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ANÁLISE DE ADUTORA AÉREA METÁLICA 

PROTENDIDA 

 

por 

 

Simone Pontes de Sá Barreto 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a análise do caso real de uma 

travessia aérea metálica protendida. Nessa solução a tubulação metálica é autoportante 

devido a cabos de aço que são previamente protendidos com macacos hidráulicos de 

forma a exercer sobre o tubo um carregamento em sentido oposto ao do fluido a 

transportar. Evita-se, portanto, a construção de estrutura externa auxiliar de apoio, 

essencial na alternativa da tubulação não ser autoportante, resultando em significativa 

economia. 

Três aspectos merecem atenção especial: ovalização do tubo, tensões de flexão 

localizadas e não- linearidade geométrica.  

Devido à excentricidade da força de protensão na ancoragem, momentos 

elevados surgem no tubo causando uma ovalização prejudicial à estrutura. O 

comportamento de enrijecedores é estudado a fim de solucionar esse problema.  

Tensões de flexão localizada surgem no tubo devido à presença de apoios e anéis 

enrijecedores com o tubo sob pressão interna. Diferentes malhas e tipos de elementos 

finitos são usados e os resultados são comparados com as soluções aproximadas da 

literatura. 

O estudo da não- linearidade geométrica é realizado devido à elevada força de 

protensão e ao grande comprimento do vão da travessia. Um aspecto interessante é que 

a presença de cargas externas do tipo forças seguidoras induzem novos efeitos não-

lineares. Assim, um modelo tridimensional em elementos finitos é usado para melhor 

analisar esses efeitos. Uma expressão analítica aproximada para a  amplificação é 

desenvolvida a fim de levar em consideração esses efeitos na fase de anteprojeto. 
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ANALYSIS OF PRESTRESSED STEEL PIPELINE 

 

by 

 

Simone Pontes de Sá Barreto 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the present work is to present the analysis of the real case of a 

prestressed steel pipeline. In this solution the steel pipe is the supporting structure with 

the help of high strength steel cables that are previously prestressed by hydraulic jacks 

in a configuration designed to exert on the pipe forces that oppose the loading due to the 

transported fluid. Therefore, the use of auxiliary external support structure is avoided 

resulting in significant economy. 

This structure has tree aspects that deserve special consideration: ovalization, 

localized flexural stresses and geometric nonlinearities.  

Due to the eccentricity of the anchorage of the prestressing force, large moments 

develop in the pipe shell that causes damaging ovalization. The feasibility of special 

fittings such as stiffeners and stiffening rings are studied to effectively solve the 

problem.  

Localized stress in the pipe shell due to stiffening ring supports and deviators 

with the tube under internal pressure are studied assessing mesh and element types as 

well comparing with approximate solutions of the literature.  

Due to the application of large prestressing forces and the long span of the  

crossing, the magnitude of nonlinear effects are of primary concern. An interesting 

feature is that the external loads are of the follower type that induces extra nonlinear 

effects. Therefore, a full three-dimensional nonlinear finite element model is analyzed. 

For steel design purposes an approximate amplification factor is developed to take into 

account these effects. 
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CAPÍTULO 1– INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 SOLUÇÃO PARA TRAVESSIA 

Uma alternativa para cruzar obstáculos como estradas, rios e vales é o uso de 

travessias, que podem ser do tipo elevadas ou enterradas. 

A escolha muitas vezes dependerá de razões econômicas. Entretanto, a crescente 

preocupação dos gestores públicos e da sociedade em geral com o meio-ambiente tem 

aumentado o interesse pelo uso das travessias aéreas. Tal solução possui a vantagem de 

facilitar a detecção de problemas. Este fator agiliza os procedimentos de reparo 

evitando, por exemplo, vazamentos dos fluidos transportados, o que muitas vezes é 

causa de prejuízos econômicos e, em piores situações, até de desastres ambientais. Uma 

das cidades que já recomenda o uso de travessias elevadas é a cidade norte-americana 

de Houston através do seu Manual de Projeto (HOUSTON, 1999). Para este tipo de 

travessia podem-se destacar dois tipos de solução estrutural: 

•  Apoiadas em estruturas auxiliares; 

•  Autoportantes. 

Nas estruturas compostas de vãos com grandes extensões faz-se necessário o uso 

de vários apoios intermediários, porém há casos nos quais o custo para a construção 

dessas estruturas auxiliares é elevado. Uma alternativa para minimizar esse custo é a 

utilização de uma estrutura autoportante através da protensão com cabos de aço. 

Para o caso real estudado nesta dissertação, a travessia necessita vencer um vão 

sobre o rio Tejipió, localizado na cidade de Recife. A travessia em estudo pertence à 

Alça Sul dos grandes anéis de distribuição de água da Companhia Pernambucana de 

Saneamento – COMPESA, e é um dos componentes da adutora que tem a função de 

abastecer a Região Metropolitana do Recife com água tratada proveniente do Sistema 

Tapacurá. 
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Uma alternativa para vencer o vão do rio Tejipió seria continuar cruzando-o com 

o tubo do tipo ponta e bolsa, o qual já vinha sendo utilizado em toda a extensão da 

adutora. Entretanto, uma solução técnica e economicamente mais vantajosa para 

travessias de tubulações com grandes vãos livres é a travessia tubular em aço com 

protensão externa (Figura 1.1). Dentre as suas diversas vantagens pode-se destacar: 

melhor utilização do material, simplicidade de fabricação e durabilidade. Além disso, 

nessa solução, a tubulação metálica é autoportante devido à ajuda de cabos de aço que 

são previamente protendidos com macacos hidráulicos de forma a exercer sobre o tubo 

um carregamento em sentido oposto ao do fluido a transportar. Desta maneira, não só 

diminui-se consideravelmente o nível das tensões do material do tubo, mas também o 

deslocamento no centro do vão. Evita-se, portanto, a construção de estrutura externa 

auxiliar de apoio, essencial na alternativa da tubulação não ser autoportante, 

representando significativa economia. 

 

 

Figura 1.1 – Trecho da adutora aérea metálica com cabos de protensão externa 

 

 

 

1.2 GEOMETRIA DA ESTRUTURA 

A solução final consiste em uma travessia tubular de 109,49 m de comprimento 

dividida em três trechos simplesmente apoiados, conforme mostrado nos esquemas da 

Figura 1.2 e da Figura 1.4. Uma visão geral da travessia, na fase de execução do projeto, 

pode ser vista na Figura 1.5. 

O vão dos trechos 1 e 3 possuem um comprimento de 31,47 m e 39,42 m, 

respectivamente, e o trecho central mede 38,60 m. O tamanho final de cada trecho foi 

imposto pelos vãos da Ponte Gilberto Freire que é adjacente à travessia tubular. 
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APOIO 1 APOIO 2 APOIO 3 APOIO 4
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CABO DE ANCORAGEM

TUBO
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EIXO

 

Figura 1.2 - Vista em elevação da travesia 

 

APOIO 2APOIO 2

  

APOIO 3APOIO 3

  

APOIOS 1 e 4APOIOS 1 e 4

 

Figura 1.3 – Detalhes dos apoios da travessia 

 

 

APOIO 1 APOIO 2 APOIO 3 APOIO 4

109,494 m

TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3

APOIO 1 APOIO 2 APOIO 3 APOIO 4

109,494 m

TRECHO 1 TRECHO 2 TRECHO 3

 

Figura 1.4 – Vista em planta da travessia 
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Figura 1.5 – Visão geral da travessia 

 

O trecho central, situado entre os apoios 2 e 3 da travessia, é o objeto de estudo 

desta dissertação e suas dimensões estão detalhadas na Figura 1.6. 

 

37,70 m
11,4703 m0,9810 m

0,45 m

0,2989 m

Apoio 2

0,2989 m 11,4703 m

0,45 m

0,9810 m

Apoio 3

12,1998 m

 

Figura 1.6 – Dimensões do vão central da travessia (cotas em relação às superfícies médias) 

 

A composição de um trecho da travessia é mostrado claramente na Figura 1.1, 

onde cada um desses trechos é formado por um tubo de aço de 1,257 m de diâmetro 

externo e 16 mm de espessura, apoiado nos seus extremos por vigas-anel (Figura 1.7 e 

Figura 1.8). 

 

 

Figura 1.7 - Apoio em anel enrijecedor e ancoragem dos cabos 
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Figura 1.8 – Detalhe da viga-anel de apoio  

 

O esquema da Figura 1.9 mostra em detalhes a viga-anel de apoio, o anel 

enrijecedor e as dimensões dos demais enrijecedores da região do apoio. As espessuras 

das diversas chapas metálicas são indicadas na Tabela 1.1. 

 

 

Mesa

Chapa 2−B

Chapa 5

Chapa 3−B

Anel enrijecedor

21 3

0,9620 m
0,3000 m

Chapa 3−A

Chapa 5−A

Chapa 4

Chapa 2−A
Chapa 1

21

Viga−anel de apoio

3

0,1748 m

0,1408 m

    

0,1040 m

0,1500 m

Chapa 5A

0,8305 m

 
(a)       (b) 
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1,1224 m

0,3888 m

0,5208 m

Chapa 4

Chapa 13

1,
07

50
 m

1,9640 m

Chapa 5

Chapa 1

0,3
37

5 m

0,
98

20
 m

     

1,
96

40
 m

0,3
37

5 m

0,
41

48
3 

m

10,79°

22,04°

0,8305 m

0,
23

51
7 

m

 
(c)       (d) 

Figura 1.9 – (a) Detalhe do apoio e dos enrijecedores; (b) Seção 1-1: detalhe do ponto de 

ancoragem; (c) Seção 2-2: viga-anel de apoio; (d) Seção 3-3: anel enrijecedor 

 

Tabela 1.1 - Espessuras das chapas metálicas da região do apoio 

ELEMENTO ESPESSURA (mm) 

Tubo 16 

Anéis 19 

Mesas 16 

Tramo vertical do apoio 19 

Base do apoio 19 

Chapas 1, 2A, 2B, 3A, 

3B, 4, 5 e 5A 
19 

 

 

Nas seções a cada terço do comprimento do vão, enrijecedores intermediários 

são posicionados com o objetivo de atuar como desviadores para os cabos de protensão 

externa (Figura 1.10). Esses enrijecedores são interligados por chapas metálicas 

soldadas às superfícies dos mesmos. Como mostrado na Figura 1.11, na extremidade 

inferior de cada tramo dos enrijecedores intermediários existe um desviador toroidal por 

onde passa o cabo de protensão externa. 
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Figura 1.10 – Enrijecedores intermediários – desviador do cabo de protensão 

 

 

Figura 1.11 - Desviadores toroidais 

 
Deste ponto em diante, os enrijecedores intermediários são denominados de 

forma simplificada de desviador e seu esquema é mostrado a seguir na Figura 1.12. Os 

detalhes de CH A e CH B podem ser vistos, respectivamente, na Figura 1.13(a) e na 

Figura 1.13(b). As diversas chapas metálicas que fazem a ligação entre CH A e CH B 

possuem formato retangular, e suas dimensões são indicadas na Tabela 1.2. A 

espessuras das chapas metálicas que compõem o desviador são informadas na Tabela 

1.3. 

0,5000 m

0,2829 m

R
=2

,5

ch bch a

 

Figura 1.12 – Enrijecedores intermediários (desviador) 
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CH A       CH B 

Chapa 12

1,
58

01
 mChapa 7

Chapa 16

Chapa 15

0,3000 m

Chapa 17

0,1500 m

Chapa 6

Chapa 11

Chapa 9

Chapa 10

Rext.=0,6285 m

Chapa 8

2,
66

60
 m

0,
91

60
 m

           
0,3000 m

1,
60

00
 m

0,
91

60
 m

0,1500 m

0,
83

40
 m

Rint=0,6125 m

2,
66

60
 m

0,
28

75
 m

1,8319 m

0,4334 m

 
    (a)        (b) 

Figura 1.13 – (a) Detalhe da CH A do desviador; (b) Detalhe da CH B do desviador 

 

Tabela 1.2 – Dimensões das chapas metálicas do desviador 

 ELEMENTO a (m) b (m) c (m) d (m) 

Chapa 6 1,0747  0,2829 1,0956 − 

Chapa 7 0,7630 0, 2829 0,7837 − 

b

a c

b

a c

 Chapa 15 0,2083 0, 2829 0,2303 − 

Chapas 8, 9, 10, 11, 12 0, 2500 0, 2829 0,2500 0, 2829 
b

a c

d

b

a c

d  
Chapas 16 e 17 0,0867 0,2829 0,0867 0,2829 

 

Tabela 1.3 – Espessuras das chapas metálicas do desviador 

ELEMENTO ESPESSURA (mm) 

CH A 16 

CH B 16 

Chapas 8, 9, 10, 11, 12 12,5 

Chapas 6, 7, 15, 16 e 17 12,5 
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1.3 PROCESSO CONSTRUTIVO 

A travessia é totalmente construída em aço A36. Os tubos e peças foram 

construídos em um terreno ao lado da ponte. Posteriormente foram transportados para o 

passeio da ponte onde foi realizada a operação de protensão. Então, um guindaste 

posicionado sobre a ponte, realizou em quatro horas a montagem dos trechos da 

travessia na sua posição final. A protensão é realizada através macacos hidráulicos 

posicionados em uma das extremidades do tubo que aplicam uma força de tração de 70 

tf em cada cabo de protensão. Os cabos são compostos de cinco cordoalhas encapadas e 

engraxadas com diâmetro de 5/8” de aço CP 190 RB. As cinco cordoalhas são 

revestidas por uma bainha de polietileno de alta densidade com 75 mm de diâmetro.  

A operação inicia com a aplicação de 10% da força final em cada cabo. 

Posteriormente graute de cimento é injetado sob pressão nas bainhas de polietileno. 

Após a cura o restante da força de protensão é aplicada aos dois cabos simultaneamente. 

Os cabos são finalmente ancorados nos dois extremos da tubulação por mecanismos de 

ancoragem, como é mostrado na Figura 1.8. Os cabo e bloco de ancoragem são 

detalhados no esquema da Figura 1.14. 

A protensão inicial é necessária para a acomodação das cordoalhas em suas 

posições antes de injetar o graute e de aplicar o restante da força. A injeção do graute 

tem o propósito de proteger as cordoalhas contra corrosão, e principalmente para mantê-

las nas suas posições relativas durante a operação final de protensão. 

Os cabos de protensão exercem nos desviadores forças direcionadas para cima e, 

por conseguinte induzem tensões no tubo que irão se opor àquelas devido ao fluido, 

além de enrijecerem o tubo. Assim, pode-se esperar menores deslocamentos e grandes 

reduções nas tensões de flexão em comparação com apenas o tubo, sem os 

enrijecedores, atuando como uma viga. Esta solução permite vencer facilmente os vãos 

da travessia. Para o caso estudado, a solução de protensão, segundo informações do 

construtor, resultou em redução de 12% nos custos quando comparado com a solução de 

estruturas auxiliares como apoio para a travessia da adutora em tubos correntes ponta e 

bolsa. 
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INJEÇÃO DE GRAUTE

CORDOALHA ENCAPADA 
E ENGRAXADABLOCO DE 

ANCORAGEM

BAINHA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE

INJEÇÃO DE GRAUTE

CORDOALHA ENCAPADA 
E ENGRAXADABLOCO DE 

ANCORAGEM

BAINHA DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE

 

Figura 1.14 – Detalhe da ancoragem 

 

 

 

1.4 APRESENTAÇÃO 

Na análise estrutural do projeto da travessia três aspectos merecem atenção 

especial: 

•  Tensões localizadas no tubo sob pressão interna devido aos enrijecedores 

intermediários e aos anéis enrijecedores de apoio; 

•  Ovalização do tubo causada pela excentricidade da força de protensão na 

ancoragem; 

•  Não-linearidade geométrica devido à aplicação de grandes forças de 

protensão e aos vãos de grande comprimento da travessia. 

Esses três aspectos serão estudados ao longo desta dissertação que está dividida 

em 5 capítulos. Este primeiro apresenta inicialmente uma explanação geral do problema 

a ser estudado, o tipo de solução adotado para o caso real, a sua geometria e dimensões. 

O segundo capítulo traz o estudo em elementos finitos dos fenômenos 

localizados em virtude da presença de enrijecedores com o tubo sob pressão interna, e 

devido aos apoios em anéis de enrijecimento nas extremidades do trecho estudado da 

travessia. A modelação da geometria e a discretização em elementos finitos são 

efetuados no programa comercial MSC.Patran (PATRAN, 2001a), que é um pré e pós-

processador. A análise da malha é realizada no MSC.Nastran (NASTRAN, 2001a) e os 

resultados são comparados com as soluções aproximadas da literatura. Também é visto 
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a influência da presença de mesas soldadas aos enrijecedores e anéis de enrijecimento. 

O fenômeno da ovalização devido ao carregamento de protensão é analisado em duas 

etapas: com e sem enrijecedores. Um método racional simplificado é apresentado para 

cálculo dos esforços no conjunto das placas enrijecedoras. 

O terceiro capítulo trata da modelação tridimensional em elementos finitos de 

casca de toda a travessia. Descreve a modelação geométrica da tubulação e, também, a 

discretização da estrutura. Apresenta as propriedades do material e os carregamentos 

utilizados. Além disso, mostra os resultados da análise linear elástica realizada no 

MSC.Nastran e os compara com um modelo unidimensional. 

O quarto capítulo se reporta ao estudo da análise não-linear da estrutura do 

capítulo 3. Também são vistas algumas particularidades sobre os elementos finitos 

utilizados no modelo e a influência da pressão interna na análise não-linear. Os 

resultados da análise de elementos finitos do modelo tridimensional são comparados 

com os de um modelo unidimensional. É mostrado um método de cálculo simplificado, 

utilizando cargas críticas como parâmetros, para avaliar a relevância dos efeitos de 

segunda ordem. 

O quinto capítulo contém as conclusões, além de sugestões para trabalhos 

futuros associados a este tema. 
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CAPÍTULO 2 – FENÔMENOS LOCALIZADOS 

 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão estudados os efeitos localizados provocados pela pressão 

interna e pela força de protensão. A presença de enrijecedores intermediários e anéis 

enrijecedores de apoio provocam o aparecimento de tensões localizadas no tubo sob 

pressão. O fenômeno da ovalização do tubo é causado pela excentricidade da força de 

protensão na ancoragem. Tais fenômenos são abordados nas seções a seguir. 

 

 

 

2.2 TENSÕES NO TUBO DEVIDO A ENRIJECEDORES 

Com o objetivo de transferir as forças aplicadas pelos cabos nos desviadores, 

enrijecedores intermediários são soldados ao tubo de aço. A união dos efeitos da pressão 

interna da água nas paredes do tubo com a restrição ao deslocamento radial pelas placas 

de enrijecimento provoca o aparecimento do efeito de bordo nas regiões próximas aos 

enrijecedores. Tal efeito gera tensões de flexão conhecidas como tensões de bordo. 

Como o raio e a espessura do tubo são pequenos em relação ao seu comprimento tais 

tensões de flexão têm um caráter puramente local. 

O estudo dessas tensões foi realizado com o propósito de: 

•  Desenvolver uma malha adequada de elementos finitos; 

•  Avaliar o valor das tensões localizadas visando o anteprojeto; 

•  Comparar tais tensões com resultados da literatura; 

•  Avaliar a influência das mesas soldadas aos anéis de enrijecimento. 
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A fim de desenvolver uma malha de elementos finitos eficiente, dois modelos 

são estudados: 

•  Modelo sólido axi-simétrico; 

•  Modelo de casca. 

Em ambos os casos o raio médio do tubo é 0,6205 m, o raio externo do 

enrijecedor é 0,9740 m e as espessuras do enrijecedor e do tubo são respectivamente 19 

mm e 16 mm. O tubo é submetido a uma pressão interna uniforme de 47,4 tf/m2. 

 

 

2.2.1 MODELAÇÃO COM ELEMENTOS AXI-SIMÉTRICOS 

O modelo sólido axi-simétrico foi construído com a finalidade de servir como 

referência para o modelo de casca. A Figura 2.1 mostra a configuração deformada e a 

malha de elementos finitos com quatro elementos triangulares na espessura. O 

deslocamento longitudinal do tubo foi restringido na sua extremidade esquerda. 

A Figura 2.2 mostra o contorno da tensão longitudinal apenas para o tubo. Pode-

se observar que a tensão máxima é de 1372,52 tf/m2. 

 

Figura 2.1 - Configuração deformada e malha de elementos finitos 

 

 

2.2.2 MODELAÇÃO COM ELEMENTOS DE CASCA 

O modelo é composto de elementos de casca para o tubo, os enrijecedores e as 

mesas. Vários modelos de casca foram analisados e o modelo de elementos finitos final 
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proposto, mostrado na Figura 2.3, é composto de elementos quadrilaterais 

isoparamétricos com quatro nós (NASTRAN, 2001a). 

 

 

Figura 2.2 - Tensão longitudinal no tubo (tf/m2) 

 

 

Figura 2.3 - Malha de elementos finitos e pressão interna 

 

No modelo sólido é constatado que a região de influência do enrijecedor (região 

do efeito de bordo) se estende 0,50 m simetricamente a partir do mesmo. Assim, no 

modelo de casca uma malha mais refinada foi construída nesta região. De acordo com 

COOK (1995, p. 185), para uma análise inicial de elementos finitos, pelo menos dois 
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elementos devem ser utilizados na região do efeito de bordo. Tal região se extende 

longitudinalmente ao cilindro a partir do anel enrijecedor até uma distância dada por: 

tRb ⋅=       (2.1) 

onde 

R = raio médio do tubo; 

t = espessura da parede do tubo. 

Neste caso b = 0,10 m e foram utilizados três fileiras de camadas de elementos 

na região. A configuração deformada e o resultado da tensão longitudinal podem ser 

vistos na Figura 2.4 onde a tensão máxima é 1410,05 tf/m2, que é próximo ao valor do 

modelo sólido (1372,52 tf/m2). A diferença entre os dois modelos é menor do que 3%. 

 

 

Figura 2.4 - Tensão longitudinal do tubo e configuração deformada do modelo com anel 

enrijecedor (tf/m2) 

 

 

2.2.3 ESTUDO COMPARATIVO 

A referência para tensões de bordo é um antigo estudo de Pasternak em 1926 e 

citado por TROITSKY (1982). A tensão de bordo de flexão máxima no tubo é dada por: 
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t
Rp

tRtAr
tcAr .

)56.1(
)(82.1

max ⋅
⋅⋅⋅+

⋅−⋅=σ    (2.2) 

onde 

Ar é a área do anel enrijecedor num plano ao longo do eixo do tubo, c é a espessura da 

viga-anel circular, t é a espessura da parede do tubo, p é a pressão interna uniforme e R 

é o raio médio do tubo, ver Figura 2.5. 

Segundo TROITSKY (1982), a tensão de flexão na região de bordo não pode ser 

negligenciada no projeto, porque em tubulações apoiadas como viga contínua as tensões 

longitudinais provenientes do comportamento de viga se combinam com a tensão 

longitudinal de flexão de bordo. 

 

 

Ar

R

c

 

Figura 2.5 - Esquema da deformação do tubo na região do enrijecedor 

 

A influência da espessura da viga-anel circular pode ser vista na Equação (2.2). 

Observa-se que quanto mais largo for o anel menor será a tensão de flexão para uma 

área, Ar, constante. 

Aplicando a expressão para o presente caso temos que σmax = 2218 tf/m2, que é 

significativamente maior do que os resultados de elementos finitos para os modelos de 

casca e sólido cujos valores correspondem respectivamente a 1410,05 tf/m2 e 1372,52 

tf/m2. 

 

2.2.4 INFLUÊNCIA DAS MESAS 

No caso real estudado uma mesa é soldada ao anel enrijecedor (ver Figura 2.6). 

Na literatura não foi encontrada formulação direta para avaliar a presença da mesa. A 

malha de elementos finitos mostrada na Figura 2.6 foi analisada. A configuração 

deformada e as tensões são mostradas na Figura 2.7. Pode-se observar que a tensão 
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máxima aumenta para 1514,25 tf/m2, que corresponde a um aumento de 7,5% em 

relação ao caso sem a mesa. Portanto, pode-se afirmar que há um enrijecimento causado 

pela presença da mesa. Como pode-se observar, a tensão na extremidade da mesma é 

menor do que no seu centro. Isto se deve a um encurvamento da mesa na direção 

longitudinal do tubo, facilmente perceptível na Figura 2.7, e que se deve ao efeito 

tridimensional do anel da chapa da mesa. Portanto, não é recomendável modelar as 

chapas da mesa concentradamente como barra na extremidade dos enrijecedores, exceto 

no caso em que se calcule previamente a largura efetiva da mesa. 

 

 

Figura 2.6 - Modelo de elementos finitos com mesa 

 

 

Figura 2.7 - Tensão longitudinal em tf/m2 e configuração deformada do tubo com anel 

enrijecedor e mesa  
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2.3 TENSÕES NA VIGA-ANEL DE APOIO 

 

2.3.1 MODELAÇÃO COM ELEMENTOS FINITOS 

Cada trecho da travessia é suportado nas duas extremidades por anéis 

enrijecedores de apoio (ver Figura 1.3). Devido à dupla simetria, apenas um quarto do 

tubo é analisado e o modelo de um dos apoios é discretizado em elementos finitos, 

conforme mostra a Figura 2.8. Em um dos extremos do tubo, uma carga de 50,07 tf/m 

foi aplicada ao anel enrijecedor. No extremo oposto, o apoio é modelado com restrição 

ao deslocamento vertical. 

Como é observado na configuração deformada do modelo analisado e mostrada 

na Figura 2.9, o deslocamento longitudinal dos nós da seção de apoio é liberado a fim 

de simular os aparelhos de apoio elastoméricos (NEOPRENE). A Figura 2.10mostra as 

tensões no apoio e na viga-anel. Através da observação do contorno das tensões 

mostrado na figura, pode-se constatar que o valor máximo no diâmetro horizontal é 

1197,31 tf/m2. 

 

Apoio

Viga-anel 
de apoio

Carga

Anel enrijecedor

Apoio

Viga-anel 
de apoio

Carga

Anel enrijecedor

 

Figura 2.8 - Malha de elementos finitos e carga no anel 
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Figura 2.9 - Configuração deformada 

 

 

Figura 2.10 - Tensão no apoio sem mesa soldada ao enrijecedor (tf/m2) 

 

 

2.3.2 ESTUDO COMPARATIVO 

De acordo com TROITSKY (1982), baseado em modelo fotoelástico com 

enrijecedores rígidos, a tensão máxima de flexão, σ1, e a tensão máxima no anel devido 

à força cortante, σ2, são dadas respectivamente por: 

I
zM ⋅=1σ       (2.3) 
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Ar
Q
⋅

=
42σ       (2.4) 

onde 

z =distância do eixo neutro à fibra extrema; 

I = momento de inércia do anel de apoio com respeito ao eixo neutro; 

Q = reação total vertical; 

Ar = área do anel de apoio no plano ao longo do eixo do tubo. 

 

O momento máximo possível no anel é dado por: 

RnQM ⋅⋅= 01.0      (2.5) 

onde 

Rn é o raio do eixo neutro do anel. 

 

A tensão máxima total ocorre no diâmetro horizontal da viga-anel e é dada por: 

21 σσσ +=T       (2.6) 

Neste caso σT é igual a 1511 tf/m2. Como mostra a Figura 2.10, o valor no 

diâmetro horizontal da análise de elementos finitos vale 1197,31 tf/m2, que equivale a 

uma diferença de 26% em relação à teoria. 

Contrariamente a TROITSKY (1982), o resultado da Figura 2.10 mostra que na 

análise de elementos finitos a tensão máxima não ocorre no diâmetro horizontal, mas na 

região inferior do apoio e é muito maior do que o resultado da literatura, 1511 tf/m2. 

 

 

2.3.3 INFLUÊNCIA DAS MESAS 

A Figura 2.11(a) mostra a malha do modelo de elementos finitos para o estudo 

da influência das mesas. Observa-se na Figura 2.11(b) que a tensão máxima no diâmetro 

horizontal da viga-anel de apoio é igual a 1108,67 tf/m2. Com a presença das mesas a 

tensão diminuiu 7,4% em relação ao caso sem mesas para os mesmos carregamento e 

restrição de apoio. 
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   (a)       (b) 

Figura 2.11 – (a) Malha de elementos finitos; (b) Tensões no apoio para o modelo com mesas 

soldadas aos anéis (tf/m2) 

 

 

 

2.4 OVALIZAÇÃO 

A protensão do tubo é executada através de cabos de aço ancorados numa placa 

localizada na viga-anel de apoio. Devido à excentricidade da força de protensão na 

ancoragem, momentos elevados surgem no tubo causando uma ovalização prejudicial à 

estrutura. A fim de melhor entender este problema dois modelos de elementos finitos 

são analisados a seguir. O primeiro não possui enrijecimento, Figura 2.12, já o segundo 

modelo é estudado com a presença de anéis e placas de enrijecimento, Figura 2.15. 

Ainda é analisada a influência da presença das mesas nos anéis. Nos dois modelos a 

espessura da parede do tubo é 16 mm, o raio médio do tubo é 0,6205 m e o seu 

comprimento total é de 6,205 m, ou seja, cinco vezes o diâmetro médio. 
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2.4.1 TUBO SEM ENRIJECIMENTO 

A Figura 2.12 mostra a malha de elementos finitos e as dimensões das chapas do 

modelo. A espessura da chapa de metal denominada “chapa H” é 50 mm e para as 

outras duas chapas é de 25 mm. Como mostrado no esquema de forças na Figura 2.13, 

aplica-se na chapa H uma força P igual a 70 tf localizada a uma distância de 0,170 m da 

parede do tubo. As forças de reação devido a tal carregamento surgem na outra 

extremidade do tubo. Admitindo-se que, pelo efeito de Saint Venant, as tensões são 

uniformes, a resultante da reação denominada RP está localizada a uma distância dR  (ver 

Figura 2.13) dada por: 

π
RRd R

⋅−= 2      (2.7) 

onde  

R é o raio da superfície média do tubo. Neste caso dR = 225 mm. 

 

0,200m

0,278m

0,208m

0,270m
Chapa H

0,200m

0,278m

0,208m

0,270m
Chapa H

 

Figura 2.12 - Malha e dimensões das chapas do modelo sem enrijecedores 

 

A configuração deformada do modelo é mostrada na Figura 2.14. A partir da 

observação de tal figura, verifica-se claramente o fenômeno da ovalização do tubo. A 

excentricidade existente entre a força P e a resultante RP cria um par de forças gerador 

de momento que ovaliza o tubo. 

A Figura 2.14 também mostra o contorno das tensões. A tensão máxima de Von 

Mises é 191440,00 tf/m2, que é muito maior do que o limite de escoamento do aço (fy = 
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25000 tf/m2). A fim de evitar este problema a seção seguinte mostra o estudo de um 

modelo de elementos finitos para uma solução alternativa. 

 

170 mm

dR

RP 

 

Figura 2.13 - Esquema de forças do modelo sem enrijecimento 

 

 

Figura 2.14 - Configuração deformada e tensão de Von Mises para o modelo sem enrijecimento 

(tf/m2) 
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2.4.2 TUBO COM ENRIJECEDORES 

No modelo anterior o limite de escoamento do aço é superado. Para evitar esse 

problema, um grupo de chapas entre dois anéis separados por uma distância de um 

metro são utilizados com a finalidade de enrijecer o tubo na região de aplicação da 

carga. Considerando a simetria, apenas um quarto da estrutura é modelado e a nova 

malha de elementos finitos é analisada. As Figura 2.15 e Figura 2.16 mostram a 

geometria estudada e suas dimensões. A Tabela 2.1 indica as espessuras das cascas. 

Uma carga de 35 tf é aplicada perpendicularmente à chapa denominada “chapa H”. 

 

0.167 m

0.30 m

Chapa H

Anel 

Anel

Mesa superior

Mesa

Mesa

Tubo

1.00 m

0.167 m

0.30 m

Chapa H

Anel 

Anel

Mesa superior

Mesa

Mesa

Tubo

1.00 m

0.167 m

0.30 m

Chapa H

Anel 

Anel

Mesa superior

Mesa

Mesa

Tubo

1.00 m

 

Figura 2.15 - Malha de elementos finitos e dimensões do modelo 

 

0,079 m

0,129 m

0,135 m

0,6205 m
5,96º

0,3535 m

0,086 m

0,073 m

0,079 m

0,129 m

0,135 m

0,6205 m
5,96º

0,3535 m

0,086 m

0,073 m

 

Figura 2.16 - Vista do plano XY e dimensões 
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A configuração deformada e a tensão de Von Mises são mostrados na Figura 

2.17. Observa-se que o valor máximo da tensão (9091,13 tf/m2) é bem abaixo da tensão 

de escoamento do aço (fy = 25000 tf/m2) e corresponde a 5% da tensão máxima do 

modelo sem enrijecimento. Portanto, o uso das chapas e anéis de enrijecimento é uma 

solução efetiva para limitar as tensões devido à ovalização. 

 

Tabela 2.1 - Espessura das cascas 

ESPESSURA DAS CASCAS 

Tubo 16 mm 

Mesas 16 mm 

Anéis 19 mm 

Chapa H 50 mm 

Chapas - outras 25 mm 

 

Na mesa superior, mostrada na Figura 2.15, a força normal de membrana 

máxima é 117,99 tf/m para o caso em que mesas são utilizadas nos anéis de 

enrijecimento e 118,64 tf/m para o caso sem mesas (ver Figura 2.18). Portanto, pode-se 

afirmar que as mesas não influenciam significativamente os resultados. 

 

 

Figura 2.17 - Configuração deformada e tensão de Von Mises  
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Figura 2.18 - Esforço normal na mesa superior (tf/m) 

 

2.4.2.1 Método Simplificado 

Na fase de anteprojeto, as tensões na mesa superior podem ser calculadas através 

de um modelo simplificado. Neste método, os anéis enrijecedores funcionam como 

apoios para a viga formada pelo grupo de chapas intermediárias. A seção transversal 

admitida para a viga é mostrada na Figura 2.19. No esquema da Figura 2.20 pode-se 

observar que a viga é submetida ao esforço normal da protensão (força P) e ao momento 

fletor que surge pela excentricidade entre a carga aplicada e a resultante das forças na 

outra extremidade do tubo, onde as tensões são assumidas uniformes. O conjunto 

funciona como uma viga simplesmente apoiada como mostra o modelo simplificado da 

Figura 2.21. 

 

z = 0,319 m

Mesa superior

CG

(Centro de 
Gravidade)

z = 0,319 m

Mesa superior

CG

(Centro de 
Gravidade)

 

Figura 2.19 - Seção transversal da viga 
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e

RP

P

e

RP

P

 

Figura 2.20 - Esquema das forças do modelo com enrijecedores 

 

P P

M = P.e

P P

M = P.e

 

Figura 2.21 - Modelo simplificado de viga 

 

O momento fletor é dado por: 

ePM ⋅=       (2.8) 

onde  

P é a força de protensão aplicada de 70 tf. 

 

A excentricidade e pode ser dada por: 

RP eee −=       (2.9) 

onde  

eP = distância do ponto de aplicação da força P ao eixo do tubo;  

eR = distância da resultante RP ao eixo do tubo. 

 

As excentricidades são cotadas nas Figura 2.22 e Figura 2.23. Neste caso e = 

0,371 m e M = 25,97tf.m. 
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eP = 0,7662meP = 0,7662m

 

Figura 2.22 - Excentricidade da carga P aplicada na chapa H 

 

eR = 0,3950meR = 0,3950m

 

Figura 2.23 - Excentricidade da reação RP do tubo 

 

Considerando a seção da viga mostrada na Figura 2.19, a tensão máxima na 

mesa superior é dada por: 

I
zM

A
P ⋅+=maxσ      (2.10) 

onde 

A = área da seção = 0,0475 m2; 

I = momento de inércia = 2,683E-3 m4; 

z = distância ao centro de gravidade da seção = 0,319 m. 

 

O esforço normal máximo de membrana na seção é dado pela expressão: 

tN ⋅= maxmax σ      (2.11) 

onde 

t = espessura da mesa superior = 25 mm. 
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Neste caso o resultado da Equação (2.11) é Nmax = 114,04 tf/m que é uma boa 

aproximação para o resultado da análise de elementos finitos cujo valor é 118,64 tf/m, 

como mostra a Figura 2.18. 

Na Figura 2.24(a) pode-se observar que o gráfico do esforço normal de 

membrana na mesa obtida da análise de elementos finitos tem uma variação próxima da 

linear, o que está de acordo com o diagrama do momento fletor do modelo simplificado 

de viga (Figura 2.24(b)). 

 
N (tf/m)

(m)

N (tf/m)

(m)  

(a) 

 

P P

M = P.e

M

M = P.e

P P

M = P.e

M

M = P.e  

(b) 

Figura 2.24 - (a) Gráfico do esforço normal na mesa superior obtido da análise de elementos finitos; 

(b) Modelo simplificado de viga e diagrama do momento fletor 
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Portanto, a partir do método apresentado pode-se estimar com boa aproximação 

o valor máximo dos esforços no conjunto formado pelas placas enrijecedoras, o que 

pode ser bastante útil na fase de anteprojeto. 

No próximo capítulo é apresentado o modelo tridimensional completo do vão 

central da travessia. Serão estudados a construção do modelo geométrico, a 

discretização em elementos finitos e os resultados da análise linear do modelo. 
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CAPÍTULO 3 – MODELAÇÃO TRIDIMENSIONAL 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Para a modelação tridimensional sólida do vão central da adutora utilizou-se o 

programa comercial de elementos finitos MSC.Patran versão 2001 r2a (PATRAN, 

2001a). A construção do modelo foi realizada de acordo com as seguintes etapas: 

criação da geometria, aplicação dos carregamentos, definição dos materiais e das suas 

propriedades, escolha da forma dos elementos finitos e discretização da geometria.  

O modelo foi criado seguindo a filosofia de aplicar na própria geometria todas as 

propriedades dos materiais, os carregamentos e as condições de contorno. Assim, a 

malha de elementos finitos ficou independente do restante do modelo e livre para 

posteriores modificações. Isto é, sem a necessidade de reaplicar os carregamentos após 

cada alteração da malha, por exemplo. 

Na discretização em elementos finitos os nós das malhas nas interseções entre as 

superfícies devem coincidir. Para isso foram utilizados os comandos “break”, para 

quebrar as superfícies nas interseções, e quando a quebra não era possível ou 

inconveniente aplicou-se o comando “associate”, que une elementos geométricos, tais 

como superfícies e retas tangentes, de modo que sejam discretizados juntos. 

As seções a seguir apresentam cada uma das etapas seguidas para a construção 

do modelo completo do vão central da travessia, que será estudado posteriormente 

através das análises linear e não-linear. 

 

 

3.2 GEOMETRIA 

Como é mostrado na Figura 3.1, devido à dupla simetria, apenas um quarto da 

geometria foi modelada e posteriormente espelhada (comando “mirror”) para obtenção 
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do modelo completo. A seguir são descritas técnicas utilizadas na criação de algumas 

partes deste modelo. 

Desviadores

Cabo

Anel enrijecedor

Viga-anel de apoio

Mesas

Tubo

Apoio

Desviadores

Cabo

Anel enrijecedor

Viga-anel de apoio

Mesas

Tubo

Apoio

 

Figura 3.1 - Geometria de um quarto do modelo 

 

A geometria do tubo foi construída a partir de uma semicircunferência no plano 

XY criada com o raio da superfície média do tubo. Para gerar a superfície cilíndrica do 

tubo, a curva foi extrudada no eixo Z. 

Planos auxiliares foram criados nas posições onde serão construídos os anéis 

enrijecedores e os desviadores, Figura 3.2. As curvas na superfície cilíndrica, mostradas 

na Figura 3.2, surgiram da quebra do tubo com os planos utilizando o comando 

“break”. A superfície de cada anel foi criada a partir de duas semicircunferências: uma 

que surgiu da quebra da superfície cilíndrica pelo plano e a outra, criada no plano XY, 

de raio igual à metade do diâmetro externo dos anéis. 

 

Figura 3.2 - Geometria do tubo e planos auxiliares 



Modelação Tridimensional 

 33

No caso dos desviadores, um quarto da superfície do anel foi construída e uma 

reta vertical (direção Y) foi criada a partir do ponto mais externo do diâmetro horizontal 

do anel, Figura 3.3(a). Observa-se na Figura 3.3(b) que tal reta foi extrudada na direção 

negativa do eixo X formando uma superfície retangular que foi quebrada na interseção 

com a superfície curva do tubo. Desta quebra surgiram duas superfícies dentre as quais 

eliminou-se aquela interna ao tubo, Figura 3.3(c). O restante do desviador foi formado 

através da técnica de quebra de superfícies com retas. A Figura 3.3(d) mostra o modelo 

final de um dos desviadores. 
 

             
(a)       (b) 

 

                  
(c)       (d) 

Figura 3.3 - Construção do desviador 
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Entre os dois desviadores existem enrijecedores de ligação que foram criados 

através da extrusão de segmentos de reta. O modelo final do conjunto de desviadores 

pode ser visto na Figura 3.4. Uma visão global de um quarto do tubo com os anéis 

enrijecedores e os desviadores é mostrada na Figura 3.5. 

 

                

Figura 3.4 - Modelo final dos desviadores 

 

 

Figura 3.5 - Tubo com anéis e desviadores 
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A Figura 3.6 mostra o conjunto de cinco chapas enrijecedoras que existe entre a 

viga-anel de apoio e o anel enrijecedor. Para construir estas chapas cinco superfícies 

retas foram criadas representando grandes planos. As chapas 1 e 4 foram geradas com 

direção radial. Para obter as inclinações das chapas 2 e 3 um sistema de coordenadas 

cilíndricas foi criado em cada uma das interseções da viga-anel com os planos 

representativos de tais chapas. Posteriormente, rotacionou-se cada um dos planos em 

relação ao seu sistema de coordenadas cilíndricas. No plano XY do sistema de 

coordenadas global, Figura 3.6(b), os planos das quatro superfícies das chapas 1 a 4 

foram quebrados nas suas interseções de um lado com a superfície cilíndrica do tubo e 

do outro lado com a chapa vertical denominada “chapa 5”, ver Figura 3.7. No plano YZ, 

Figura 3.6(a), para obter o comprimento longitudinal correto das quatro chapas as 

mesmas foram seccionadas nas suas interseções de um lado com o anel enrijecedor e do 

outro com a viga-anel de apoio, ver Figura 3.8(a). 

Por último foram construídos os apoios da viga-anel e as mesas nos anéis que 

são mostrados na Figura 3.8(b). A construção da mesa foi realizada mediante revolução 

do segmento de reta da largura da mesma. Com todos os elementos da geometria 

construídos, todo o modelo foi espelhado em relação aos planos XY e YZ. O modelo 

geométrico final do vão central da adutora aérea pode ser visto na Figura 3.9. 
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Seção A-A

Chapa 5
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Chapa 1

Chapa 4

Chapa 2
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X

Y
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Chapa 5
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         (a)               (b) 

Figura 3.6 - (a) Vista da região dos enrijecedores no plano YZ ; (b) Viga-anel de apoio no plano XY 
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Chapa 1

Chapa 2

Chapa 4

Superfície do tubo

Chapa 3

Chapa 1

Chapa 2

Chapa 4

Superfície do tubo
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Chapa 1
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Superfície do tubo
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Chapa 1

Chapa 2
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Superfície do tubo

Chapa 3
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(a)       (b) 

Figura 3.7 - Vista tridimensional de um quarto do tubo e chapas enrijecedoras 

 

 

 

Superfície 
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Chapa 5

Anel

Anel da viga-anel 
de apoio
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do tubo
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(a)       (b) 

Figura 3.8 - Enrijecedores e viga-anel de apoio 
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Figura 3.9 - Modelo geométrico do vão central da adutora aérea metálica protendida 

 

 

 

3.3 CARREGAMENTOS 

O tubo é submetido aos carregamentos de peso próprio, protensão, vento e 

pressão interna da água. 

O peso próprio foi aplicado no MSC.Patran através do carregamento do tipo 

“inertial load”, que é a gravidade como resposta da estrutura ao seu peso próprio e o 

NASTRAN (2001b) chama de GRAV. Neste menu apenas é necessário informar a 

componente do vetor da gravidade no sistema global. Para utilizar este carregamento, 

deve-se inserir entre as propriedades do material a densidade do tubo, que será visto na 

seção 3.4 deste capítulo. 

A força de protensão foi considerada como uma carga de temperatura atuando 

nos cabos. Aplicou-se uma variação de temperatura igual a –513ºC que é equivalente à 

força de 70 tf em cada cabo. Para isso, adotou-se uma temperatura de referência de 0°C 

na entrada de dados do material. Por exigência do programa de análise, MSC.Nastran 

(NASTRAN, 2001c, p. 1383), foi necessário aplicar uma variação de temperatura de 

0°C no restante da geometria onde a carga de protensão não atuava. Foram utilizados as 
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entradas de temperatura para elementos de pórtico e de casca do tipo TEMPRB e 

TEMPP1, respectivamente. 

A carga do vento foi calculada de acordo com a norma NB-599 (1987). Ela foi 

aplicada na direção do eixo global X, como uma carga distribuída de 0,022 tf/m nas 

geratrizes superior e inferior do tubo (Figura 3.10). 

 

 

Figura 3.10 - Carga do vento aplicada nas geratrizes superior e inferior do tubo 

 

A pressão interna da água foi modelada como um campo de pressões criado no 

menu “field” a partir da seguinte expressão: 

)( Yhp a −⋅= γ      (3.1) 

onde 

γa = densidade da água = 1,0 tf/m3; 

Y = coordenada vertical do tubo no sistema de coordenadas global, cujo eixo localiza-se 

no centro da seção transversal do tubo; 

h = constante = 46,9 m, que representa a diferença de altura entre o eixo do tubo e o 

nível máximo da coluna d’água no reservatório de água tratada de Tapacurá. 

 

Devido à elevada altura da coluna de água pode-se dizer que a travessia trabalha 

como um conduto forçado. 
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Como se pode observar na Figura 3.11(b), a Equação 3.1 resultou numa pressão 

não-uniforme. Para isso utilizou-se a entrada de carga PLOAD4 que possui essa 

característica, de acordo com NASTRAN (2001b). 

 

     
   (a)      (b) 

Figura 3.11 - (a) Pressão interna; (b) Variação da pressão interna na casa do tubo 

 

As peculiaridades sobre a pressão da água na análise não-linear serão 

comentadas no Capítulo 4. 

 

 

 

3.4 PROPRIEDADES 

As propriedades do material do tubo foram as seguintes: módulo de elasticidade 

de 2,09E+7 tf/m2, coeficiente de Poisson de 0,30, densidade do tubo de 9,45 tf/m3 

(considerando o acréscimo na densidade relativo ao revestimento) e espessura de 16mm.  

Para o material do cabo foi aplicado módulo de elasticidade de 1,95E+7 tf/m2, 

coeficiente de Poisson de 0,30 e coeficiente de dilatação térmica de 1,0E-5 °C-1. Devido 

à discretização dos cabos com elementos de pórtico, foram ainda consideradas as 

seguintes propriedades: área da seção transversal de 7,0E-4 m2, momento de inércia à 

flexão de 1,31E-4 m4 e momento de inércia à torção de 5,24E-9 m4. O cabo é composto 

de cinco cordoalhas de diâmetro 5/8”. Admitiu-se a área da seção transversal do cabo 
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igual à soma das áreas das cinco cordoalhas. O mesmo aplicou-se ao momento de 

inércia à flexão. Já para o momento de inércia à torção considerou-se apenas aquele 

referente ao de uma cordoalha, com o propósito de eliminar singularidade na análise do 

modelo. A determinação dos sistemas de coordenadas local do elemento de pórtico da 

discretização dos cabos é exigida pelo programa. Como o eixo x local é sempre ao 

longo do elemento apenas é necessário determinar um ponto no plano xy para definir o 

sistema. 

Um detalhe com as dimensões do aparelho de apoio elastomérico (NEOPRENE) 

presente na parte inferior dos apoios do duto é mostrado na Figura 3.12. 

 

bx = 350 mm

Borracha 
Neoprene

Chapa 
metálica

10 mm

350 x 100 mm

10 mm
10 mm hn

by = 100 mm

bx = 350 mmbx = 350 mm

Borracha 
Neoprene

Chapa 
metálica

10 mm

350 x 100 mm

10 mm
10 mm hn

by = 100 mm

 

Figura 3.12 - Modelo do elastômero (neoprene) e suas dimensões 

 

O neoprene foi modelado como molas do tipo “grounded spring”. As molas 

foram aplicadas diretamente na malha de elementos finitos visto que o valor das 

constantes depende da quantidade de nós na base do apoio. Esta é a única exceção ao 

princípio de utilizar apenas a geometria para receber esse tipo de informação. Portanto, 

em cada um dos nove nós da malha da base do apoio foi criado um elemento chamado 

“point element” onde as propriedades das molas foram aplicadas (ver Figura 3.13). 

Segundo a norma AASHTO (1996), as constantes vertical e horizontal das molas 

que representam o elastômero podem ser dadas respectivamente pelas seguintes 

expressões: 

nh
AE

k
n

nn
v ⋅

⋅
=       (3.2) 
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nh
AGk

n

nn
h ⋅

⋅
=       (3.3) 

onde 

En = módulo de elasticidade; 

An = área da seção transversal; 

hn = altura = 0,03 m; 

n = número de áreas de influência de cada “point element” que neste caso é igual a 9; 

Gn = módulo de elasticidade transversal = 100 tf/m2. 

 

A área da seção transversal An e o módulo de elasticidade En do elastômero são 

dados respectivamente por: 

bybxAn ⋅=       (3.4) 

)6,021(3 2SGE nn ⋅⋅+⋅⋅=     (3.5) 

onde 

bx = dimensão do elastômero retangular paralela ao eixo longitudinal = 0,35 m; 

by = dimensão do elastômero retangular paralela ao eixo transversal = 0,10 m; 

S = fator de forma. 

 

O fator de forma S é dado por: 

)(2 bybxh
A

S
i

n

+⋅⋅
=      (3.6) 

onde 

An = 0,035 m2; 

hi = altura de cada camada do neoprene = 0,01 m. 

Neste caso, S = 3,889 e En = 5748,64 tf/m2. Portanto a constante vertical é kv = 

745 tf/m e a horizontal é kh = 13 tf/m.  

Aplicou-se metade do valor das constantes das molas para os primeiro e último 

“point elements” da base visto que a área de influência dos mesmos é reduzida à metade 

como pode ser observado na Figura 3.14. 
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      9 “point elements”9 “point elements”  
  (a)      (b) 

Figura 3.13 - (a) Vista do apoio ; (b) Detalhe da base 

 

Área de influência

by = 100 mm

bx = 350 mm

Área de influência

by = 100 mm

bx = 350 mm  

Figura 3.14 - Representação da área de influência dos 9 point elements 

 

 

 

3.5 DISCRETIZAÇÃO 

Na criação da estrutura foram utilizados elementos do tipo escalares, 

unidimensionais e bidimensionais. No MSC.Nastran, o aparelho de apoio elastomérico 

(neoprene) situado na base do apoio é representado por molas aplicadas como elementos 

escalares, também denominados zero-dimensionais, do tipo CELAS1. Tais elementos 

ligam um grau de liberdade à terra. Os cabos de protensão foram discretizados em 

elementos unidimensionais, ou seja, em elementos de pórtico do tipo CBEAM. Os 
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elementos bidimensionais foram utilizados para modelar o tubo em elementos finitos 

quadrilaterais com quatro nós, CQUAD4. A malha final do modelo é apresentada nas 

Figuras 3.15 e 3.16. 

 

 

Figura 3.15 - Malha de elementos finitos na região do apoio 

 

 

Figura 3.16 - Malha de elementos finitos na região dos desviadores 

 

No MSC.Patran, a discretização em elementos finitos pode ser realizada por dois 

métodos: “IsoMesh” ou “Paver”. A escolha dependerá do tipo de superfície a ser 

modelada. 
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“IsoMesh” é utilizado apenas para superfícies com três ou quatro lados. Cria um 

número coerente de elementos em cada direção, baseado no comprimento global do 

lado do elemento através do parâmetro “Global Edge Length”. Este parâmetro é 

ignorado caso sejam utilizados “mesh seeds” que informam o número de elementos a 

serem criados em cada lado da geometria. Para que o gerador de malhas produza apenas 

elementos quadrilaterais, o número total de elementos no perímetro da superfície deve 

ser par. Caso contrário, o “IsoMesh” irá gerar um elemento  triangular na malha da 

superfície. 

O uso do “Paver” é recomendado para superfícies complexas e com número de 

lados superior a quatro. Também se deve utilizar em superfícies com curvas associadas. 

Este tipo de superfície será abordado no tópico 3.5.1. Caso o número total de elementos 

no perímetro da superfície seja ímpar e o tipo de elemento escolhido para a malha tenha 

sido o quadrilateral, ocorrerá um erro no MSC.Patran e a superfície será discretizada 

apenas em elementos triangulares. O programa automaticamente ajustará o número de 

elementos em um lado livre de “mesh seeds” para que esse problema não ocorra. 

Algumas dificuldades podem surgir na discretização da superfície cilíndrica 

quando uma superfície intercepta outra, já que a consistência de toda a malha de 

elementos finitos deve ser garantida através da coincidência dos nós da interseção. Na 

maior parte dos casos, esse problema foi facilmente superado pelo próprio programa 

(MSC.Patran). As curvas que são criadas através de quebras e posteriormente utilizadas 

na geração de outras superfícies, por pertencerem a ambas as superfícies resultam em 

malhas automaticamente compatíveis quando da geração de elementos. Entretanto, 

superfícies que se interceptam e não são quebradas nas curvas de interseção, por serem 

mais complexas, merecem maior atenção e são abordadas a seguir. É também abordada 

a vinculação de deslocamento entre alguns nós da malha. 

 

 

3.5.1 ASSOCIAÇÃO DE MALHAS DAS SUPERFÍCIES CONCORRENTES 

As chapas 1 a 4 mostradas na Figura 3.7 interceptam o tubo, cuja superfície não 

foi quebrada na interseção com as quatro chapas para facilitar a sua discretização em 

elementos finitos. Assim, caracterizou-se no modelo o aparecimento de “non-manifold 

edges”, que são definidos no MSC.Patran como curvas que possuem mais de duas 
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superfícies relacionadas a elas, como mostra o destaque na Figura 3.17. Este tipo de 

geometria é perfeitamente aceita no programa. 

 

 

Figura 3.17 – “Non-manifold edge” 

 

Então, para que os nós da malha do tubo coincidissem com os nós da malha das 

chapas foi necessário utilizar uma ferramenta do MSC.Patran chamada “associate”, a 

qual encontra-se no menu “geometry”. Através dela pôde-se associar as quatro curvas 

das chapas 1 a 4 à superfície do tubo. Isto é, as curvas que já pertenciam às superfícies 

das quatro chapas passaram também a pertencer à superfície do tubo e, na discretização 

em elementos finitos, foi possível a coincidência entre os nós das malhas nas 

interseções. 

“Associate” permite que o gerador das malhas crie nós automaticamente ao 

longo da geometria associada. Porém, algumas vezes foi mais adequado impor a 

quantidade dos nós em tais retas por meio de “mesh seeds”.  

O mesmo procedimento descrito acima foi aplicado nas interseções das chapas 1 

a 4 com os anéis enrijecedores. Observando a Figura 3.18 pode-se perceber que nas 

interseções os nós das malhas das chapas realmente coincidiram com os nós das malhas 

do tubo e do anel. 
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Chapa 1

Chapa 2

Chapa 3

Chapa 4

Superfície do tubo

Anel

Chapa 1

Chapa 2

Chapa 3

Chapa 4

Superfície do tubo

Anel

 

Figura 3.18 - Malha das chapas e do tubo 

 

 

3.5.2 VINCULAÇÃO DE GRAUS DE LIBERDADE DE DESLOCAMENTO – 

USO DO MPC 

De acordo com PATRAN (2001a), um MPC (“multi-point constraint”) é uma 

restrição que define a resposta de um ou mais graus de liberdade (chamados graus de 

liberdade dependentes) como função da resposta de um ou mais graus de liberdade 

nodais (chamados graus de liberdade independentes). A forma mais comum para uso no 

programa de análise MSC.Nastran é o denominado pelo MSC.Patran como “explicit” 

MPC e obedece à seguinte expressão: 

nn UCUCUCU ⋅++⋅+⋅= �22110    (3.7) 

onde 

U0 é o grau de liberdade dependente, Ui é o i-ésimo grau de liberdade independente e Ci 

é a i-ésima constante. 

Neste caso, cria-se um MPC entre um grau de liberdade dependente e um ou 

mais graus de liberdade independentes. O termo dependente consiste em um nó e um 

grau de liberdade, enquanto o termo independente consiste em uma constante, um nó e 

um grau de liberdade.  

No modelo estudado, existem pontos de contato do cabo de protensão com a 

travessia, localizados nos ramos inferiores dos desviadores. Nestes pontos o 

deslocamento longitudinal (UZ) do cabo é independente do deslocamento longitudinal 
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do desviador (ZIELINSKI & MOBASHER-FARD, 1992). Para simular este efeito, o 

MPC foi utilizado. Os graus de liberdade UX e UY do nó do cabo eram dependentes 

dos respectivos graus de liberdade UX e UY do nó do desviador. Para ambos os casos 

as constantes (Ci) foram iguais a 1,0. Vale ressaltar que os nós do cabo e do desviador 

se encontram no mesmo ponto. Então, em cada encontro existem dois nós da malha de 

elementos finitos com as mesmas coordenadas. Cada desviador possui dois ramos por 

onde passa cada cabo. Existem quatro desviadores totalizando oito encontros do cabo 

com o desviador e, portanto oito MPCs. 

 

 

 

3.6 MODELO UNIDIMENSIONAL 

O modelo unidimensional mostrado na Figura 3.19 foi criado para comparação 

dos resultados com o modelo tridimensional de casca. 

Foram aplicados os carregamentos de peso próprio, carga da água e protensão. O 

peso próprio e a carga da água foram aplicados como cargas distribuídas no tubo e são 

iguais, respectivamente, a 0,590 tf/m e 1,179 tf/m. A protensão foi admitida como uma 

carga de temperatura de variação -513°C aplicada no cabo. 

A seção transversal do tubo possui diâmetro interno de 1,225 m e diâmetro 

externo de 1,257 m. 

 

Tubo Desviador

Cabo

13,05 m 13,05 m12,50 m

1,5945 m

Tubo Desviador

Cabo

13,05 m 13,05 m12,50 m

1,5945 m

 

Figura 3.19 - Geometria do modelo unidimensional e dimensões 

 

Para os desviadores foi admitida a seção transversal em forma de I mostrada na 

Figura 3.20. A largura da mesa (0,45 m) foi obtida da largura do ramo do desviador 

num ponto um pouco acima da passagem do cabo. Admitiu-se o dobro da área da seção 

já que cada desviador possui dois ramos por onde passam cada um dos dois cabos, como 

pode ser visto na Figura 1.10. 
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16 mm

16 mm

12,5 mm0,30 m

0,45 m

Z

X

16 mm

16 mm

12,5 mm0,30 m

0,45 m

Z

X  

Figura 3.20 - Seção transversal do desviador 

 

Como já explicado anteriormente para o caso da modelação tridimensional, o 

cabo de protensão é composto de cinco cordoalhas, portanto aplicou-se um momento de 

inércia à flexão igual a cinco vezes aquele obtido para apenas uma cordoalha. O mesmo 

tratamento foi admitido para a área da seção transversal, porém ainda foi multiplicada 

por dois, pois foram utilizados dois cabos na protensão. Já para o momento de inércia à 

torção usou-se apenas aquele obtido para uma cordoalha. Portanto, para o cabo de 

protensão os valores da área, momento de inércia a flexão e momento de inércia a 

torção são respectivamente iguais a 0,0014 m2, 1.31E-008 m4 e 5.24E-009 m4. 

O módulo de elasticidade do aço do tubo e do desviador é 2,09E+7 tf/m2 e o do 

cabo é 1,95E+7 tf/m2. Ambos os materiais possuem coeficiente de Poisson igual a 0,30. 

O coeficiente de dilatação térmica do cabo é 1,0E-5 °C-1. 

O deslocamento do cabo na direção longitudinal é independente do 

deslocamento longitudinal do desviador. A fim de simular este efeito dois nós, um do 

cabo e outro do enrijecedor, com as mesmas coordenadas foram criados na malha de 

elementos finitos. Como os deslocamentos dos dois nós ficaram totalmente 

independentes, o “multi-point constraint” (MPC) foi utilizado para tornar o grau de 

liberdade do deslocamento vertical (UY) do nó do cabo dependente daquele referente ao 

nó do enrijecedor. 
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3.7 RESULTADOS DA ANÁLISE LINEAR  

Os modelos de casca e de viga foram analisados no programa MSC.Nastran 

versão 2001. Os resultados da análise linear são apresentados a seguir. 

 

 

3.7.1 DESLOCAMENTOS 

No modelo tridimensional, a configuração deformada para o carregamento de 

peso próprio mais protensão pode ser vista na Figura 3.21. O deslocamento vertical 

máximo no centro do vão foi de 0,05825 m para cima, (L/662, onde L é o comprimento 

total do vão do modelo estudado = 38,6 m). 

Com o acréscimo da pressão da água, a configuração deformada do tubo passou 

a ser aquela mostrada na Figura 3.22 e o deslocamento para este carregamento (peso 

próprio + protensão + carga da água) passou para -0,05410 m, (L/714). 

De acordo com a AWA (1987), o deslocamento vertical deve ser menor do que 

L/360 = 0,1072 m. Para o caso apresentado os deslocamentos estão bastante abaixo 

deste limite. Portanto, os resultados são considerados satisfatórios. 

 

 

Figura 3.21 - Contornos da tensão normal longitudinal no tubo (tf/m2), e configuração deformada 

para o carregamento peso próprio + protensão 
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Figura 3.22 - Contorno da tensão normal longitudinal no tubo (tf/m2), e configuração deformada 

para o carregamento peso próprio + protensão + pressão da água  

 

3.7.1.1 Comparação com o Modelo Unidimensional 

A configuração deformada do modelo unidimensional para o carregamento de 

peso próprio mais protensão é mostrada na Figura 3.23. O deslocamento vertical 

máximo no centro do vão foi igual a 0,06045 m, o que corresponde a uma diferença de 

3,8% em relação ao deslocamento do modelo sólido (0,05825 m).  

 

 

Figura 3.23 - Deformada do modelo para carregamento peso próprio + protensão 

 

Com o acréscimo da carga da água o deslocamento vertical máximo passou para 

–0,05862 m que difere 8,4% do caso tridimensional (-0,05410 m). A Figura 3.24 mostra 

a configuração deformada para este último carregamento (peso próprio + protensão + 

carga da água). 
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Figura 3.24 - Deformada do modelo para carregamento peso próprio + protensão +pressão da água 

 

 

3.7.2 TENSÕES NO TUBO 

O contorno de tensões da tensão normal longitudinal no tubo para o 

carregamento de peso próprio mais protensão é mostrado na Figura 3.21. A tensão 

máxima ocorre na região do tubo próxima aos desviadores e tem como valor 8303,16 

tf/m2. A Figura 3.22 mostra a tensão normal longitudinal no tubo para o carregamento 

de peso próprio mais protensão e carga da água. Pode-se observar que a tensão máxima 

ocorre no centro do vão e corresponde a 7007,27 tf/m2. 

Segundo a AWA (1987), a tensão máxima admissível deve ser σmax < fy /2 = 

12500,00 tf/m2, onde fy é a tensão de escoamento do aço. No modelo real apresentado, 

dentre os casos de carga estudados a tensão máxima é menor do que metade da tensão 

de escoamento como pode ser visto na Figura 3.21. Assim, pode-se afirmar que o 

projeto analisado é satisfatório tanto do ponto de vista de análise de deslocamentos 

quanto de tensões máximas. 

 

3.7.2.1 Comparação com o Modelo Unidimensional 

A Figura 3.25 mostra a tensão longitudinal na geratriz inferior do tubo para o 

carregamento de peso próprio mais protensão. A tensão máxima de 7552,30 tf/m2 ocorre 

na região próxima aos desviadores, o que está de acordo com o modelo tridimensional. 

A diferença em relação ao resultado obtido da análise de elementos finitos para o 

modelo de casca é de 9%. 

A Figura 3.26 mostra o contorno de tensões na geratriz superior no tubo para o 

carregamento de peso próprio mais protensão e carga da água. Observa-se que o valor 

máximo da tensão é igual a 7461,22 tf/m2, que corresponde a uma diferença de 1,5% em 

relação ao resultado do modelo tridimensional. 
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Figura 3.25 – Tensão longitudinal (tf/m2) no tubo para o carregamento de peso próprio + protensão 

no modelo unidimensional 

 

 

Figura 3.26 - Tensão longitudinal (tf/m2) no tubo para o carregamento peso próprio + protensão + 

pressão da água no modelo unidimensional 

 

 

3.7.3 TENSÕES NOS ENRIJECEDORES 

 

3.7.3.1 Tensões na Viga-anel de Apoio 

As tensões no apoio e na viga-anel, para o carregamento peso próprio mais 

protensão e pressão da água, são mostradas na Figura 3.27. O valor máximo da 
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componente X das tensões ocorre no diâmetro vertical e equivale a 4896,22 tf/m2. Na 

Figura 3.27(b), observa-se que o valor máximo da componente Y é 3230,01 tf/m2 e 

ocorre no diâmetro horizontal. A tensão de Von Mises, para o mesmo carregamento, é 

mostrada na Figura 3.28 e o seu valor máximo é 4356,74 tf/m2. 

 

    
  (a)      (b) 

Figura 3.27 - (a) Componente X de tensões (tf/m2) ; (b) Componente Y de tensões (tf/m2) 

 

 

Figura 3.28 - Tensão de Von Mises (tf/m2) 
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3.7.3.2 Esforços nas Chapas Enrijecedoras 

Conforme já mencionado no item 2.4.2.1 do capítulo anterior, os anéis 

enrijecedores funcionam como apoios para a viga formada pelo grupo de chapas 

intermediárias (chapas 1, 2, 3, 4 e 5) . A chapa 5 constitui a mesa superior da viga.  

As forças normais de membrana na mesa superior e nas chapas enrijecedoras 

para o carregamento peso próprio mais protensão e carga da água são mostrados, 

respectivamente, na Figura 3.29 e na Figura 3.30. 

O esforço máximo na mesa superior (chapa 5) é 123,52 tf/m. Comparando-se 

com o modelo mais simplificado mostrado na Figura 2.15 do item 2.4.2 do capítulo 

anterior, onde foram utilizadas apenas duas chapas enrijecedoras ao invés das quatro do 

modelo final apresentado neste capítulo, a máxima força normal de membrana na mesa 

superior foi de 117,99 tf/m. O maior enrijecimento do modelo final causou um aumento 

no esforço normal equivalente a aproximadamente 5%. 

O esforço normal máximo nas chapas enrijecedoras (Figura 3.30) é de 111,54 

tf/m e ocorre nas chapas 2 e 3, que são as chapas onde a carga de protensão é aplicada 

diretamente. 

 

Chapa 1

Chapa 2

Chapa 3

Chapa 4

Tubo

Chapa 1

Chapa 2

Chapa 3

Chapa 4

Tubo

 

Figura 3.29 - Esforço normal (tf/m) na chapa 5 para o carregamento: peso próprio + protensão + 

pressão da água 
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Chapa 1

Chapa 2

Chapa 3

Chapa 4

Chapa 1

Chapa 2

Chapa 3

Chapa 4

 

Figura 3.30 - Esforço normal (tf/m) nas chapas enrijecedoras para o carregamento: peso próprio + 

protensão + pressão da água 

 

As tensões de Von Mises para a chapa 5 (Figura 3.31) e para as chapas 

enrijecedoras - chapas 1 a 4 - (Figura 3.32) possuem, respectivamente, os valores 

máximos de 6688,52 tf/m2 e 6195,81 tf/m2. O tubo ovaliza mesmo com o uso dos 

enrijecedores próximos ao ponto de aplicação da força de protensão. Entretanto, o 

resultado da tensão máxima é muito menor do que a tensão máxima admissível de 

contato que, de acordo com a AISC (1989), é de σmax < 0,90.fy = 22500 tf/m2. 

 

 
Figura 3.31 - Tensão de Von Mises (tf/m2) na chapa 5 para o carregamento: peso próprio + 

protensão + pressão da água 
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Chapa 1

Chapa 2

Chapa 3

Chapa 4

Chapa 1

Chapa 2

Chapa 3

Chapa 4

 
Figura 3.32 - Tensão de Von Mises (tf/m2) nas chapas enrijecedoras para o carregamento: peso 

próprio + protensão + pressão da água 

 

No próximo capítulo são estudados os resultados da análise não-linear de 

elementos finitos para o modelo tridimensional apresentado neste capítulo. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE NÃO-LINEAR 

 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Na análise linear supõe-se que os deslocamentos e deformações são pequenos de 

modo que as mudanças na configuração geométrica do sólido são ignoradas. O objetivo 

da análise não-linear é a simulação mais realista do comportamento da estrutura, pois o 

equilíbrio só é atingido na configuração deformada. Nas análises de estruturas são 

considerados dois tipos de não-linearidade: a física e a geométrica. A não-linearidade 

física ocorre quando o comportamento da tensão-deformação dado pela relação 

constitutiva é não-linear. A não-linearidade geométrica é identificada quando a estrutura 

é submetida deslocamentos e rotações finitos. A deformação é dependente das 

condições de contorno do problema e do carregamento aplicado. Segundo NASTRAN 

(2001a), os efeitos da não-linearidade geométrica são evidenciados em dois aspectos 

diferentes: rigidez geométrica devido a deslocamentos e tensões iniciais, e forças 

seguidoras devido a uma mudança nas cargas como função dos deslocamentos. Este 

último aspecto será abordado no item 4.2.2. 

Neste capítulo, a análise do modelo estudado é caracterizada por grandes 

deslocamentos e rotações, mas pequenas deformações que é a clássica análise não-linear 

geométrica. Não é estudada a não-linearidade física já que foi admitido para o aço um 

comportamento descrito segundo a lei constitutiva linear, isto é, a tensão é função da 

deformação de acordo com a expressão utilizada para o material linear elástico (Lei de 

Hooke): 

εσ ⋅=C      (4.1) 
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onde C é uma constante, σ é a tensão e ε a deformação relativa. Isto se deve aos 

resultados obtidos no capítulo anterior onde ficou evidenciado que as tensões se mantêm 

abaixo do limite de escoamento do aço. 

 

 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DA ANÁLISE NÃO-LINEAR NO PROGRAMA 
COMERCIAL MSC.NASTRAN 

A modelação computacional foi realizada com a ajuda do pré e pós-processador 

MSC.Patran e do programa de análise MSC.Nastran. 

No MSC.Nastran, as principais operações para cálculo da solução são: 

incrementos de carga, iterações com teste de convergência para erros de equilíbrio 

aceitáveis, e atualizações da matriz de rigidez. O processo iterativo é baseado no 

método de Newton modificado podendo ser combinado com alguns métodos de busca 

tais como o quasi-Newton atualizado (BFGS) e o line search (NASTRAN, 2001a, p. 

452). As atualizações da matriz de rigidez são realizadas ocasionalmente para melhorar 

a eficiência computacional. 

Utilizou-se o método de atualização automática da matriz de rigidez. Isto é, o 

programa automaticamente seleciona a estratégia mais eficiente baseada nos graus de 

convergência (NASTRAN, 2001c, p. 1051). A cada passo, o número de iterações 

necessárias para convergir é estimado e a rigidez é atualizada se: 

•  O número estimado de iterações para a convergência exceder o 

parâmetro MAXITER (número máximo de iterações que podem ser 

realizadas em um incremento de carga); 

•  O tempo estimado necessário para convergência com a rigidez corrente 

exceder o tempo estimado necessário para convergência com a rigidez 

atualizada; 

•  A solução não convergir. 

A matriz de rigidez é atualizada no processo iterativo se o parâmetro KSTEP 

(número de iterações a ser utilizado depois de cada atualização da matriz) é menor do 

que o número de iterações que foram necessárias para convergir com a rigidez corrente. 
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Devido à diversidade de opções de valores numéricos em cada parâmetro torna-

se difícil a escolha da melhor combinação para um problema específico. De acordo com 

NASTRAN (2001a), as opções predeterminadas do programa foram indicadas para 

fornecer o melhor método de trabalho para uma classe geral de problemas baseados em 

um número considerável de experimentos numéricos. Portanto, os valores 

predeterminados utilizados nos parâmetros MAXITER (número máximo de iterações 

que podem ser realizadas em um incremento) e KSTEP (número de iterações a ser 

utilizado depois de cada atualização da matriz de rigidez), por exemplo, foram os 

seguintes: MAXITER = 25 e KSTEP = 5. 

Como o número de iterações por incremento de carga é limitado por MAXITER, 

se a solução não convergir em MAXITER iterações o incremento de carga é dividido e 

a análise é repetida. No caso estudado todas as iterações ocorreram em um número 

menor do que o limite máximo. 

 

 

4.2.1 ELEMENTO 

As superfícies do modelo geométrico da travessia foram discretizadas em 

elementos quadrilaterais de casca. O MSC.Nastran possui os elementos CQUAD4 e 

CQUAD8 com quatro e oito nós, respectivamente. 

O CQUAD8, por ser um elemento curvo, é o mais adequado para modelar 

superfícies cilíndricas. Entretanto, o elemento CQUAD4 foi escolhido para a análise em 

elementos finitos pelos seguintes motivos: 

1. Na análise não-linear o CQUAD8 é utilizado exclusivamente nos casos 

de hiperelasticidade, que não representa o comportamento da estrutura 

estudada nesta dissertação. Segundo BATHE (1995), o uso da 

formulação mais geral de grandes deformações “estará sempre correto”, 

contudo o uso de uma formulação mais específica pode ser mais eficiente 

computacionalmente. 

2. A pressão variável da água atuando nas paredes internas do tubo, 

aplicada pelo programa como PLOAD4, é definida pelo MSC.Nastran na 

superfície do elemento CQUAD4 e não é disponibilizada para o 

elemento hiperelástico CQUAD8. 



Análise Não-Linear 

 60

De acordo com NASTRAN (2001a), o CQUAD4 deve ser utilizado quando as 

superfícies são razoavelmente planas e a geometria é aproximadamente retangular. 

Como era necessário discretizar uma superfície cilíndrica, uma malha refinada foi 

utilizada com o objetivo de melhorar a aproximação da geometria. 

A Figura 4.1 mostra o sistema de coordenadas do elemento quadrilateral com 

quatro nós utilizado na análise. O elemento possui cinco graus de liberdade em cada nó. 

No caso de não-linearidade geométrica, o MSC.Nastran automaticamente atribui 

pequena rigidez ao grau de liberdade de rotação sobre a normal ao plano do elemento 

com o uso do parâmetro K6ROT, de modo a evitar a singularidade da matriz de rigidez. 

Algumas das principais operações para elementos não-lineares são as 

atualizações das coordenadas do elemento e as aplicações das cargas para grandes 

deslocamentos (NASTRAN, 2001a). 

 

 

Figura 4.1 - Sistema de coordenadas do elemento CQUAD4 

 

 

4.2.2 CARGA 

Conforme visto no item 3.3 do Capítulo 3, a travessia é submetida aos seguintes 

carregamentos: 

•  Peso próprio; 

•  Pressão interna da água; 

•  Protensão; 

•  Vento.  
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Na análise não-linear, a carga é subdividida em um número determinado de 

incrementos. A estratégia é aplicá-la de forma incremental até que o nível de carga 

desejado seja alcançado. No caso específico da carga de protensão aplicada como uma 

variação de temperatura, devido a uma exigência do programa de análise foi necessário 

aplicar uma temperatura inicial nos cabos, que no caso estudado foi igual à temperatura 

de referência do material, 0°C. 

Na análise linear as condições de contorno se mantêm as mesmas durante a 

aplicação das cargas. Na análise não-linear efeitos das forças seguidoras, também 

conhecidas como follower forces, são calculados para cargas que mudam de direção 

com o movimento dos pontos da malha. Isto é, forças seguidoras se manifestam quando 

as cargas aplicadas são dependentes dos deslocamentos e permanecem alinhadas com a 

deformada e não mantêm a orientação do eixo de coordenadas global (NASTRAN, 

2001a). Em problemas com a presença deste tipo de carga deve-se selecionar no 

programa MSC.Patran as opções “Large Displacements” e “Follower Forces” em 

“Solution Parameter” quando o botão “Solution Type” é selecionado no menu 

“Analysis” (PATRAN, 2001b).  

Segundo o NASTRAN (2001a), as cargas consistem em duas categorias 

diferentes: 

•  Aquelas com direção fixa durante a análise; 

•  Aquelas que seguem o movimento do nó ou do elemento onde 

estão aplicadas. 

O peso próprio e o vento foram aplicados, no modelo estudado, como cargas 

com direção fixa. Por terem a direção dependente dos deslocamentos, a pressão da água 

aplicada perpendicularmente às paredes internas do tubo e a temperatura utilizada para 

simular o efeito da protensão nos cabos são do tipo forças seguidoras. 

Segundo NASTRAN (2001d, p. 189), teoricamente a matriz de rigidez das 

forças seguidoras é não-simétrica. O MSC.Nastran (NASTRAN, 2001d, p. 508) 

automaticamente simetriza tal matriz (Equação 4.2) para fornecer uma maior precisão 

aos resultados com uma melhoria significativa no desempenho da análise. 

 

( )T
fffs KKK +⋅=

2
1       (4.2) 

onde Kf é a matriz de rigidez das forças seguidoras e Kfs é a matriz simetrizada. 
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Deve-se ter atenção ao modelar a pressão da água normal à parede do tubo na 

análise não-linear. É essencial que as pressões sejam aplicadas como forças seguidoras. 

Caso contrário erro significativo é introduzido levando os resultados dos deslocamentos 

a serem menores do que os da análise linear. 

 

 

 

4.3 RESULTADOS DA ANÁLISE NÃO-LINEAR 

A seguir são apresentados os resultados da análise não-linear do modelo 

tridimensional de casca descrito no capítulo anterior. Para fins de comparação, também 

foi estudado um modelo de viga. 

 

 

4.3.1 DESLOCAMENTOS 

A Figura 4.2 mostra a configuração deformada da estrutura para o carregamento 

de peso próprio mais protensão. Pode-se observar que o deslocamento vertical máximo 

ocorre no centro do vão e é igual a 0,05855 m para cima. Este deslocamento é 

equivalente a L/659, onde L é o comprimento total do modelo estudado (38,6 m). 

 

 

Figura 4.2 - Configuração deformada e contornos da tensão normal longitudinal (tf/m2) no tubo 

para o carregamento de peso próprio + protensão 
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A configuração deformada para o carregamento descrito anteriormente 

acrescentado das cargas de pressão interna da água e vento é mostrada na Figura 4.3. O 

deslocamento máximo é de -0,05603 m, equivalendo a L/689. 

Os resultados são considerados satisfatórios já que o deslocamento vertical 

permitido pela AWA (1987), que utiliza o método de verificação em serviço, é de no 

máximo L/360 = 0,1072 m e os valores obtidos nas análises foram muito abaixo deste 

limite. 

 

 

Figura 4.3 - Configuração deformada e contornos da tensão normal longitudinal (tf/m2) no tubo 

para o carregamento de peso próprio + protensão + pressão da água + vento 

 

4.3.1.1 Amplificação 

É sabido que os efeitos de segunda ordem considerados na análise não-linear 

geram um aumento nos deslocamentos da estrutura quando comparados com os 

resultados da análise linear. 

Um estudo sobre diferentes carregamentos de água foi realizado com a 

finalidade de mostrar a influência da força seguidora, caracterizada pela pressão deste 

fluido atuando perpendicularmente à superfície do tubo, na amplificação dos 

deslocamentos. Foram analisados os seguintes casos de carga: 

Caso 1- peso próprio + protensão + pressão da água; 
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Caso 2- peso próprio + protensão + água aplicada como carga distribuída 

verticalmente. 

As resultantes das pressões na parede do tubo se anulam, mas quando a pressão é 

variável ainda surge uma resultante vertical que representa o peso da água. Portanto, 

pôde-se utilizar no Caso 2 uma carga de peso para a água representada pela densidade 

do material. Assim, aplicou-se uma carga representativa da água atuando no tubo sem a 

necessidade de utilizar forças seguidoras. 

A densidade total aplicada ao material do tubo é mostrada a seguir: 

cat γγγ +=       (4.3) 

onde 

γ = densidade do material do tubo = 9,45 tf/m3; 

γca = densidade que representa o peso da água. 

A densidade γca é dada por: 

( )2
int

2

4
DD

P

ext

a
ca

−⋅
= πγ       (4.4) 

onde 

Pa = carga da água em tf/m; 

Dext = diâmetro externo do tubo = 1,257 m; 

Dint = diâmetro interno do tubo = 1,225 m; 

A carga Pa é calculada pela expressão: 

aa
DP γπ

⋅=
4

2
int      (4.5) 

onde 

γa é a densidade da água = 1,0 tf/m3.  

Neste caso Pa = 1,179 tf/m e γca = 18,89 tf/m3. Portanto a densidade total 

aplicada ao material do tubo foi equivalente a γt = 28,34 tf/m3. 

A carga da água aplicada como peso através da densidade se caracteriza como 

carga com direção fixa. Isto é, a mesma mantém sua orientação em relação ao eixo de 

coordenadas global mesmo com a ocorrência de grandes deslocamentos na estrutura. 

Os resultados de deslocamento vertical (ν) das análises para os dois casos de 

carregamento estudados neste item são comparados na Tabela 4.1. Vale ressaltar, como 
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mencionado no Capítulo 3, que a protensão dos cabos foi aplicada como uma variação 

negativa de temperatura. 

A partir dos resultados da Tabela 4.1 pode-se verificar que a presença de cargas 

externas do tipo forças seguidoras como a pressão da água induzem novos efeitos de 

não-linearidade. Estes efeitos adicionais de segunda ordem se refletem num fator de 

amplificação dos deslocamentos maior (1,0340) em contrapartida ao Caso 2 que foi de 

1,0098. Este é um efeito importante e não deve ser desprezado na análise da estrutura. 

 

Tabela 4.1 – Comparação da amplificação do deslocamento vertical (νννν ) em relação às análises 

linear e não-linear para cada caso de carga 

v (m) 
Caso de Carga 

Análise Linear (v 1) Análise Não-Linear (v 2)

Amplificação 
v2 
v1 

Caso 1 -0,054099 -0,055959 1,0340 

Caso 2 -0,050531 -0,051019 1,0098 

Caso 1: peso próprio + protensão + pressão da água 
Caso 2: peso próprio + protensão + água aplicada como carga distribuída verticalmente 
 

Verifica-se, portanto, que a travessia estudada nesta dissertação está sujeita a 

dois tipos de efeitos de segunda ordem: 

1- Devido à força axial nos cabos de protensão; 

2- Devido ao efeito da pressão da água na curvatura do tubo. 

 

4.3.1.2 Comparação com Modelo Unidimensional 

Foi realizada a análise não-linear do modelo de viga da travessia mostrado no 

item 3.6 do capítulo anterior para efeitos de comparação com os resultados do modelo 

tridimensional de casca.  

A Figura 4.4 mostra a configuração deformada para o carregamento de peso 

próprio mais protensão. O deslocamento vertical máximo é de 0,06082 m para cima, 

que representa uma diferença de 3,9% em relação ao modelo de casca (0,05855 m). 

A deformada para o carregamento total de peso próprio, protensão, pressão da 

água e vento pode ser vista na  Figura 4.5. Com o acréscimo das cargas de água e vento 

o deslocamento vertical máximo passou para -0,05908 m, que difere 5,4% do modelo 

tridimensional (-0,05603 m). 



Análise Não-Linear 

 66

 

 

Figura 4.4 – Deformada para o carregamento de peso próprio + protensão 

 

 

Figura 4.5 - Deformada para o carregamento peso próprio + protensão +pressão da água + 

vento 

 

 

4.3.2 TENSÕES 

A Figura 4.2 mostra os contornos da tensão normal longitudinal (tf/m2) no tubo 

referente ao carregamento de peso próprio mais protensão. O valor máximo da tensão é 

de 8.276,18 tf/m2 e ocorre na região do tubo próxima aos desviadores. 

O resultado da tensão normal longitudinal para o carregamento total de peso 

próprio, protensão, carga da água e vento pode ser visto na Figura 4.3. A tensão máxima 

ocorre no centro do vão e corresponde a 7.257,05 tf/m2. 

A tensão máxima dentre os casos de carga estudados (8.276,18 tf/m2) é menor 

do que metade da tensão de escoamento do aço (fy/2 = 12.500,00 tf/m2), o que está de 

acordo com a máxima tensão admissível estipulada pela AWA (1987), que utiliza o 

método de verificação em serviço. Portanto, o modelo analisado é satisfatório tanto do 

ponto de vista de análise de deslocamentos quanto de tensões máximas. Mais uma vez 

fica constatado que é desnecessária a consideração de não-linearidade física. 
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4.3.2.1 Comparação com Modelo Unidimensional 

A Figura 4.6 mostra a tensão longitudinal na geratriz inferior do tubo para a 

análise não-linear do carregamento de peso próprio mais protensão. Como no modelo de 

casca, a tensão máxima também ocorre na região próxima aos desviadores. Observa-se 

o valor de 7.548,19 tf/m2 equivalendo a uma diferença de 8,8% em relação ao resultado 

da análise de elementos finitos do modelo de casca (8.276,18 tf/m2). 

O contorno de tensões na geratriz superior no tubo para o carregamento total 

peso próprio, protensão, pressão da água e vento é mostrado na Figura 4.7. O valor 

máximo da tensão ocorre no vão central e é igual a 7.529,55 tf/m2, que corresponde a 

uma diferença de 3,8% em relação ao resultado do modelo tridimensional (7.257,05 

tf/m2). 

 

Figura 4.6 - Tensão longitudinal (tf/m2) para o carregamento de peso próprio + protensão 

 

 

Figura 4.7 - Tensão longitudinal (tf/m2) para o carregamento peso próprio + protensão + pressão da 

água + vento 
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4.4 CÁLCULO APROXIMADO DO FATOR DE AMPLIFICAÇÃO 

Devido à elevada força de protensão a qual a travessia é submetida, aos efeitos 

da pressão interna e também à grande extensão do comprimento do vão da travessia, os 

efeitos da não-linearidade geométrica são de fundamental importância. Para a fase de 

anteprojeto, um fator de amplificação aproximado é desenvolvido a fim de levar em 

consideração estes efeitos. 

 

 

4.4.1 CÁLCULO SIMPLIFICADO DO EFEITO DE SEGUNDA ORDEM 

A amplificação dos deslocamentos devido aos efeitos de segunda ordem pode 

ser estimada através de uma expressão simplificada demonstrada a seguir, de acordo 

com CHAJES (1974). 

Considerando uma viga simplesmente apoiada de comprimento L que é 

simultaneamente submetida a força transversal Q e forças axiais P, como mostra a 

Figura 4.8. Admite-se que o material se comporta de acordo com a Lei de Hooke e que 

a viga é restringida à flambagem lateral, isto é, permite-se flexão apenas no plano 

vertical. 
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Figura 4.8 – Viga-coluna com carga concentrada 
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Em uma viga-coluna, o momento fletor e o esforço normal geralmente ocorrem 

simultaneamente. Tomando o eixo de coordenadas como indicado na Figura 4.8, o 

momento externo, a uma distância x da origem, é dado por: 

PyQxM +=
2

     (4.6) 

 

Igualando esta expressão ao momento resistente interno –EIy” tem-se: 

      PyQx
dx

ydEI +=−
22

2

     

ou        
EI

Qxyk
dx

yd
2

2
2

2

−=+     (4.7) 

 

Onde:     
EI
Pk =2           (4.8) 

 

A solução geral do problema é dada por: 

P
QxkxcosBAsenkxy
2

−+=    (4.9)  

onde A e B são constantes que devem ser obtidas a partir das condições de contorno do 

problema.  

As condições de contorno são dadas por: 

Para x = 0:     y = 0 

Para x = L/2:    dy/dx = 0 

 

Aplicando estas condições de contorno na solução geral, tem-se:   

 Para x = 0:  B = 0 

Para x = L/2:  
)/kLcos(kP

QA
2

1
2

⋅=  

 

Substituindo estes resultados na Equação 4.9: 









−= kx

)/kLcos(
)kx(sen

Pk
Qy

22
     (4.10) 
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Considera-se δ o deslocamento no centro do vão. Fazendo x = L/2 na Equação 

4.10, obtém-se: 









−=δ

22
2

2
kL

)/kLcos(
)/kL(sen

Pk
Q  

ou        ( )u)u(tg
Pk
Q −=δ

2
     (4.11) 

Onde:     
2

kLu =       (4.12) 

 

Multiplicando e dividindo a Equação 4.11 por L3/24EI: 

( )u)u(tg
kPL

EI
EI

QL −=δ 3

3 24
48

 

( )u)u(tg
)/kL(EI

QL −= 3

3

2
3

48
      (4.13) 

( )
3

3 3
48 u

u)u(tg
EI

QL −=  

 

Nesta relação o fator à esquerda é o deslocamento de primeira ordem. Assim, 

EI
QL
48

3

0 =δ       (4.14) 

 

Reescrevendo a Equação 4.13: 

( )
30

3
u

u)u(tg −δ=δ      (4.15) 

 

Para simplificar a expressão do deslocamento utiliza-se a série: 

( ) �++++= 75
3

315
17

15
2

3
uuuuutg  

 

Substituindo esta série por tg(u) na Equação 4.15, 
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 +++δ=δ �

42
0 105

17
5
21 uu     (4.16) 

 

Das Equações 4.8 e 4.12, tem-se: 

CRP
P,L

EI
Pu 462

4 2

22
2 =

π
π=      (4.17) 

 

Reescrevendo a Equação 4.16, tem-se: 












+





++δ=δ �

2

0 998098401
CRCR P
P,

P
P,   (4.18) 

 

A Equação 4.18 pode ser reescrita aproximadamente como: 












+





++δ≅δ �

2

0 1
CRCR P
P

P
P

  (4.19) 

 

Sabendo que a soma dentro dos parênteses é equivalente a 1/[1-(P/PCR)], a 

expressão anterior se reduz a: 

CRP
P−

δ≅δ
1

1
0      (4.20) 

 

A Equação 4.20 traz uma boa aproximação para o deslocamento de uma viga 

simplesmente apoiada que é simultaneamente fletida por uma carga transversal Q e uma 

força axial P. A equação indica que o deslocamento vertical máximo da viga é igual a 

δ0, que é o deslocamento máximo de primeira ordem, multiplicado por um fator de 

amplificação dependente da razão P/PCR. Portanto, existe uma amplificação do 

deslocamento provocada pela carga axial. 
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4.4.2 FLAMBAGEM DEVIDO AOS ESFORÇOS DE PROTENSÃO 

Segundo BELENYA (1977), a estabilidade de barras na presença de protensão 

foi estudada teoricamente e experimentalmente por Belyaev, Gaidarov, Gemmerling, 

Slovinsky e Magnel. A maioria desses estudos foi em estruturas de concreto armado 

protendido, entretanto os principais métodos os quais se basearam também se aplicam a 

barras de metal protendidas. BELENYA (1977) considera um cabo de protensão 

conectado à barra em pontos separados. As ligações permitem deformações comuns da 

barra e do cabo na direção transversal e deformações independentes na direção 

longitudinal. 

Considere um tubo protendido por cabo passando pelo centro de gravidade (CG) 

e ancorado nas extremidades. O cabo está ligado ao tubo na seção do centro do vão. 

Considere o tubo numa configuração flambada como mostra a Figura 4.9 a seguir. 
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Figura 4.9 - Forças exercidas pelo cabo sobre o tubo e flambagem devido à protensão do tubo 

 

Para os domínios 0 ≤ x ≤ L/2 e -L/2 ≤ x ≤ 0, tem-se as equações de momento: 

0 ≤ x ≤ L/2  )
2

(
211 xLFTwM −−=      (4.21) 

-L/2 ≤ x ≤ 0  )
2

(
222 xLFTwM +−=     (4.22) 
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Como M = - EI w”: 

0 ≤ x ≤ L/2  )
L
x(FLTw

dx
wdEI 21

412
1

2

−−=−     (4.23) 

-L/2 ≤ x ≤ 0  )
L
x(FLTw

dx
wdEI 21

422
2

2

+−=−     (4.24) 

 

Da Equação 4.23, tem-se: 

)
L
x(FLTw

dx
wdEI 21

412
1

2

−=+     (4.25) 

)
L
x(

EI
FLw

EI
T

dx
wd 21

412
1

2

−=+    (4.26) 

 

Tomando:   
EI
T=2λ     ∴   2λ

TEI =     (4.27) 

 

A Equação 4.26 passa a ser reescrita de acordo com a seguinte expressão: 

)
L
x(

T
FLw

dx
wd 21

4
2

1
2

2
1

2

−λ=λ+     (4.28) 

 

A solução geral para a Equação 4.28 é dada por: 

)21(
4

cos111 L
x

T
FLxBxsenAw −++= λλ  

 

Tomando a decomposição de forças nas extremidades e considerando pequenos 

deslocamentos e rotações, como mostra a Figura 4.10 a seguir: 
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Figura 4.10 - Decomposição de forças nas extremidades 
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Onde:   
2

sin
2

0

L
wTTF ≅= α  ∴

T
FLw
40 =  

 
Portanto analogamente tem-se: 

)21(cos 0111 L
xwxBxsenAw −++= λλ   (4.29) 

)21(cos 0222 L
xwxBxsenAw +++= λλ   (4.30) 

 
As condições de contorno são dadas por: 

 
021 )0()0( www ==   

)0()0( 21
II ww =   

0)
2

(1 =Lw    

0)
2

(2 =Lw    

 

Aplicando as condições de contorno nas Equações 4.29 e 4.30: 

0011 )0( wwBw =+=  ∴  01 =B     

02 =B     

 

Aplicando o resultado de B1 na Equação 4.29: 

)21(011 L
xwxsenAw −+= λ     (4.31) 

 

Para x = L/2 tem-se:   0
2

)
2

( 11 == LsenALw λ      (4.32) 

 

Resulta portanto que a menor raiz não nula de λ é: 

πλ =
2
L      (x.xx) 

L
πλ 2=      (4.33) 
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Das Equações 4.27 e 4.33 tem-se: 

2

2
2 4

LEI
T πλ ==      (4.34) 

 

Logo,    2

2

2

2

)2(
4

L
EI

L
EITCR

ππ ==  

∴  2

2

EF
CR L

EIT π=      (4.35) 

 

Conclui-se, portanto, que o comprimento efetivo de flambagem é metade do 

comprimento total. É possível mostrar (BELENYA, 1977 e ZIELINSKI & 

MOBASHER-FARD, 1992) que se o tubo for ligado ao cabo em n seções igualmente 

afastadas: 

)1( +
=

n
LLEF       (4.36) 

 

Portanto, o ponto de ligação do cabo com o pilar funciona como se existisse 

apoio naquele ponto. 

No presente estudo o tubo é ligado ao cabo nos dois desviadores intermediários, 

portanto n = 2. Sabendo que o comprimento total do modelo estudado é L = 38,6 m, 

tem-se que: 

     
3)12(
LLLEF =

+
=   ∴   LEF = 12,87 m 

 

Para a carga crítica tem-se: 

2

2

2

2

)3(L
EI

L
EIT

EF
CR

ππ ==  ∴  TCR = 14.957,40 tf 

 

Com o objetivo de calcular numericamente a carga crítica devido à protensão 

(TCR) efetuou-se uma análise de flambagem linearizada no programa ANSYS (2002). O 

tubo foi modelado como uma viga simplesmente apoiada em ambas as extremidades e 

nos desviadores intermediários (ZIELINSKI & MOBASHER-FARD, 1992). Obteve-se 
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um comprimento efetivo de flambagem de 12,86m, que é um valor próximo ao maior 

vão livre de apoios (13,05m) do trecho da travessia estudada. A carga crítica obtida foi 

de 14.961,90 tf. Estes resultados são muito próximos aos valores obtidos das Equações 

4.35 e 4.36, assegurando assim a confiabilidade nos resultados da teoria. 

 

Tabela 4.2 – Comparação entre os resultados teóricos e numéricos para LEF e TCR 

CÁLCULO LEF (m) TCR (tf) 

     Teórico 12,87 14.957,40 

ANSYS 12,86 14.961,90 

 

 

4.4.3 FLAMBAGEM DEVIDO À PRESSÃO INTERNA DO FLUIDO 

Considere um tubo preenchido com fluido incompressível. O tubo está provido 

de tampas sem atrito em ambas extremidades e está apoiado como indicado na Figura 

4.11. 

 

L

w

P

x

L

w

P

x

 

Figura 4.11 –Tubo preenchido com fluido incompressível 

 

Uma força P é aplicada na tampa superior. A tensão normal no tubo retilíneo é 

igual a zero. Apesar do tubo não estar comprimido ocorre fenômeno de flambagem. 
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Porém, para o cálculo da carga de flambagem tudo se passa como se a carga P estivesse 

diretamente aplicada ao tubo. A carga crítica e a tensão crítica no tubo são obtidas como 

mostrado a seguir (FEODOSYEV, 1977). 

Considere a configuração deformada do tubo (Figura 4.12(a)). Levando em 

consideração a rotação relativa de duas seções distantes dx mostradas na Figura 4.12(b), 

tem-se: 

2

2

dx
wdP

dx
Pdq =θ=       (4.37) 

 

dxx

w
x

DET. A

dxx

w
x

DET. A    

dθ

dx
P

P

Pdθ

DET. A

dθ

dx
P

P

Pdθ

dθ

dx
P

P

Pdθ

DET. A

 
(a)       (b) 

Figura 4.12 – (a) Configuração deformada do tubo; (b) Detalhe A da deformada 

 

Isto é, a presença da água sob pressão causa o surgimento de carga transversal na 

direção da concavidade, como se fosse uma “protensão negativa”. Em geral, tem-se: 

04

4

=+ q
dx

wdEI     (4.38) 

02

2

4

4

=+
dx

wdP
dx

wdEI     (4.39) 

02

2
2

4

4

=+
dx

wdk
dx

wd     (4.40) 

Onde:          
EI
Pk =2  

 

A solução geral é dada pela expressão: 
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kxcosDCsenkxBxAw +++=    (4.41) 

As condições de contorno do problema são: 
 
Para x = 0:   w = 0 

2

2

dx
wd  =0 

 
Para x = L:   w = 0 

2

2

dx
wd  = 0 

 

A segunda derivada da Equação 4.41 é dada por: 

kxcosDksenkxCk
dx

wd 22
2

2

−−=    (4.42) 

 

Aplicando as condições de contorno na solução geral, tem-se: 

 
Para x = 0:  w = A = 0 

002
2

2

=∴=−= DDk
dx

wd  

 
Para x = L:  0=+= CsenkLBLw   ∴   B = 0 

  02
2

2

=−= senkLCk
dx

wd   ∴   0=CsenkL       pois  k ≠ 0 

 

Para 0=CsenkL  tem-se: 
 

C = 0  ,  para o caso de configuração retilínea;   

0=senkL , onde  kL = π  ,  que é a menor raiz não nula  

 

Portanto,   
L

k π=   ∴   
EI
P

L
k == 2

2
2 π  

 

A carga crítica é representada pela expressão: 
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2

2

L
EIPCR

π=       (4.43) 

Portanto, a carga crítica de um tubo submetido à pressão interna é igual à carga 

de Euler (PCR = PE) e o comprimento efetivo de flambagem é igual ao comprimento 

total do tubo. 

  LLEF =      (4.44) 

No caso da estrutura estudada nesta dissertação, o comprimento efetivo e a carga 

crítica para o caso da flambagem devido à pressão interna da água são, respectivamente: 

LEF = 38,6 m 

  PCR = 1.662,7 tf 

 

 

4.4.4 MÉTODO SIMPLIFICADO PARA CONSIDERAÇÃO DA NÃO-

LINEARIDADE GEOMÉTRICA 

Como visto no item 4.3.1.1, a travessia estudada está sujeita aos efeitos de 

segunda ordem provocados pelas seguintes cargas: 

1- Força axial de protensão; 

2- Pressão da água na curvatura do tubo. 

O coeficiente de amplificação dos deslocamentos é dado por: 

1

2

ν
ν

=Ca      (4.45) 

onde v1 e v2 são respectivamente os deslocamentos de primeira e segunda ordem. 

A partir das Equações 4.20 e 4.45, para o caso dos efeitos de segunda ordem 

devido à protensão tem-se: 

CR

T

T
T

Ca
−

=
1

1      (4.46) 

onde 

CaT = coeficiente de amplificação devido à protensão; 

T = carga axial da protensão = 143,7tf; 

TCR = carga crítica da protensão = 14.961,90 tf. 
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A força axial T foi obtida no MSC.Patran para o modelo tridimensional e a carga 

crítica TCR é resultante da análise de flambagem realizada no programa ANSYS. 

Aplicando a Equação 4.46 o coeficiente de amplificação devido à protensão é 

CaT = 1,0097, que é muito próximo ao resultado de elementos finitos para o caso de 

carga que considera a água como carga distribuída (1,0098) , ver Tabela 4.1. 

No caso dos efeitos de segunda ordem devido à pressão interna da água, a força 

axial (P) é a resultante das pressões na seção transversal do tubo. Segundo 

FEODOSYEV (1977), o comprimento efetivo de flambagem para o caso da pressão 

interna é o comprimento do tubo (LEF = L), que neste caso é de 38,60m. 

Analogamente à Equação 4.46, o coeficiente de amplificação para o caso da 

pressão interna da água é dado por: 

CR

P

P
P

Ca
−

=
1

1      (4.47) 

onde 

CaP = coeficiente de amplificação devido pressão interna da água; 

P = carga axial do efeito da água; 

PCR = carga crítica do efeito da água = 1.662,7 tf. 

 

O esforço normal (P) correspondente ao efeito da pressão interna sobre a 

curvatura é obtido segundo a expressão: 

4

2
m

ahP πφγ ⋅⋅=      (4.48) 

onde 

h = diferença de altura entre o eixo do tubo e o nível máximo da coluna de água no 

reservatório de água tratada de Tapacurá = 46,9 m; 

γa = densidade da água = 1,0 tf/m3; 

φm = diâmetro médio do tubo = 1,241 m. 

Neste caso P = 56,73 tf. Da Equação 4.47 tem-se que o coeficiente de 

amplificação devido à pressão interna da água é CaP = 1,0353. 

O coeficiente de amplificação total considera os dois efeitos de segunda ordem 

aos quais a estrutura está sujeita e é dado por: 
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PTTOT CaCaCa ⋅=      (4.49) 

onde 

CaT = coeficiente de amplificação devido à protensão = 1,0097; 

CaP = coeficiente de amplificação devido à pressão interna = 1,0353. 

 

Neste caso CaTOT = 1,0453 que é uma aproximação conservadora em relação ao 

resultado da análise de elementos finitos (1,0340) mostrado na Tabela 4.1. 

Na fase de anteprojeto é útil o uso do método simplificado descrito neste item, 

pois apenas com o deslocamento de primeira ordem resultante da análise linear e com a 

carga crítica é possível avaliar a relevância dos efeitos de segunda ordem. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

 

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

As principais conclusões deste trabalho são: 

 

1. Travessias aéreas metálicas tubulares com protensão externa é uma solução 

tecnicamente e economicamente vantajosa. Para o caso real descrito nesta dissertação, 

segundo informações fornecidas pelo executor da obra, a solução de protensão resultou 

em redução de 12% nos custos quando comparado com a solução de estruturas 

auxiliares como apoio para a travessia da adutora em tubos correntes ponta e bolsa. 

 

2. O estudo das tensões no tubo devido aos anéis enrijecedores mostrou que as 

tensões máximas obtidas dos resultados de elementos finitos estavam muito abaixo do 

limite máximo da tensão de bordo dado pela literatura.  

 

3. A presença das mesas soldadas aos anéis não tem influência significativa nos 

resultados das tensões. Devido à geometria das mesas, não é apropriado modelá-las 

concentradamente como barra na extremidade dos enrijecedores, exceto no caso em que 

se calcule previamente a largura efetiva da mesa. 

 

4. O estudo das tensões na viga-anel de apoio mostrou que, contrariamente à 

literatura, a tensão máxima ocorre na região inferior do apoio e é maior do que o 

resultado da literatura. 

 

5. No estudo da ovalização, verificou-se que o uso dos enrijecedores evitou os 

efeitos prejudiciais provocados pela força de protensão no tubo. As tensões máximas 
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ficaram muito abaixo do admissível e corresponderam a apenas 5% da tensão máxima 

do modelo sem enrijecimento. 

 

6. Desenvolveu-se um método racional simplificado para calcular as tensões na mesa 

superior da viga formada pelo grupo de chapas intermediárias, localizadas entre os anéis 

enrijecedores da região da protensão. O método apresentado mostrou que é possível 

estimar com boa aproximação o valor máximo dos esforços no conjunto, o que pode ser 

bastante útil na fase de anteprojeto. A diferença para o resultado em elementos finitos 

foi de aproximadamente 4%. 

 

7. A análise linear do modelo tridimensional em elementos finitos do trecho central 

da travessia mostrou que o projeto analisado é satisfatório tanto do ponto de vista de 

análise de deslocamentos quanto de tensões máximas. O estudo foi realizado com o 

modelo submetido às cargas de peso próprio mais protensão, e em uma segunda fase 

acrescentou-se a pressão da água. Em ambos casos de carga, os resultados de 

deslocamento e tensão tiveram uma diferença de menor do que 10% em relação aos 

resultados do modelo unidimensional. 

 

8. Na análise não-linear do modelo tridimensional, a pressão interna da água deve 

ser aplicada como força seguidora, caso contrário o erro introduzido na análise leva o 

resultado dos deslocamentos a serem menores do que os da análise linear.  

 

9. Na análise não-linear, a presença de cargas externas do tipo forças seguidoras, 

como a pressão interna da água na parede do tubo, induzem novos efeitos de não-

linearidade. Assim, a travessia está sujeita a dois tipos de efeitos de segunda ordem: 

devido à força axial nos cabos de protensão e devido ao efeito da pressão da água na 

curvatura do tubo. É apresentado um método simplificado para a consideração da não-

linearidade geométrica, levando em consideração ambos efeitos e utilizando cargas 

críticas como parâmetros. 

 

10. No cálculo da carga crítica de flambagem, o ponto de ligação do tubo com o cabo 

nos dois desviadores intermediários funciona como se existisse apoio naquele ponto, e o 

comprimento efetivo de flambagem é aproximadamente o  tamanho do maior vão livre 

de apoios. 
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11. A carga crítica de um tubo submetido à pressão interna é igual à carga de Euler, o 

comprimento efetivo de flambagem é igual ao comprimento total do tubo e a força axial 

é a resultante das pressões na seção transversal do tubo. 

 

12. O método simplificado para a consideração da não-linearidade geométrica 

resultou em um coeficiente de amplificação total do deslocamento muito próximo ao 

resultado da análise não-linear do modelo de elementos finitos, e é recomendado para 

uso na fase de anteprojeto. 

 

13. Na fase de anteprojeto é útil o uso do método simplificado, pois apenas com o 

deslocamento de primeira ordem resultante da análise linear e com a carga crítica é 

possível avaliar a relevância dos efeitos de segunda ordem. No caso real estudado, os 

efeitos de segunda ordem em serviço têm reduzida influência sobre os esforços. 

 

 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Algumas sugestões podem ser deixadas aqui para possíveis trabalhos futuros. 

São elas: 

 

1. Otimizar a estrutura levando em consideração a quantidade de enrijecedores 

utilizados e as espessuras das chapas metálicas. 

 

2. Analisar com maior profundidade o efeito das forças seguidoras. 

 

3. Estudo paramétrico relacionando o vão máximo viável ao diâmetro e fornecendo 

também o consumo de aço para possíveis análises econômicas. 
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