
plot(x,y)   
x=x' 
y=y' 
y=(y-1) 
 
 
A.2.5. Script para obtenção da curva geométrica da flambagem lateral simétrica para 
L=60m 
 
%%%%%flambagem lateral imperfeiçao simétrica%%%%%% 
%DATUM ESTABLISHMENT 
 
%Li Comprimento da imperfeicao (m) 
%A amplitude da imperfeicao  
Li= 60; 
A = 0.1; 
x = linspace(0, Li/2, 101) 
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y = (A/2)*(cos(2*pi*x/Li) + 1.0) 
plot(x,y)   
x = x' 
y = y' 
 
A.2.6. Script para obtenção da curva geométrica da flambagem lateral anti-simétrica 
para L=15m 
 
%%%%%flambagem lateral imperfeiçao anti-simétrica%%%%%% 
 
%Li Comprimento da imperfeicao (m) 
%A amplitude da imperfeicao  
Li= 15; 
A = 0.05; 
x = linspace(0, Li, 101) 
y = A/1.365*(sin((pi*x)/(0.699*Li))-((x/Li)*sin(pi/0.699))) 
plot(x,y)   
x=x' 
y=y' 
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APÊNDICE B – PROGRAMA ABAQUS  
 
B.1. Introdução 
 
 

O ABAQUS é um programa de elementos finitos composto de diversos sistemas que 

são utilizados dependendo da necessidade do usuário. O Sistema ABAQUS utilizado para a 

resolução dos problemas foi o sistema ABAQUS/CAE, que consiste em uma interface 

utilizada para criar, submeter, monitorar e visualizar os resultados obtidos das simulações do 

ABAQUS/Standard e do ABAQUS/Explicit. 

 O ABAQUS/CAE pode ser utilizado para criar modelos em elementos finitos e 

associar  arquivos de entradas,  é  composto  por  módulos onde cada módulo  define um  

aspecto lógico do modelo processado (geometria, propriedades do material, malha, etc.) a 

medida que  se muda o módulo, se contribui com parâmetros, informações e  dados para 

formar um arquivo de entrada que é enviado para serem resolvidos no ABAQUS/Standard e 

no ABAQUS/Explicit. Após a leitura as informações são enviadas para o ABAQUS/CAE 

para que sejam monitorados o progresso dos trabalhos e seja gerado um banco de dados do 

que foi produzido pelo usuário. 

 Durante a realização deste trabalho os arquivos de entrada do ABAQUS/CAE  foram 

executados interativamente, estes arquivos com extensão do tipo .inp foram executados no 

ABAQUS/Command, e os seus resultados foram visualizados no ABAQUS/CAE. 

 A seguir serão feito comentários a respeito das opções empregadas nas soluções dos 

problemas de flambagem térmica de dutos. 

 

 *NODE - Permite que sejam gerados os nós e suas coordenadas em x e y 

respectivamente. 

*NGEN, NSET=NOSTUBO – Gera os nós do tubo para o nome do elemento 

nomeado. 

*NGEN, NSET=NOSSOLO – Gera os nós do solo para o nome do elemento 

nomeado. 

 *ELEMENT, TYPE=B21 – Define os nós dos elementos e o tipo no caso um 

elemento de viga linear com dois nós. 

  

*ELEMENT, TYPE=PSI24 - Interação do elemento bidimensional  duto- solo com 

quatro nós. 
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*ELGEN, ELSET=TUBO e *ELGEN, ELSET=SOLO - Fixa o parâmetro para o 

nome do elemento contendo os elementos de interação de duto-solo para os quais as 

propriedades estão  definidas. 

*BEAM SECTION,SECTION=PIPE,ELSET=TUBO,MATERIAL=STEEL – 

Esta opção indica o tipo de seção, o material, o raio e a espessura do duto utilizado. 

 *ELASTIC – Indica o modulo de elasticidade e o coeficiete de Poisson. 

*EXPANSION – Indica o coeficiente de dilatação térmica. 

*PIPE-SOIL INTERACTION, ELSET=SOLO 

*PIPE-SOIL STIFFNESS, TYPE=NONLINEAR, DIR=AXIAL 

  *PIPE-SOIL STIFFNESS, TYPE=NONLINEAR, DIR=VERTICAL – Esta 

opção é usada para definir o comportamento constitutivo por elementos de interação de tubo-

terra. É usada unicamente em conjunto com a opção *PIPE-SOIL INTERACTION. A opção é 

necessária ser repetida caso seja necessário definir comportamento em diferentes direções. 

*STEP,nlgeom, inc=400  - Define um modelo não linear constitutivo com 

400 passos de carregamento 

  *static, riks –  

INE, CAT, ICM, CAM 

INE- Incremento inicial do comprimento de arco ao longo do caminho de equilíbrio 

estático carga-deslocamento. Se o parâmetro DIRETO for usado, este valor será um 

incremento de comprimento de arco constante. Se esta entrada é zero ou não é especificada, 

um valor de falta que é igual ao comprimento de arco total do passo é assumido. 

   

CAT- Comprimento de Arco total do fator escala associado com este passo. Se esta 

entrada é zero ou não é especificada, um valor de falta é assumido. 

 

ICM - Incremento de comprimento de arco mínimo. Se esta entrada é zero, um valor 

de falta do menor comprimento de arco inicial sugerido ou é assumido 10–5 vezes o 

comprimento de arco total.     

 

CAM - Comprimento de arco máximo do incremento. Se este valor não é 

especificado, nenhum limite superior é imposto. 

 

*BOUNDARY – Condições de contorno utilizadas no problema. 
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*TEMPERATURE – Variação de Temperatura. 

 

*Output, field – Esta opção especifica o que sera visualizado no campo de 

saídaespecifica. 

  

*End Step – Fim do passo. 

 

B.2. Arquivos .inp  Utilizados no Programa ABAQUS 
 
 
B.2.1. Arquivo .inp Utilizado na Flambagem Vertical Para uma Imperfeição de Carga 
P= 100kN 
 
*HEADING 
Exemplo pipe-soil 
 
*PREPRINT, ECHO=YES, MODEL=YES, HISTORY=YES 
 
*NODE 
  1,     0.0,  0.0 
201,   100.0,  0.0 
401, 1100.0,  0.0 
411, 3100.0,  0.0 
 
*NGEN, NSET=NOSTUBO 
1, 201 
201, 401 
401, 411 
 
*NODE 
1001,    0.0,  -1.0 
1201,  100.0,  -1.0 
1401, 1100.0,  -1.0 
1411, 3100.0,  -1.0 
 
*NGEN, NSET=NOSSOLO 
1001, 1201 
1201, 1401 
1401, 1411 
 
*ELEMENT, TYPE=B21 
1, 1, 2 
 
*ELGEN, ELSET=TUBO 
1, 410 
 
*ELEMENT, TYPE=PSI24 
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1001, 1, 2, 1001, 1002 
 
*ELGEN, ELSET=SOLO 
1001, 410 
 
*BEAM SECTION, SECTION=PIPE, ELSET=TUBO, MATERIAL=STEEL 
0.325, 0.015 
 
*MATERIAL, NAME=STEEL 
 
*ELASTIC 
2.00E8,0.30 
 
*EXPANSION 
1.1E-5, 
 
*PIPE-SOIL INTERACTION, ELSET=SOLO 
 
*PIPE-SOIL STIFFNESS, TYPE=NONLINEAR, DIR=AXIAL 
0,                 0. 
1.9,               0.001 
1.9,               100 
 
*PIPE-SOIL STIFFNESS, TYPE=NONLINEAR, DIR=VERTICAL 
-3.8e05,          -1 
0,                 0. 
3.8,               0.001 
3.8,               100 
 
*STEP,nlgeom, inc=400    
carga temperatura 
 
*static, riks 
0.1, 1., 1e-06, 1e3 
 
*BOUNDARY 
1,   1 
1,   6 
411, 1 
NOSSOLO, 1,2 
 
*TEMPERATURE 
 
NOSTUBO, 100.0 
 
*CLOAD 
1, 2, 100.0                     
 
*Output, field 
 
*Node Output 
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U, 
RF, 
 
*Element Output 
S, 
SF, 
 
*NODE PRINT, FREQ=1, NSET=NOSTUBO 
U, 
 
*EL PRINT, FREQ=1, ELSET=TUBO 
SF, 
 
*End Step 
 
 
B.2.2. Arquivo .inp Utilizado na Flambagem Vertical Para uma Imperfeição Geométrica 
A=0.05m 
 
*HEADING 
Exemplo pipe-soil 
 
*PREPRINT, ECHO=YES, MODEL=YES, HISTORY=YES 
 
*NODE 
   1,    0.00000000000000,    0.49999956728155,    0 
   2,    0.41530773188478,    0.49969758315302,    0 
   3,    0.83061546376957,    0.49880793313209,    0 
   4,    1.24592319565435,    0.49735478969050,    0 
   5,    1.66123092753913,    0.49536195053299,    0 
   6,    2.07653865942392,    0.49285283859728,    0 
   7,    2.49184639130870,    0.48985050205410,    0 
   8,    2.90715412319348,    0.48637761430719,    0 
   9,    3.32246185507827,    0.48245647399326,    0 
  10,    3.73776958696305,    0.47810900498202,    0 
  11,    4.15307731884783,    0.47335675637619,    0 
  12,    4.56838505073262,    0.46822090251149,    0 
  13,    4.98369278261740,    0.46272224295661,    0 
  14,    5.39900051450218,    0.45688120251325,    0 
  15,    5.81430824638697,    0.45071783121613,    0 
  16,    6.22961597827175,    0.44425180433292,    0 
  17,    6.64492371015653,    0.43750242236433,    0 
  18,    7.06023144204132,    0.43048861104404,    0 
  19,    7.47553917392610,    0.42322892133873,    0 
  20,    7.89084690581089,    0.41574152944808,    0 
  21,    8.30615463769567,    0.40804423680477,    0 
  22,    8.72146236958045,    0.40015447007447,    0 
  23,    9.13677010146524,    0.39208928115586,    0 
  24,    9.55207783335002,    0.38386534718059,    0 
  25,    9.96738556523480,    0.37549897051333,    0 
  26,   10.38269329711959,    0.36700607875173,    0 
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  27,   10.79800102900437,    0.35840222472645,    0 
  28,   11.21330876088915,    0.34970258650113,    0 
  29,   11.62861649277394,    0.34092196737244,    0 
  30,   12.04392422465872,    0.33207479587000,    0 
  31,   12.45923195654350,    0.32317512575646,    0 
  32,   12.87453968842829,    0.31423663602745,    0 
  33,   13.28984742031307,    0.30527263091160,    0 
  34,   13.70515515219785,    0.29629603987055,    0 
  35,   14.12046288408264,    0.28731941759891,    0 
  36,   14.53577061596742,    0.27835494402431,    0 
  37,   14.95107834785220,    0.26941442430737,    0 
  38,   15.36638607973699,    0.26050928884169,    0 
  39,   15.78169381162177,    0.25165059325389,    0 
  40,   16.19700154350655,    0.24284901840357,    0 
  41,   16.61230927539134,    0.23411487038333,    0 
  42,   17.02761700727612,    0.22545808051877,    0 
  43,   17.44292473916091,    0.21688820536850,    0 
  44,   17.85823247104569,    0.20841442672409,    0 
  45,   18.27354020293047,    0.20004555161013,    0 
  46,   18.68884793481525,    0.19179001228422,    0 
  47,   19.10415566670004,    0.18365586623692,    0 
  48,   19.51946339858482,    0.17565079619181,    0 
  49,   19.93477113046960,    0.16778211010548,    0 
  50,   20.35007886235439,    0.16005674116747,    0 
  51,   20.76538659423918,    0.15248124780037,    0 
  52,   21.18069432612396,    0.14506181365973,    0 
  53,   21.59600205800874,    0.13780424763411,    0 
  54,   22.01130978989352,    0.13071398384506,    0 
  55,   22.42661752177830,    0.12379608164713,    0 
  56,   22.84192525366309,    0.11705522562787,    0 
  57,   23.25723298554788,    0.11049572560782,    0 
  58,   23.67254071743266,    0.10412151664053,    0 
  59,   24.08784844931744,    0.09793615901252,    0 
  60,   24.50315618120222,    0.09194283824333,    0 
  61,   24.91846391308701,    0.08614436508548,    0 
  62,   25.33377164497179,    0.08054317552450,    0 
  63,   25.74907937685657,    0.07514133077891,    0 
  64,   26.16438710874136,    0.06994051730023,    0 
  65,   26.57969484062614,    0.06494204677296,    0 
  66,   26.99500257251092,    0.06014685611463,    0 
  67,   27.41031030439571,    0.05555550747573,    0 
  68,   27.82561803628049,    0.05116818823976,    0 
  69,   28.24092576816528,    0.04698471102323,    0 
  70,   28.65623350005006,    0.04300451367563,    0 
   71,  29.07154123193484,    0.03922665927945,    0 
  72,   29.48684896381963,    0.03564983615017,    0 
  73,   29.90215669570441,    0.03227235783629,    0 
  74,   30.31746442758919,    0.02909216311927,    0 
  75,   30.73277215947398,    0.02610681601360,    0 
  76,   31.14807989135876,    0.02331350576674,    0 
  77,   31.56338762324354,    0.02070904685917,    0 
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  78,   31.97869535512832,    0.01828987900435,    0 
  79,   32.39400308701310,    0.01605206714875,    0 
  80,   32.80931081889789,    0.01399130147181,    0 
  81,   33.22461855078268,    0.01210289738600,    0 
  82,   33.63992628266746,    0.01038179553675,    0 
  83,   34.05523401455224,    0.00882256180253,    0 
  84,   34.47054174643703,    0.00741938729477,    0 
  85,   34.88584947832181,    0.00616608835790,    0 
  86,   35.30115721020660,    0.00505610656938,    0 
  87,   35.71646494209138,    0.00408250873961,    0 
  88,   36.13177267397616,    0.00323798691205,    0 
  89,   36.54708040586095,    0.00251485836310,    0 
  90,   36.96238813774573,    0.00190506560219,    0 
  91,   37.37769586963051,    0.00140017637173,    0 
  92,   37.79300360151530,    0.00099138364715,    0 
  93,   38.20831133340008,    0.00066950563683,    0 
  94,   38.62361906528486,    0.00042498578221,    0 
  95,   39.03892679716964,    0.00024789275766,    0 
  96,   39.45423452905443,    0.00012792047060,    0 
  97,   39.86954226093921,    0.00005438806141,    0 
  98,   40.28484999282399,    0.00001623990349,    0 
  99,   40.70015772470878,    0.00000204560323,    0 
 100,   41.11546545659356,    0,                   0 
 201,   100.0,                0,                   0 
 401,   1100.0,               0,                   0 
 411,   3100.0,               0,                   0 
 
*NGEN, NSET=NOSTUBO 
  1, 2 
  2, 3 
  3, 4 
  4, 5 
  5, 6 
  6, 7 
  7, 8 
  8, 9 
  9, 10 
  10,11 
  11,12 
  12,13 
  13,14 
  14,15 
  15,16 
  16,17 
  17,18 
  18,19 
  19,20 
  20,21 
  21,22 
  22,23 
  23,24 
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  24,25 
  25,26 
  26,27 
  27,28 
  28,29 
  29,30 
  30,31 
  31,32  
  32,33  
  33,34  
  34,35  
  35,36  
  36,37  
  37,38  
  38,39  
  39,40  
  40,41  
  41,42  
  42,43  
  43,44  
  44,45  
  45,46  
  46,47  
  47,48  
  48,49  
  49,50  
  50,51  
  51,52  
  52,53  
  53,54  
  54,55  
  55,56  
  56,57  
  57,58  
  58,59  
  59,60  
  60,61  
  61,62  
  62,63  
  63,64  
  64,65  
  65,66  
  66,67  
  67,68  
  68,69  
  69,70  
  70,71  
  71,72  
  72,73  
  73,74  
  74,75  
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  75,76  
  76,77  
  77,78  
  78,79  
  79,80  
  80,81  
  81,82  
  82,83  
  83,84  
  84,85  
  85,86  
  86,87  
  87,88  
  88,89  
  89,90  
  90,91  
  91,92  
  92,93  
  93,94  
  94,95  
  95,96  
  96,97  
  97,98  
  98,99  
  99,100  
  100,201 
  201,401 
  401,411 
 
*NODE 
1001,    0,                  -0.50000043271845,    0 
1002,    0.41530773188478,   -0.50030241684698,    0 
1003,    0.83061546376957,   -0.50119206686791,    0 
1004,    1.24592319565435,   -0.50264521030950,    0 
1005,    1.66123092753913,   -0.50463804946701,    0 
1006,    2.07653865942392,   -0.50714716140272,    0 
1007,    2.49184639130870,   -0.51014949794590,    0 
1008,    2.90715412319348,   -0.51362238569281,    0 
1009,    3.32246185507827,   -0.51754352600674,    0 
1010,    3.73776958696305,   -0.52189099501798,    0 
1011,    4.15307731884783,   -0.52664324362381,    0 
1012,    4.56838505073262,   -0.53177909748851,    0 
1013,    4.98369278261740,   -0.53727775704339,    0 
1014,    5.39900051450218,   -0.54311879748675,    0 
1015,    5.81430824638697,   -0.54928216878387,    0 
1016,    6.22961597827175,   -0.55574819566708,    0 
1017,    6.64492371015653,   -0.56249757763567,    0 
1018,    7.06023144204132,   -0.56951138895596,    0 
1019,    7.47553917392610,   -0.57677107866127,    0 
1020,    7.89084690581089,   -0.58425847055192,    0 
1021,    8.30615463769567,   -0.59195576319523,    0 
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1022,    8.72146236958045,   -0.59984552992553,    0 
1023,    9.13677010146524,   -0.60791071884414,    0 
1024,    9.55207783335002,   -0.61613465281941,    0 
1025,    9.96738556523480,   -0.62450102948667,    0 
1026,   10.38269329711959,   -0.63299392124827,    0 
1027,   10.79800102900437,   -0.64159777527355,    0 
1028,   11.21330876088915,   -0.65029741349887,    0 
1029,   11.62861649277394,   -0.65907803262756,    0 
1030,   12.04392422465872,   -0.66792520413000,    0 
1031,   12.45923195654350,   -0.67682487424354,    0 
1032,   12.87453968842829,   -0.68576336397255,    0 
1033,   13.28984742031307,   -0.69472736908840,    0 
1034,   13.70515515219785,   -0.70370396012945,    0 
1035,   14.12046288408264,   -0.71268058240109,    0 
1036,   14.53577061596742,   -0.72164505597569,    0 
1037,   14.95107834785220,   -0.73058557569263,    0 
1038,   15.36638607973699,   -0.73949071115831,    0 
1039,   15.78169381162177,   -0.74834940674611,    0 
1040,   16.19700154350655,   -0.75715098159643,    0 
1041,   16.61230927539134,   -0.76588512961667,    0 
1042,   17.02761700727612,   -0.77454191948123,    0 
1043,   17.44292473916091,   -0.78311179463150,    0 
1044,   17.85823247104569,   -0.79158557327591,    0 
1045,   18.27354020293047,   -0.79995444838987,    0 
1046,   18.68884793481525,   -0.80820998771578,    0 
1047,   19.10415566670004,   -0.81634413376308,    0 
1048,   19.51946339858482,   -0.82434920380819,    0 
1049,   19.93477113046960,   -0.83221788989452,    0 
1050,   20.35007886235439,   -0.83994325883253,    0 
1051,   20.76538659423918,   -0.84751875219963,    0 
1052,   21.18069432612396,   -0.85493818634027,    0 
1053,   21.59600205800874,   -0.86219575236589,    0 
1054,   22.01130978989352,   -0.86928601615494,    0 
1055,   22.42661752177830,   -0.87620391835287,    0 
1056,   22.84192525366309,   -0.88294477437213,    0 
1057,   23.25723298554788,   -0.88950427439218,    0 
1058,   23.67254071743266,   -0.89587848335947,    0 
1059,   24.08784844931744,   -0.90206384098748,    0 
1060,   24.50315618120222,   -0.90805716175667,    0 
1061,   24.91846391308701,   -0.91385563491452,    0 
1062,   25.33377164497179,   -0.91945682447550,    0 
1063,   25.74907937685657,   -0.92485866922109,    0 
1064,   26.16438710874136,   -0.93005948269977,    0 
1065,   26.57969484062614,   -0.93505795322704,    0 
1066,   26.99500257251092,   -0.93985314388537,    0 
1067,   27.41031030439571,   -0.94444449252427,    0 
1068,   27.82561803628049,   -0.94883181176024,    0 
1069,   28.24092576816528,   -0.95301528897677,    0 
1070,   28.65623350005006,   -0.95699548632437,    0 
1071,   29.07154123193484,   -0.96077334072055,    0 
1072,   29.48684896381963,   -0.96435016384983,    0 
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1073,   29.90215669570441,   -0.96772764216371,    0 
1074,   30.31746442758919,   -0.97090783688073,    0 
1075,   30.73277215947398,   -0.97389318398640,    0 
1076,   31.14807989135876,   -0.97668649423326,    0 
1077,   31.56338762324354,   -0.97929095314083,    0 
1078,   31.97869535512832,   -0.98171012099565,    0 
1079,   32.39400308701310,   -0.98394793285125,    0 
1080,   32.80931081889789,   -0.98600869852819,    0 
1081,   33.22461855078268,   -0.98789710261400,    0 
1082,   33.63992628266746,   -0.98961820446325,    0 
1083,   34.05523401455224,   -0.99117743819747,    0 
1084,   34.47054174643703,   -0.99258061270523,    0 
1085,   34.88584947832181,   -0.99383391164210,    0 
1086,   35.30115721020660,   -0.99494389343062,    0 
1087,   35.71646494209138,   -0.99591749126039,    0 
1088,   36.13177267397616,   -0.99676201308795,    0 
1089,   36.54708040586095,   -0.99748514163690,    0 
1090,   36.96238813774573,   -0.99809493439781,    0 
1091,   37.37769586963051,   -0.99859982362827,    0 
1092,   37.79300360151530,   -0.99900861635285,    0 
1093,   38.20831133340008,   -0.99933049436317,    0 
1094,   38.62361906528486,   -0.99957501421779,    0 
1095,   39.03892679716964,   -0.99975210724234,    0 
1096,   39.45423452905443,   -0.99987207952940,    0 
1097,   39.86954226093921,   -0.99994561193859,    0 
1098,   40.28484999282399,   -0.99998376009651,    0 
1099,   40.70015772470878,   -0.99999795439677,    0 
1100,   41.11546545659356,   -1.00000000000000,    0 
1201,   100.0,               -1.0,                 0 
1401,   1100.0,              -1.0,                 0 
1411,   3100.0,              -1.0,                 0 
 
*NGEN, NSET=NOSSOLO         
 1001, 1002 
 1002, 1003 
 1003, 1004  
 1004, 1005  
 1005, 1006  
 1006, 1007  
 1007, 1008  
 1008, 1009  
 1009, 1010  
 1010, 1011  
 1011, 1012  
 1012, 1013  
 1013, 1014  
 1014, 1015  
 1015, 1016  
 1016, 1017  
 1017, 1018  
 1018, 1019  
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 1019, 1020  
 1020, 1021  
 1021, 1022  
 1022, 1023  
 1023, 1024  
 1024, 1025  
 1025, 1026  
 1026, 1027  
 1027, 1028  
 1028, 1029  
 1029, 1030  
 1030, 1031  
 1031, 1032  
 1032, 1033  
 1033, 1034  
 1034, 1035  
 1035, 1036  
 1036, 1037  
 1037, 1038  
 1038, 1039  
 1039, 1040  
 1040, 1041  
 1041, 1042  
 1042, 1043  
 1043, 1044  
 1044, 1045  
 1045, 1046  
 1046, 1047  
 1047, 1048  
 1048, 1049  
 1049, 1050  
 1050, 1051  
 1051, 1052  
 1052, 1053  
 1053, 1054  
 1054, 1055  
 1055, 1056  
 1056, 1057  
 1057, 1058  
 1058, 1059  
 1059, 1060  
 1060, 1061  
 1061, 1062  
 1062, 1063  
 1063, 1064  
 1064, 1065  
 1065, 1066  
 1066, 1067  
 1067, 1068  
 1068, 1069  
 1069, 1070  
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 1070, 1071  
 1071, 1072  
 1072, 1073  
 1073, 1074  
 1074, 1075  
 1075, 1076  
 1076, 1077  
 1077, 1078  
 1078, 1079  
 1079, 1080  
 1080, 1081  
 1081, 1082  
 1082, 1083  
 1083, 1084  
 1084, 1085  
 1085, 1086  
 1086, 1087  
 1087, 1088  
 1088, 1089  
 1089, 1090  
 1090, 1091  
 1091, 1092  
 1092, 1093  
 1093, 1094  
 1094, 1095 
 1095, 1096 
 1096, 1097 
 1097, 1098 
 1098, 1099 
 1099, 1100 
 1100, 1201 
 1201, 1401 
 1401, 1411 
 
* ELEMENT, TYPE=B21 
1, 1, 2 
 
*ELGEN, ELSET=TUBO 
1, 410 
 
*ELEMENT, TYPE=PSI24 
1001, 1, 2, 1001, 1002 
 
*ELGEN, ELSET=SOLO 
1001, 410 
 
*BEAM SECTION, SECTION=PIPE, ELSET=TUBO, MATERIAL=STEEL 
0.325, 0.015 
 
*MATERIAL, NAME=STEEL 
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*ELASTIC 
2.0E8,0.30 
 
*EXPANSION 
1.1E-5, 
 
*PIPE-SOIL INTERACTION, ELSET=SOLO 
 
*PIPE-SOIL STIFFNESS, TYPE=NONLINEAR, DIR=AXIAL 
0,                 0. 
1.9,               0.001 
1.9,               100 
 
*PIPE-SOIL STIFFNESS, TYPE=NONLINEAR, DIR=VERTICAL 
-3.8e05,                -1 
0,                      0. 
3.8,                    0.001 
3.8,                    100 
 
*STEP,nlgeom, inc=400   
carga temperature 
 
*static, riks 
0.1, 1., 1e6,2780 
 
*BOUNDARY 
1,   1 
1,   6 
411, 1 
NOSSOLO, 1,2 
 
*TEMPERATURE 
NOSTUBO, 100.0 
 
*Output, field 
 
*Node Output 
U, 
RF, 
 
*Element Output 
S, 
SF, 
 
*NODE PRINT, FREQ=1, NSET=NOSTUBO 
U, 
 
*EL PRINT, FREQ=1, ELSET=TUBO 
SF, 
*End Step 
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B.2.3. Arquivo .inp Utilizado na Flambagem lateral Para uma Imperfeição simétrica 
A=0.1m e L=10m 
 
HEADING 
Exemplo pipe-soil 
 
*PREPRINT, ECHO=YES, MODEL=YES, HISTORY=YES 
*NODE, NSET=NOSTUBO 
 
   1,     0,                      0.10000000000000 
   2,     0.10000000000000,       0.09997532801829 
   3,     0.20000000000000,       0.09990133642141 
   4,     0.30000000000000,       0.09977809823015 
   5,     0.40000000000000,       0.09960573506572 
   6,     0.50000000000000,       0.09938441702976 
   7,     0.60000000000000,       0.09911436253643 
   8,     0.70000000000000,       0.09879583809694 
   9,     0.80000000000000,       0.09842915805643 
  10,     0.90000000000000,       0.09801468428385 
  11,     1.00000000000000,       0.09755282581476 
  12,     1.10000000000000,       0.09704403844771 
  13,     1.20000000000000,       0.09648882429441 
  14,     1.30000000000000,       0.09588773128420 
  15,     1.40000000000000,       0.09524135262330 
  16,     1.50000000000000,       0.09455032620942 
  17,     1.60000000000000,       0.09381533400219 
  18,     1.70000000000000,       0.09303710135020 
  19,     1.80000000000000,       0.09221639627510 
  20,     1.90000000000000,       0.09135402871373 
  21,     2.00000000000000,       0.09045084971875 
  22,     2.10000000000000,       0.08950775061878 
  23,     2.20000000000000,       0.08852566213879 
  24,     2.30000000000000,       0.08750555348152 
  25,     2.40000000000000,       0.08644843137107 
  26,     2.50000000000000,       0.08535533905933 
  27,     2.60000000000000,       0.08422735529643 
  28,     2.70000000000000,       0.08306559326618 
  29,     2.80000000000000,       0.08187119948743 
  30,     2.90000000000000,       0.08064535268265 
  31,     3.00000000000000,       0.07938926261462 
  32,     3.10000000000000,       0.07810416889261 
  33,     3.20000000000000,       0.07679133974895 
  34,     3.30000000000000,       0.07545207078752 
  35,     3.40000000000000,       0.07408768370509 
  36,     3.50000000000000,       0.07269952498698 
  37,     3.60000000000000,       0.07128896457825 
  38,     3.70000000000000,       0.06985739453174 
  39,     3.80000000000000,       0.06840622763423 
  40,     3.90000000000000,       0.06693689601226 
  41,     4.00000000000000,       0.06545084971875 
  42,     4.10000000000000,       0.06394955530196 
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  43,     4.20000000000000,       0.06243449435824 
  44,     4.30000000000000,       0.06090716206983 
  45,     4.40000000000000,       0.05936906572929 
  46,     4.50000000000000,       0.05782172325201 
  47,     4.60000000000000,       0.05626666167822 
  48,     4.70000000000000,       0.05470541566593 
  49,     4.80000000000000,       0.05313952597647 
  50,     4.90000000000000,       0.05157053795391 
  51,     5.00000000000000,       0.05000000000000 
  52,     5.10000000000000,       0.04842946204609 
  53,     5.20000000000000,       0.04686047402353 
  54,     5.30000000000000,       0.04529458433407 
  55,     5.40000000000000,       0.04373333832178 
  56,     5.50000000000000,       0.04217827674799 
  57,     5.60000000000000,       0.04063093427071 
  58,     5.70000000000000,       0.03909283793017 
  59,     5.80000000000000,       0.03756550564176 
  60,     5.90000000000000,       0.03605044469804 
  61,     6.00000000000000,       0.03454915028125 
  62,     6.10000000000000,       0.03306310398774 
  63,     6.20000000000000,       0.03159377236577 
  64,     6.30000000000000,       0.03014260546826 
  65,     6.40000000000000,       0.02871103542175 
  66,     6.50000000000000,       0.02730047501302 
  67,     6.60000000000000,       0.02591231629491 
  68,     6.70000000000000,       0.02454792921248 
  69,     6.80000000000000,       0.02320866025105 
  70,     6.90000000000000,       0.02189583110739 
  71,     7.00000000000000,       0.02061073738538 
  72,     7.10000000000000,       0.01935464731735 
  73,     7.20000000000000,       0.01812880051257 
  74,     7.30000000000000,       0.01693440673382 
  75,     7.40000000000000,       0.01577264470357 
  76,     7.50000000000000,       0.01464466094067 
  77,     7.60000000000000,       0.01355156862893 
  78,     7.70000000000000,       0.01249444651848 
  79,     7.80000000000000,       0.01147433786121 
  80,     7.90000000000000,       0.01049224938122 
  81,     8.00000000000000,       0.00954915028125 
  82,     8.10000000000000,       0.00864597128627 
  83,     8.20000000000000,       0.00778360372490 
  84,     8.30000000000000,       0.00696289864980 
  85,     8.40000000000000,       0.00618466599781 
  86,     8.50000000000000,       0.00544967379058 
  87,     8.60000000000000,       0.00475864737670 
  88,     8.70000000000000,       0.00411226871580 
  89,     8.80000000000000,       0.00351117570559 
  90,     8.90000000000000,       0.00295596155229 
  91,     9.00000000000000,       0.00244717418524 
  92,     9.10000000000000,       0.00198531571615 
  93,     9.20000000000000,       0.00157084194357 
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  94,     9.30000000000000,       0.00120416190306 
  95,     9.40000000000000,       0.00088563746357 
  96,     9.50000000000000,       0.00061558297024 
  97,     9.60000000000000,       0.00039426493428 
  98,     9.70000000000000,       0.00022190176985 
  99,     9.80000000000000,       0.00009866357859 
 100,     9.90000000000000,       0.00002467198171 
 101,    10.00000000000000,       0.0 
 201,   100.0,                    0.0 
 401,  1100.0,                    0.0 
 411,  3100.0,                    0.0 
 
*NGEN, NSET=NOSTUBO 
101, 201 
201, 401 
401, 411 
 
*NODE 
 
1001,    0.0, -1.0 
1201,  100.0, -1.0 
1401, 1100.0, -1.0 
1411, 3100.0, -1.0 
 
*NGEN, NSET=NOSSOLO 
1001, 1201 
1201, 1401 
1401, 1411 
 
*ELEMENT, TYPE=B21 
1, 1, 2 
 
*ELGEN, ELSET=TUBO 
1, 410 
 
*ELEMENT, TYPE=PSI24 
1001, 1, 2, 1001, 1002 
 
*ELGEN, ELSET=SOLO 
1001, 410 
 
*BEAM SECTION, SECTION=PIPE, ELSET=TUBO, MATERIAL=STEEL 
0.325, 0.015 
 
*MATERIAL, NAME=STEEL 
 
*ELASTIC 
2.00E8,0.30 
 
*EXPANSION 
1.1E-5, 
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*PIPE-SOIL INTERACTION, ELSET=SOLO 
 
*PIPE-SOIL STIFFNESS, TYPE=NONLINEAR, DIR=AXIAL 
0,                 0. 
2.1991,            0.01 
2.1991,            100 
 
*PIPE-SOIL STIFFNESS, TYPE=NONLINEAR, DIR=VERTICAL 
0,                 0. 
4.1998,            0.01 
4.1998,            100 
 
*STEP,nlgeom, inc=400 
carga temperature 
 
*static, riks 
0.1, 1., 1e-06, 1 
 
*CONTROLS, PARAMETER=FIELD 
1.0e-05 
 
*BOUNDARY 
1,   1 
1,   6 
411, 1 
NOSSOLO, 1,2 
 
*TEMPERATURE 
NOSTUBO, 100.0 
 
*Output, field 
*Node Output 
U, 
RF, 
 
*Element Output 
S, 
SF, 
 
*NODE PRINT, FREQ=1, NSET=NOSTUBO 
U, 
 
*EL PRINT, FREQ=1, ELSET=TUBO 
SF, 
 
*End Step 
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B.2.4. Arquivo .inp Utilizado na Flambagem lateral Para uma Imperfeição anti-
simétrica vom=0.05m e L=10m 
 
*HEADING 
Exemplo pipe-soil 
 
*PREPRINT, ECHO=YES, MODEL=YES, HISTORY=YES 
*NODE, NSET=NOSTUBO 
 
   1,     0,                     0 
   2,     0.10000000000000,      0.00200338229618 
   3,     0.20000000000000,      0.00400344078291 
   4,     0.30000000000000,      0.00599685836363 
   5,     0.40000000000000,      0.00798033135397 
   6,     0.50000000000000,      0.00995057615395 
   7,     0.60000000000000,      0.01190433587969 
   8,     0.70000000000000,      0.01383838694109 
   9,     0.80000000000000,      0.01574954555231 
  10,     0.90000000000000,      0.01763467416182 
  11,     1.00000000000000,      0.01949068778914 
  12,     1.10000000000000,      0.02131456025534 
  13,     1.20000000000000,      0.02310333029481 
  14,     1.30000000000000,      0.02485410753594 
  15,     1.40000000000000,      0.02656407833859 
  16,     1.50000000000000,      0.02823051147663 
  17,     1.60000000000000,      0.02985076365397 
  18,     1.70000000000000,      0.03142228484312 
  19,     1.80000000000000,      0.03294262343522 
  20,     1.90000000000000,      0.03440943119146 
  21,     2.00000000000000,      0.03582046798562 
  22,     2.10000000000000,      0.03717360632831 
  23,     2.20000000000000,      0.03846683566372 
  24,     2.30000000000000,      0.03969826643021 
  25,     2.40000000000000,      0.04086613387649 
  26,     2.50000000000000,      0.04196880162583 
  27,     2.60000000000000,      0.04300476498090 
  28,     2.70000000000000,      0.04397265396270 
  29,     2.80000000000000,      0.04487123607744 
  30,     2.90000000000000,      0.04569941880570 
  31,     3.00000000000000,      0.04645625180894 
  32,     3.10000000000000,      0.04714092884882 
  33,     3.20000000000000,      0.04775278941550 
  34,     3.30000000000000,      0.04829132006165 
  35,     3.40000000000000,      0.04875615543937 
  36,     3.50000000000000,      0.04914707903816 
  37,     3.60000000000000,      0.04946402362207 
  38,     3.70000000000000,      0.04970707136558 
  39,     3.80000000000000,      0.04987645368762 
  40,     3.90000000000000,      0.04997255078414 
  41,     4.00000000000000,      0.04999589086033 
  42,     4.10000000000000,      0.04994714906377 
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  43,     4.20000000000000,      0.04982714612094 
  44,     4.30000000000000,      0.04963684667961 
  45,     4.40000000000000,      0.04937735736062 
  46,     4.50000000000000,      0.04904992452292 
  47,     4.60000000000000,      0.04865593174639 
  48,     4.70000000000000,      0.04819689703748 
  49,     4.80000000000000,      0.04767446976345 
  50,     4.90000000000000,      0.04709042732119 
  51,     5.00000000000000,      0.04644667154762 
  52,     5.10000000000000,      0.04574522487858 
  53,     5.20000000000000,      0.04498822626431 
  54,     5.30000000000000,      0.04417792684958 
  55,     5.40000000000000,      0.04331668542712 
  56,     5.50000000000000,      0.04240696367383 
  57,     5.60000000000000,      0.04145132117902 
  58,     5.70000000000000,      0.04045241027501 
  59,     5.80000000000000,      0.03941297068040 
  60,     5.90000000000000,      0.03833582396683 
  61,     6.00000000000000,      0.03722386786047 
  62,     6.10000000000000,      0.03608007038964 
  63,     6.20000000000000,      0.03490746389050 
  64,     6.30000000000000,      0.03370913888289 
  65,     6.40000000000000,      0.03248823782853 
  66,     6.50000000000000,      0.03124794878449 
  67,     6.60000000000000,      0.02999149896443 
  68,     6.70000000000000,      0.02872214822083 
  69,     6.80000000000000,      0.02744318246129 
  70,     6.90000000000000,      0.02615790701223 
  71,     7.00000000000000,      0.02486963994329 
  72,     7.10000000000000,      0.02358170536610 
  73,     7.20000000000000,      0.02229742672078 
  74,     7.30000000000000,      0.02102012006380 
  75,     7.40000000000000,      0.01975308737079 
  76,     7.50000000000000,     0.01849960986775 
  77,     7.60000000000000,     0.01726294140417 
  78,     7.70000000000000,     0.01604630188148 
  79,     7.80000000000000,     0.01485287075000 
  80,     7.90000000000000,     0.01368578058765 
  81,     8.00000000000000,     0.01254811077326 
  82,     8.10000000000000,     0.01144288126740 
  83,     8.20000000000000,     0.01037304651315 
  84,     8.30000000000000,     0.00934148946918 
  85,     8.40000000000000,     0.00835101578729 
  86,     8.50000000000000,     0.00740434814599 
  87,     8.60000000000000,     0.00650412075170 
  88,     8.70000000000000,     0.00565287401863 
  89,     8.80000000000000,     0.00485304943805 
  90,     8.90000000000000,     0.00410698464742 
  91,     9.00000000000000,     0.00341690870917 
  92,     9.10000000000000,     0.00278493760886 
  93,     9.20000000000000,     0.00221306998164 
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  94,     9.30000000000000,     0.00170318307575 
  95,     9.40000000000000,     0.00125702896117 
  96,     9.50000000000000,     0.00087623099110 
  97,     9.60000000000000,     0.00056228052332 
  98,     9.70000000000000,     0.00031653390829 
  99,     9.80000000000000,     0.00014020974975 
 100,     9.90000000000000,     0.00003438644362 
 101,    10.00000000000000,     0.00000000000000 
 201,   100.0,                  0.0 
 401,  1100.0,                  0.0 
 411,  3100.0,                  0.0 
 
*NGEN, NSET=NOSTUBO 
 
101, 201 
201, 401 
401, 411 
 
*NODE 
1001, .0, -1.0 
1201,  100.0, -1.0 
1401, 1100.0, -1.0 
1411, 3100.0, -1.0 
 
*NGEN, NSET=NOSSOLO 
1001, 1201 
1201, 1401 
1401, 1411 
 
*ELEMENT, TYPE=B21 
1, 1, 2 
 
*ELGEN, ELSET=TUBO 
1, 410 
 
*ELEMENT, TYPE=PSI24 
1001, 1, 2, 1001, 1002 
 
*ELGEN, ELSET=SOLO 
1001, 410 
 
*BEAM SECTION, SECTION=PIPE, ELSET=TUBO, MATERIAL=STEEL 
0.325, 0.015 
 
*MATERIAL, NAME=STEEL 
*ELASTIC 
2.00E8,0.30 
 
*EXPANSION 
1.1E-5, 
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*PIPE-SOIL INTERACTION, ELSET=SOLO 
 
 
*PIPE-SOIL STIFFNESS, TYPE=NONLINEAR, DIR=AXIAL 
0,                     0. 
2.1991,            0.01 
2.1991,            100 
 
*PIPE-SOIL STIFFNESS, TYPE=NONLINEAR, DIR=VERTICAL 
0,                 0. 
4.1998,            0.01 
4.1998,            100 
 
 
*STEP,nlgeom, inc=400 
carga temperature 
 
*static, riks 
0.1, 1., 1e-06, 1 
 
*CONTROLS, PARAMETER=FIELD 
1.0e-05 
 
*BOUNDARY 
1,   1,2 
411, 1 
NOSSOLO, 1,2 
 
*TEMPERATURE 
NOSTUBO, 100.0 
 
*Output, field 
*Node Output 
U, 
RF, 
 
*Element Output 
S, 
SF, 
 
*NODE PRINT, FREQ=1, NSET=NOSTUBO 
U, 
 
*EL PRINT, FREQ=1, ELSET=TUBO 
SF, 
 
*End Step 
 


