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Resumo 

Cascas cilíndricas são estruturas esbeltas, sendo uma de suas características possuir rigidez de 

membrana maior que sua rigidez à flexão, desta forma, dependendo de como seja aplicado o 

carregamento sobre esta estrutura, a mesma pode vir a se comportar de maneira não linear 

devido à uma conversão de energia de membrana em energia de flexão, resultando em uma 

falha abrupta por flambagem. Por isso, nesse trabalho realiza-se o estudo do comportamento 

estático linear e não linear de uma casca cilíndrica enrijecida radialmente e submetida a 

esforços verticais de compressão. A casca e o enrijecedor são compostos de mesmo material 

elástico, linear e isotrópico sendo o enrijecedor considerado através de um aumento localizado 

da espessura na casca. Fez-se uma análise paramétrica da geometria e do número e 

localização dos enrijecedores ao longo do comprimento longitudinal da casca cilíndrica. As 

análises desenvolveram-se utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF) via software 

comercial ABAQUS®, na análise linear obtém-se os modos de flambagem e valores de carga 

crítica, enquanto que na análise não linear observa-se o comportamento pós crítico da casca, 

fator importante para este tipo de estrutura que apresenta grande não linearidade geométrica e 

sensibilidade à imperfeições. À medida que se adicionou enrijecedores à casca de referência 

observou-se a influência destes no valor obtido para a carga crítica, uma vez que se constatou 

maiores valores, sendo o maior ocorrendo na configuração de casca com a presença de três 

enrijecedores.  

 

PALAVRAS CHAVE: Cascas cilíndricas. Enrijecedores. Análises linear e não linear. Carga 

crítica. Modos de flambagem. 
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1  INTRODUÇÃO 

As cascas estruturais esbeltas são largamente usadas na construção de reservatórios cilíndricos 

para depósito de fluídos ou de grãos, como ilustrado na Figura 1.1, sendo também empregadas 

com muita frequência em setores externos ao setor da construção civil, como por exemplo nas 

indústrias petroquímica, naval e aeroespacial, e também na forma de painéis enrijecidos. 

Figura 1.1– Reservatório de agua. Fazenda do urso-São Carlos-SP.  

 

Fonte: www.constrio.com.br. 

A casca como elemento estrutural esbelto, apresenta dimensões longitudinais maiores que 

suas dimensões de seção transversal, e uma das características desta estrutura diz respeito ao 

fato da rigidez à flexão ser menor que sua rigidez de membrana, logo se a casca for carregada 

por compressão de forma que resulte em uma conversão da energia de membrana em energia 

de flexão, a casca poderá se comportar de maneira não-linear e vir à falha por flambagem. 

(GONÇALVES, 1993). 

Através de métodos numéricos, como o Método dos Elementos Finitos (MEF), é possível 

analisar o comportamento não-linear de uma casca esbelta para diversos tipos de 

carregamento, como por exemplo, um carregamento de compressão pós crítico. 
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1.1  Cascas Cilíndricas  

Cascas cilíndricas são estruturas amplamente utilizadas em diversos ramos da engenharia, 

sendo basicamente utilizado pela sua capacidade de suportar cargas axiais e pressões laterais. 

Uma das grandes vantagens de sua utilização, é a sua capacidade de resistir a estes 

carregamentos través de esforços de membrana, o que possibilita a construção de estruturas 

mais leves e esbeltas (PRADO, 2001). 

Apesar de ter uma forma geométrica simples, as cascas cilíndricas podem apresentar um 

comportamento complexo quando em estado de carregamento pós crítico em virtude da sua 

grande não linearidade geométrica e sensibilidade às imperfeições. Estes fatores são 

importantes na avaliação de sua estabilidade ou perda da mesma devido às ações de 

carregamento (PRADO, 2001). 

No caso de cascas cilíndricas esbeltas, dentre as diversas alternativas ao seu 

dimensionamento, visando um ganho adicional de estabilidade, podem ser utilizados 

enrijecedores ao longo de seu comprimento e ao longo de seu comprimento circunferencial. 

Porém, dentre o grande número de pesquisas envolvendo cascas cilíndricas sob compressão 

axial, o uso de enrijecedores tem recebido relativamente pouca atenção. Isto se deve em 

grande parte ao fato de sua análise analítica pós crítica ser um pouco mais complexa que para 

outros casos sem a presença dos mesmos (GONÇALVES, 1983). 

1.2 Estabilidade de Elementos Estruturais 

Dentro do campo de estudos da engenharia estrutural têm-se o de métodos de tornar uma 

estrutura mais econômica através da redução de seu peso, consumo de materiais e otimização 

de sua geometria. Contudo, essa otimização tem levado a concepção de estruturas cada vez 

mais esbeltas e com grau de complexidade cada vez maiores. A medida que se aumenta a 

esbeltez de um dado elemento estrutural, o seu mecanismo de colapso pode sofrer 

significativas mudanças qualitativas. Tirando como exemplo uma coluna, o dimensionamento 

deste tipo de elemento é feito basicamente através do critério de ruptura. A medida que se 

aumenta seu comprimento em relação a sua seção transversal, a sua ruptura passa a depender 

dos critérios de instabilidade visto que poderia se alcançar a flambagem do elemento antes da 

ruptura mecânica do material. 
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Na literatura são usualmente empregados três critérios de estudo do tipo de estabilidade de um 

sistema elástico conservativo, sendo eles (GONÇALVES, 1993):  

 Critério estático de estabilidade, onde são utilizadas as equações de equilíbrio 

estático para verificar se as forças resultantes tendem ou não a manter o 

sistema em seu estado original de equilíbrio;  

 Critério dinâmico de estabilidade, na qual são analisados os estados de 

vibração natural da estrutura sob um dado carregamento estático levando em 

conta a sua frequência natural de vibração. Se as frequências naturais são 

reais, tem-se um equilíbrio estável. Se pelo menos uma das frequências for 

imaginária, tem-se equilíbrio instável. Se uma das frequências naturais for 

nula sendo os outros reais e positivas, tem-se um estado crítico;  

 Critério energético de estabilidade, onde verifica-se o comportamento do 

sistema estático dependendo da energia potencial total do sistema. 

Em elementos esbeltos, a flambagem se dá pela presença de grandes deflexões laterais, 

podendo levar a estrutura a se romper de forma diferente da tradicional considerando a 

resistência do material utilizado. A medida que o elemento estrutural se torna mais esbelto, a 

não linearidade geométrica se torna cada vez mais importante e dá origem a vários fenômenos 

que incluem múltiplas configurações de equilíbrio estáveis ou instáveis. A presença desta não 

linearidade exige o desenvolvimento de técnicas de cálculo cada vez mais sofisticadas e um 

conhecimento mais profundo do comportamento estrutural (GONÇALVES, 1993). 

Problemas de instabilidade de estruturas complexas como as cascas cilíndricas abordadas 

neste trabalho também podem sofrer com a flambagem e muitas falhas em seu 

dimensionamento podem ocasionar problemas futuros na utilização de tal estrutura. O estudo 

de tal estrutura pode ser realizado com o uso de ferramentas numéricas e programas 

computacionais como por exemplo Método dos Elementos Finitos (MEF). 

1.3 Método dos Elementos Finitos 

A utilização de métodos analíticos para solucionar problemas de engenharia de natureza 

estrutural nem sempre é satisfatória para um grande número problemas, uma vez que a 
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algumas estruturas não apresentam geometria, condições de apoio e condições de 

carregamento simples, por exemplo como aquelas estudadas em disciplinas de resistência dos 

materiais. Logo, além de gerar um número grande e complexo de equações, a aplicação de 

tais métodos pode acarretar numa série de simplificações do problema físico, resultando em 

uma solução imprecisa e pouco confiável. 

Diante disso, o Método dos Elementos Finitos (MEF) se mostra como uma alternativa para 

solucionar os problemas estruturais mais complexos, não de forma analítica, mas de forma 

aproximada, independente da condição de carregamento imposta e da forma da estrutura. As 

duas características básicas do MEF consistem na subdivisão da estrutura em elementos, 

formando uma malha de elementos finitos, e na escolha do elemento adequado para modelar o 

problema físico estudado. Portanto o método trabalha com a discretização de um sistema 

contínuo, dividindo o mesmo em partes separadas distintas, conectadas por pontos discretos, 

ditos nós (FILHO, 2000). 

No âmbito estrutural, utilizando o MEF, em um sistema discretizado objetiva-se conhecer as 

respostas nos nós do modelo, além disso se faz importante determinar o número adequado 

desses nós para se conseguir uma resposta adequada do conjunto inteiro de forma aproximada 

da estrutura real. Uma vez que as respostas nos nós sejam conhecidas é possível determinar o 

comportamento interno dos elementos entre os nós, e quanto mais bem definido estiver o 

comportamento destes, mais próximo da estrutura real estará a resposta do modelo. (FILHO, 

2000). 

O MEF consegue garantir as condições de equilíbrio e compatibilidade de deslocamentos não 

apenas nos nós, mas também nos contornos comuns entre os elementos, a partir de relações 

entre as deformações internas no elemento e os deslocamentos nodais. Além disso, o campo 

de forças que possam atuar internamente no elemento é representado por forças discretas 

equivalentes aplicadas nos nós. 

Ao analisarmos a estabilidade de uma casca cilíndrica com enrijecedor estamos interessados 

em obter a configuração deformada da casca a partir da determinação dos deslocamentos 

nodais do modelo discretizado. Temos que estes deslocamentos estão associados com as 

forças atuantes nos elementos através das rigidezes associadas aos mesmos. Com base nisso, 

usaremos a ideia de sobreposição dos efeitos para determinar a matriz de rigidez da estrutura 

através das matrizes de rigidez de todos os elementos que a compõem.  
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Para a determinação da matriz de rigidez de uma estrutura (global) a partir das matrizes de 

rigidez dos elementos (local) que constituem a mesma, deve-se garantir o equilíbrio das forças 

externas aplicadas nos nós da estrutura com as forças que os elementos aplicam nos nós 

(forças reativas). Na sequência, a partir das relações de força e deslocamento no âmbito do 

elemento, estas forças locais podem ser substituídas pelas forças externas através das relações 

de equilíbrio de forças. Por último, temos que a compatibilidade de deslocamentos dos nós da 

estrutura na situação deformada, deve ser satisfeita para os âmbitos global e local, 

simultaneamente (FILHO, 2000). 

Após a idealização da estrutura real através de um modelo matemático que expresse o 

comportamento físico da mesma e da discretização do modelo, analisa-se a solução desse 

modelo discreto para verificar sua precisão. A construção desse modelo discreto para análise 

por MEF passa por uma etapa de análise de convergência dos resultados. Caso a solução 

obtida não esteja adequada deve-se efetuar modificações no modelo discreto, alterando por 

exemplo a forma e tamanho dos elementos para obtenção de uma malha mais refinada com o 

intuito de obter soluções com a precisão desejada. Após essa verificação deve-se analisar os 

resultados obtidos pelo MEF, caso estes não apresentem valores coerentes com o problema 

estrutural estudado deve-se realizar modificações no modelo matemático, para que seja 

possível gerar uma análise mais refinada, obtendo assim uma resposta mais próxima do 

comportamento real da estrutura. 

1.4 Justificativa 

As cascas cilíndricas são amplamente utilizadas na Engenharia Civil como soluções para 

alguns tipos de estruturas como silos de grãos e tanques de armazenamento. Porém, o 

comportamento pós crítico destas estruturas com a presença de enrijecedores não está muito 

bem definido e sua análise é complexa. Sendo assim, a utilização de ferramentas numéricas 

como o método dos elementos finitos é uma alternativa coerente para a análise do 

comportamento desse tipo de estrutura.  

1.5 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é o estudo, utilizando o MEF, do comportamento linear e não linear 

estático de cascas cilíndricas de material elástico, linear e isotrópico enrijecidas radialmente 



Análise de Estabilidade de Cascas Cilíndricas com Enrijecimento 17 

 

A. A. Santos e B. O. Silva  Introdução 

através de um aumento localizado da sua espessura, submetidas a esforços verticais de 

compressão axial. Além disso, objetiva-se verificar a influência da localização dos 

enrijecedores nessa estrutura. 

1.6 Objetivo Específico 

Como objetivo específico temos a análise paramétrica da geometria e localização dos 

enrijecedores ao longo da casca cilíndrica através do MEF utilizando o software ABAQUS®, 

com o intuito de obter as suas cargas críticas e modos de flambagem. Posteriormente, serão 

obtidos os caminhos não lineares de equilíbrio para cascas enrijecidas radialmente em 

diferentes localizações ao longo do seu comprimento longitudinal. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As estruturas do tipo casca podem ser classificadas segundo os seus valores de curvatura 

principais (Xx = 1/Rx e Xy = 1/Ry) em diferentes pontos de sua superfície onde X é o valor da 

curvatura principal em cada eixo e R o valor do raio de curvatura. As cascas cilíndricas são 

aquelas que possuem uma curvatura principal nula e a outra constante em todos os pontos de 

sua superfície média (REIS; CAMOTIM, 2000). 

Segundo Reis e Camotim (2000) o modo de flambagem da casca cilíndrica depende das 

condições dos apoios em suas extremidades fazendo com que as configurações de flambagem 

e pós crítica possam assumir a forma apresentadas na Figura 2.1: 

Figura 2.1– Configurações deformadas dos estados não lineares de flambagem de cascas cilíndricas submetidas a 

(a) compressão axial e (b) pressão externa. 

 

Fonte: Reis e Camotim, 2000.  

Reis e Camotim (2000) demostram que o valor da tensão crítica de uma casca cilíndrica 

simplesmente apoiada nas duas extremidades, de comprimento L, raio R e espessura h, 

submetida a uma compressão axial uniforme s, como apresentado na Figura 2.2, pode ser 

expressa por: 

𝜎𝑐𝑟 = 𝐾
𝜋2𝐸

12(1 − 𝜈2)
(

ℎ

𝐿
)

2

 
(2.1) 

 

a)                                                              

b) 
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Figura 2.2- Casca cilíndrica simplesmente apoiada submetida a compressão axial uniforme. 

 

Fonte: Reis e Camotim, 2000. 

As variáveis Z  e K, representam fatores relacionados a sua geometria e curvatura sendo 

dadas a partir da Equação (2.2): 

�̅�  =
𝐿2

𝑅ℎ
√1 − 𝜈2           𝐾 =

1

𝛼
+

12 �̅�2𝛼

𝜋2
 

(2.2) 

Onde 𝛼 é um parâmetro que depende de m e n que são, respectivamente, os números de semi-

ondas longitudinais e circunferenciais e 𝛽 um parâmetro adimensional: 

𝛼 =
𝑚2

(𝑚2 + 𝛽2)2
         𝛽 =

𝑛𝐿

𝜋𝑅
 

(2.3) 

Analisando 𝛼, corresponde a valores reais de 𝛽 com 𝑚 ≥ 1, se  �̅� ≥ 2,85. Isto significa que o 

cálculo não é válido para “cascas curtas” (com valores abaixo de �̅�) (Reis e Camotim, 2000). 

A Figura 2.3 representa graficamente a tensão crítica em relação ao coeficiente de curvatura K 

com o parâmetro �̅�. 
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Figura 2.3– Variação do coeficiente de curvatura com o parâmetro �̅�. 

 

Fonte: Reis e Camotim, 2000. 

A tensão crítica fornecida pela Equação (2.1) está associada à ocorrência de dois modos de 

instabilidades, axissimétrico e assimétrico. O modo de instabilidade axissimétrico é 

caracterizado por 𝛽 = 0 (nenhuma semi-onda circunferencial) e o modo de instabilidade 

assimétrico caracterizado pela existência de ondas longitudinais e circunferenciais. A Figura 

2.4 representa as duas configurações de instabilidade:  

Figura 2.4– Modos críticos de instabilidade de uma casca cilíndrica comprimida (a) modo axissimétrico e (b) 

modo assimétrico. 

 

Fonte: Reis e Camotim, 2000. 

(a)                                                          (b)    

b) 
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Dentre os estudos sobre cascas cilíndricas, Gonçalves (1983) desenvolveu um estudo analítico 

paramétrico através de problemas de autovalores para determinar a influencia dos parâmetros 

geométricos da casca e dos enrijecedores sobre a carga crítica e a sensibilidade a 

imperfeições. Os resultados analíticos foram comparados com os encontrados na literatura e 

com recomendações de norma. Concluiu-se que houve uma boa correlação entre os valores de 

norma e os valores analíticos. Observou-se que a presença de enrijecedores provocam um 

aumento da carga crítica de flambagem, funcionando como um apoio elástico e também 

compatibilizando os modos críticos longitudinais e um aumento de semi-ondas 

circunferênciais. Porém, variação da geometria do enrijecedor não variou a carga crítica de 

flambagem, tendo ele as dimensões necessárias para suportar a pressão radial sem que entre 

em colapso.  

Posteriormente, Junior (1988) desenvolveu uma formulação para análise linear das vibrações 

livres e da instabilidade dinâmica de cascas cilíndricas circunferencialmente enrijecidas 

totalmente submersas em meio fluido não viscoso e incompressível. A formulação foi 

desenvolvida considerando as cascas e os enrijecedores como estruturas separadas impondo as 

devidas condições de compatibilidade na junção casca-enrijecedor. Foram feitas análises 

paramétricas da casca e do enrijecedor e os resultados foram comparados com os da teoria 

ortotrópica, que considera as propriedades do enrijecedor distribuídas ao longo da casca. 

Concluiu-se que os resultados foram compatíveis com a teoria ortotrópica apenas para cascas 

densamente enrijecidas e que no geral, os enrijecedores produzem um efeito benéfico para o 

ganho de estabilidade diminuindo o número de modos simultâneos de ressonância 

paramétrica. 

Já, Pravia (1990) desenvolveu um modelo matemático para a análise não linear de cascas 

cilíndricas enrijecidas longitudinalmente submetidas a compressão axial. As equações 

desenvolvidas por pelo autor foram baseadas na energia para cascas cilíndricas isotrópicas. Os 

resultados mostraram que as respostas não-lineares são estáveis para a geometria analizada e 

dependem dos números de semi-ondas. Também foi observado que a utilização de 4 ou 5 

modos de flambagem na aproximação da resposta nãolinear não altera o comportamento pós 

critico e as condições de contorno nos extremos devem ser atendidas pela solução discreta 

para evitar ganhos de rigidez, além de problemas numéricos. 

Buscando a análise da flambagem de cascas cilíndricas sujeitas a cargas axiais, Almeida 

(2006) estudou a formulação de cascas finas juntamente com a teoria clássica de materiais 
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compostos. Utilizou-se de formulações analíticas de problemas de autovalores para os casos 

críticos de valores de semi-ondas axiais e circunferênciais e seus resultados foram 

comparados com os obtidos via MEF através do programa comercial NASTRAN para 

elementos de flexão incompletos. Concluiu-se que os resultados convergiam para um número 

muito grande de elementos na modelagem via MEF. 

Gonçalves et al (2007) realizaram uma análise da resposta global de uma casca cilíndrica 

carregada axialmente e do campo de deslocamento atraves da teoria de cascas abatidas de 

Donnel em conjunto com o método de Ritz para formulação de um sistema de multiplas 

dimensões. Como resultados, observou-se que a geometria influencia no comportamento 

global e que a casca atinge rapidamente uma configuração deformada a medida que o 

carregamento se aproxima da carga crítica. Portanto, esta dependência da geometria torna a 

estrutura muito sucetível a imperfeições geométricas gerando uma incerteza na previsibilidade 

de curto e longo prazo para este tipo de estrutura. Seus resultados foram compatíveis com os 

de outros autores para outras relações geométricas adotadas. 

Para o estudo das vibrações livres, Montes (2011) desenvolveu uma análise de um tanque 

cilíndrico parcialmente cheio para diversas condições de contorno com modelagem via MEF. 

Os resultados obtidos foram comparados com resultados analíticos encontrados em literatura e 

concluiu-se que os resultados obtidos via MEF são coerentes com os encontrados na 

literatura. 

Já Brazão (2011) propôs uma metodologia para a determinação dos campos de deslocamentos 

axial e circunferencial para uma casca cilíndrica com imperfeição geométrica inicial 

utilizando a teoria não-linear de cascas abatidas de Donnell através de solução modal. 

Observou-se a influência da imperfeição geométrica inicial na capacidade de carga e na 

frequência natural da casca mostrando que com o aumento da amplitude da imperfeição há 

uma diminuição da capacidade de carga e de sua frequência natural. 

Ainda com base na teoria de Donnel para cascas abatidas, Silva et al (2012) investigaram a 

influência das incertezas dos parâmetros físicos e geométricos nas vibrações não lineares e na 

estabilidade de cascas cilíndricas simplesmente apoiadas. Utilizou-se uma formulação 

discretizada para as equações diferenciais de movimento considerando as incertezas dos 

parâmetros físicos e geométricos do sistema. Concluiu-se que pequenas variações na incerteza 

dos parâmetros fisicos e geométricos resultaram em uma dispersão dos valores críticos 
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médios levando a cargas críticas muito menores do que a carga crítica analítica e 

consequentemente, o efeito das incertezas devem ser considerados na definição de fatores de 

segurança em projetos. 

Posteriormente, Prado et al (2014) estudaram analíticamente a influência das propriedades do 

material e da geometria nas vibrações não lineares e instabilidade dinâmica não linear de 

cascas cilíndricas ortotrópicas simplesmente apoiadas submetidas a um carregamento lateral. 

Concluiu-se que as relações geométricas e as propriedades do material tem uma influência 

significativa sobre as cargas críticas de instabilidade e os modos de vibração da casca. 
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3 METODOLOGIA E MÉTODOS 

No desenvolvimento da análise estática do comportamento linear e não linear de uma casca 

com geometria cilíndrica, considera-se a mesma sendo constituída por um material isotrópico, 

linear e elástico, bem como enrijecida radialmente por um aumento localizado em sua 

espessura. Para isso utiliza-se o MEF através do programa comercial de computador 

ABAQUS®. 

Considera-se uma casca cilíndrica simplesmente apoiada, de material elástico linear com 

módulo de elasticidade E, coeficiente de Poisson  e densidade ρ. Onde se aplica sobre esta 

casca um carregamento de compressão axial em suas extremidades, conforme ilustrado na 

Figura 3.1. 

Figura 3.1– Parâmetros geométricos e de carregamento da casca cilíndrica. 

 

Fonte: Autor. 
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Na Figura 3.2 está ilustrado as dimensões geométricas presentes na casca cilíndrica enrijecida, 

tais como espessura do enrijecedor ( c ), comprimento da casca ( L ), altura do enrijecedor (

aH ), espessura da casca cilíndrica ( cH ), raio médio ( R ), raio interno (
aR ) e raio externo 

( 
bR ). 

Figura 3.2– Geometria de uma casca cilíndrica enrijecida. 

 

 

Fonte: Adaptado de Gonçalves, 1983. 

 

Utilizando as grandezas geométricas apresentadas, Gonçalves (1983) relaciona estas 

conforme as expressões a seguir:  
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A partir das expressões das relações geométricas presentes em GONÇALVES (1983), é 

possível analisar a influência da espessura e da altura dos enrijecedores nos valores de carga 

crítica, o que é feito fixando os parâmetros  ,  , 
c

R

H
,   e coeficiente de Poisson  , nos 

seguintes valores:  

0,5 0,1 0,3 1,0 300
c

R

H
       

 

Contudo, Gonçalves (1983) mostra que a espessura do enrijecedor deixa de influenciar nos 

valores de carga crítica para valores de  > 0,02, conforme ilustrado na Figura 3.3. Tal 

comportamento também é observado na influência que a altura do enrijecedor causa nos 

valores de carga crítica, onde para valores de  0,2 a carga crítica não sofre alteração 

conforme pode ser observado na Figura 3.4.  

A variação do número de ondas circunferenciais crítico em função do parâmetro geométrico 

H é analisado com a plotagem de duas curvas (ver Figura 3.5), ambas com os seguintes 

valores para os parâmetros: 

0,05 0,1 0,3 1,0        

 

 

 

 

(3.1) 

 

(3.2) 

 

(3.3) 

(3.5) 

(3.4) 
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 Figura 3.3 – Influência da espessura do enrijecedor. 

 

Fonte: Adaptado de Gonçalves, 1983. 

 

Figura 3.4 – Influência da altura do enrijecedor. 

 

Fonte: Adaptado de Gonçalves, 1983. 
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Figura 3.5 – Influência do número de ondas circunferênciais. 

 

Fonte: Adaptado de Gonçalves, 1983. 

Após a definição das grandezas geométricas da casca, modela-se a mesma no programa 

ABAQUS® e para obtenção de resultados com a precisão desejada realiza-se a análise de 

convergência da malha da casca cilíndrica utilizando os resultados da carga crítica em função 

do número de elementos da malha da casca cilíndrica sem a presença dos enrijecedores. 

3.1 Modelagem via Abaqus ® 

Para a montagem do modelo de casca cilíndrica no software ABAQUS®, utilizando o MEF, 

inicialmente define-se a geometria da casca utilizando os parâmetros geométricos raio (R), 

comprimento longitudinal (L), espessura (h) e o tipo de elemento, que para o caso do nosso 
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estudo se trata de um elemento do tipo casca, que é delimitado por 4 nós, e cuja representação 

na linguagem do programa possui a seguinte denominação: 

4

:Shell (casca)

4 : Númerode nós por elemento

: Integração reduzida

type S R

S

R





 

Para a elaboração da malha da casca cilíndrica no programa computacional ABAQUS®, 

primeiramente cria-se um nó, definindo a numeração deste e suas coordenadas no sistema 

circunferencial. Sequencialmente, geram-se os outros nós a partir do primeiro ao longo do 

comprimento circunferencial gerando o primeiro conjunto de nós, constituidores da base da 

casca cilíndrica. Esse conjunto de nós é copiado para o topo e centro do comprimento da 

casca cilíndrica, de acordo com o número de elementos que se deseja nessa direção. 

Após a etapa de criação de todos os nós, define-se a malha a partir da criação dos elementos 

pela união de quatro nós adjacentes. Na definição do material elástico-linear usados no 

modelo, disponível no programa ABAQUS®, definem-se os valores de módulo de 

elasticidade E e coeficiente de Poisson .  

Após a definição da geometria, nós e malha, as condições de contorno são caracterizadas 

pelos conjuntos de nós que formam a base e o topo da casca cilíndrica restringidas na direção 

radial R e na direção circunferencial . O conjunto de nós presentes na região central do 

comprimento longitudinal da casca (R = L/2) é restringido na direção longitudinal Z para 

evitar o deslocamento de corpo rígido quando o carregamento é aplicado. 

Todos os carregamentos considerados no modelo são aplicados nos nós. Neste estudo, o 

modelo está submetido a esforços de compressão axial nas bordas. 

3.1.1 Análise de Convergência 

Inicialmente, necessita-se um estudo de convergência da malha com o objetivo de verificar o 

número de elementos necessárias na malha da casca cilíndrica para se obter resultados com 

precisão satisfatória. Para esse estudo, utiliza-se as respostas obtidas para os modos de 
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flambagem e valores de carga crítica com valores crescentes do número de elementos como 

pode ser observado no Quadro 3.1.  

Quadro 3.1 - Resultados da análise de Convergência . 

N circular N longitudinal N total Carga Crítica (kN/m) Diferença (%) 

41 21 861 427,3 - 

81 41 3321 424,0 0,77% 

161 80 12880 415,7 1,95% 

241 121 29161 411,4 1,03% 

321 161 51681 409,9 0,35% 

481 241 115921 408,9 0,25% 

Fonte: Autor. 

Onde N é o número de elementos da malha. Na Erro! Fonte de referência não encontrada. 

é apresentado o gráfico que relaciona a variação da carga crítica com o número de elementos 

presentes na malha da casca. 

Figura 3.6 – Variação da carga crítica em função do número de elementos. 

 

Fonte: Autor. 

Com o intuito de obter resultados satisfatórios com um tempo computacional menor possível, 

analisa-se a variação dos valores de carga crítica em função do número de elementos na 

malha, desta forma opta-se por utilizar para o modelo de casca cilíndrica uma malha contendo 

29161 elementos, conforme Figura 3.7, pois nesta quantidade de elementos tem-se uma 

variação de 1,03 % nos valores de carga crítica, conforme pode ser observado no Quadro 3.2, 

em relação à próxima malha utilizada. 

405,0

410,0

415,0

420,0

425,0

430,0

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

C
ar

ga
 c

rí
ti

ca
 (

kN
/m

)

Número de elementos



Análise de Estabilidade de Cascas Cilíndricas com Enrijecimento 31 

 

A. A. Santos e B. O. Silva  Metodologia e Métodos 

Figura 3.7 – Malha escolhida com 29161 elementos. 

 

Fonte: Autor. 

Definida a malha a ser utilizada, primeiramente é realizada a análise linear alterando o 

número e localização dos enrijecedores. Para a análise linear de flambagem o programa 

ABAQUS® resolve um problema de autovalor e autovetor obtendo a carga crítica e modo de 

flambagem. Posteriormente, é realizada uma análise não linear do problema obtendo o 

caminho pós crítico da casca. 
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4 RESULTADOS 

Após a escolha da discretização adequada para a malha da casca cilíndrica, realiza-se a 

variação da quantidade e localização dos enrijecedores na casca, com seis configurações 

distintas, conforme apresentado na Quadro 4.1. 

Quadro 4.1– Variação da quantidade e posição dos enrijecedores.  

Caso Tipo Visualização 

Casca 0 Sem nada 

 

Casca 1 Topo 

 

Casca 2 Topo e Base 

 

Casca 3 Meio 

 

Casca 4 Topo e Meio 

 

Casca 5 Topo, Meio e Base 

 

Fonte: Autores. 

Para obter os resultados numéricos considera-se uma casca de raio R = 0,3 m, comprimento 

L = 0,6 m, espessura da casca h = 0,001m, espessura dos enrijecedores he = 0,01m, material 

aço com módulo de elasticidade E = 210 GPa e coeficiente de Poisson  = 0,3. Estes valores 

(3.6) 
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são escolhidos com base nas relações que obedecem aos intervalos propostos por Gonçalves 

(1983) quanto a não influencia dos parâmetros geométricos na análise. Para efeito de 

comparação, ao substituirmos os valores adotados nas equações 2.1, 2,2 e 2.3, obtemos o 

seguinte valor de carga crítica para esta casca: 

𝛼 = 0,00015      𝛽 = 8,91       �̅� = 1144,72      K = 6716,17      𝜎𝑐𝑟 = 531,13 kN/m 

onde 𝜎𝑐𝑟 é a carga crítica total convertida em carga distribuída. Os primeiros resultados 

obtidos são pertinentes à análise do comportamento linear da casca cilíndrica onde obtém-se 

valores de carga crítica e modos de flambagem para cada uma das seis configurações 

distintas. Posteriormente, estuda-se o comportamento não linear, investigando o caminho pós-

crítico e a forma deformada da casca cilíndrica para diferentes estágios de carga aplicada. 

4.1 Análise Linear 

Para a análise linear o programa utiliza a solução de um problema de autovalor e autovetor. 

Nessa análise obtêm-se as cargas críticas de flambagem e seus valores são apresentados no 

Quadro 4.2 para cada caso estudado. 

Quadro 4.2 – Carga Crítica em kN/m. 

 

Fonte: Autores. 

A partir dos valores apresentados no Quadro 4.1 observa-se que à medida que se adiciona 

enrijecedores à Casca 0 aumenta-se o valor da carga crítica, sendo o maior na Casca 5 onde há 

a presença de três enrijecedores. Além disso, verifica-se.que o posicionamento de apenas um 

enrijecedor na região central do comprimento longitudinal da casca cilíndrica (Casca 3) 

proporciona aproximadamente o mesmo aumento no valor da carga crítica, em relação à casca 

sem a presença de enrijecedor (Casca 0), que nas Casca 2 e Casca 4, que possuem cada uma 

dois enrijecedores ao longo de seu comprimento. Comparando-se a Casca 5 com a Casca 3 

 Caso Carga crítica (kN/m) Diferença (%) 

Casca 0 411,37 0,00% 

Casca 1 423,84 3,03% 

Casca 2 425,72 3,49% 

Casca 3 425,18 3,36% 

Casca 4 425,37 3,40% 

Casca 5 430,20 4,58% 
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verifica-se um aumento de apenas 1,2% no valor da carga crítica. Com isto, evidencia-se que 

a escolha de um posicionamento adequado para um único enrijecedor resulta em um maior 

acréscimo de carga crítica do que o aumento da quantidade destes enrijecedores na casca 

cilíndrica. 

Observa-se também que em comparação com os resultados na Equação 3.6 obtido com o 

método teórico de Reis e Camotim (2000) todas os casos apresentam cargas críticas 

consideravelmente inferiores ao proposto. Na Erro! Fonte de referência não encontrada.4.1 

mostram-se os modos de flambagem para as seis configurações de casca cilíndrica analisadas. 

Figura 4.1 – Modos de flambagem. 

 

Fonte: Autores. 

A partir da Figura 4.1 observa-se que os modos de flambagem possuem formas distintas em 

cada caso analisado, apresentando formas assimétricas nas Casca 1, Casca 3 e Casca 4. 

Observa-se também diferentes quantidades no número de ondas circunferências e semi ondas 

longitudinais as quais são apresentadas no Quadro 4.3. 
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Quadro 4.3 – Número de semi ondas circunferencias e longitudinais. 

 

Fonte: Autores. 

Observa-se a partir do Quadro 4.3 que a presença do enrijecedor aumenta bastante o número 

de semi-ondas longitudinais, sendo que a presença do enrijecedor no meio do comprimento 

longitudinal (Casca 3 e Casca 5) provoca o maior número de semi-ondas. A presença do 

enrijecedor no topo (Casca 1) não provoca mudança no número de ondas na direção 

circunferencial em relação à Casca 0 e, nos demais casos ocorre alteração. 

4.2 Análise Não Linear 

Para a análise não linear aplica-se incrementos de carga sobre a casca com uma perturbação 

inicial presente na ordem de 0.1% do deslocamento obtido no modo de flambagem da 

respectiva casca. Esse deslocamento inicial é o menor valor obtido para que o processamento 

convergisse e é considerado pelo programa como uma imperfeição inicial para ativar o modo 

não linear na obtenção do caminho não linear de equilíbrio, o qual é obtido com controle de 

comprimento de arco.  

Os deslocamentos radiais apresentados são os obtidos nos nós que apresentam maiores 

deslocamentos na forma deformada da casca submetida ao carregamento final analisado. 

Devido à presença dos enrijecedores as coordenadas nodais analisadas variam de um caso 

para outro. Na Figura 4.2 apresenta-se o conjunto de nós de maior deslocamento para os casos 

estudados, sendo que para as Cascas 0 e 2 esses nós se localizam na coordenada longitudinal 

Z = L/2 e paras as demais cascas na coordenada longitudinal Z = L/4. 

 

 

Caso Semi ondas Longitudinais (m) Ondas Circunferenciais (n)

Casca 0 1 7

Casca 1 19 7

Casca 2 18 8

Casca 3 20 5

Casca 4 19 0

Casca 5 20 0
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Figura 4.2 – Conjunto de nós de maior deslocamento radial . 

             

(a) Cascas 0 e 2                                        (b) Cascas 1, 3, 4 e 5 

Fonte: Autores. 

Na Figura 4.3 apresentam-se os caminhos não lineares da relação carga versus deslocamento 

radial para os casos de casca estudados nos respectivos nós de maior deslocamento, e o valor 

obtido para a carga crítica, a partir da análise linear do problema. 
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Figura 4.3 - Carga versus deslocamento radial. 

  

(a) Casca 0 (b) Casca 1 

  

(c) Casca 2 (d) Casca 3 

  

(e) Casca 4 (f) Casca 5 
Fonte: Autores. 
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Observa-se que em todos os casos estudados a carga crítica encontrada através do estudo 

linear possui um valor superior aos obtidos pela análise não linear, sendo a maior diferença 

encontrada no Caso 2. Essa análise linear pode acarretar em respostas não adequadas à 

realidade do problema pois pode superestimar, a capacidade de carga da casca cilíndrica, 

sendo assim, confirma-se a necessidade do estudo da trajetória de equilíbrio não linear deste 

tipo de estrutura. 

Observa-se a partir da relação carga versus deslocamento radial da casca 0 (Figura 4.4 (a)) 

uma rigidez maior (maior inclinação da curva) para menores estágios de carregamento e que 

esta rigidez se diminui à medida que se aumenta o carregamento na casca. Esse carregamento 

tende a um valor limite superior quando o deslocamento radial já está na ordem de 70% da 

espessura da casca indeformada. 

Nas Cascas 1, 3 e 4, Figuras 4.4 (b), (d) e (e) respectivamente, observa-se um comportamento 

de permanência de rigidez ao longo da aplicação do carregamento estudado, pois a inclinação 

na curva carga em função do deslocamento radial tende a permanecer a mesma. Já para as 

Cascas 2 e 5, Figuras 4.4 (c) e (f) respectivamente, observa-se o mesmo comportamento 

citado para a Casca 0 (Figura 4.4 (a)), porém o carregamento aplicado passa a tender a um 

limite superior quando os deslocamentos radiais atingem valores menores que o da Casca 0. 

Para melhor comparação da influência da presença e localização dos enrijecedores no 

comportamento da casca, mostram-se na Figura 4.4 as trajetórias não lineares da carga pelo 

deslocamento radial adimensionalizado pela espessura da casca cilíndrica indeformada para 

os seis casos em estudo. 

Observa-se que as curvas das Cascas 1, 3, 4 e 5 possuem aproximadamente a mesma 

inclinação o que proporciona aproximadamente a mesma rigidez para esses quatro casos 

estudados e que a localização do enrijecedor radial não provoca alteração significativa na 

rigidez da casca cilíndrica. Além disso, com exceção da Casca 2, as cascas com a presença do 

enrijecedor radial possuem uma maior inclinação da curva e por consequência uma maior 

rigidez em relação a Casca 0 sem enrijecedor. 

A Casca 2 apresenta a menor capacidade de carga e menor rigidez com comportamento 

diferente das demais cascas com enrijecedor radial, que apresentaram ganho de capacidade de 

carga e rigidez em relação à Casca 0, sem enrijecedor radial. Uma possível explicação para 

este comportamento seria a posição dos enrijecedores, presentes no topo e na base, e o 
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surgimento de um número relativamente alto de semi ondas longitudinais nesta casca, o que 

confere à mesma um comportamento de mola na ocasião da aplicação da carga. 

Figura 4.4 – Carga versus deslocamento radial/espessura. 

 

Fonte: Autores. 

Posteriormente os deslocamentos longitudinais são obtidos nos nós que apresentam maiores 

deslocamentos na forma deformada da casca submetida ao carregamento final. Na Figura 4.5 

apresenta-se o conjunto de nós de maior deslocamento para os casos estudados, esses nós se 

localizam na coordenada longitudinal Z = 0. 
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Figura 4.5 – Conjunto de nós de maior deslocamento longitudinal. 

 

Fonte: Autores. 

Na Figura 4.6 apresentam-se os caminhos não lineares da relação carga versus deslocamento 

longitudinal para os casos de casca estudados nos respectivos nós de maior deslocamento. 

A casca 0, Figura 4.6 (a), é o caso que apresenta maior valor de rigidez aos deslocamentos 

longitudinais entre todos os seis casos estudados. Para todos os casos estudados, com exceção 

do caso da Casca 2, Figura 4.6 (c) onde são observados deslocamentos excessivos e abruptos 

na direção longitudinal, as curvas da relação carga versus deslocamento longitudinal 

apresentam comportamento aproximadamente linear. 

Nas Cascas 1, 3 e 4 Figura 4.6 (b), (d) e (e), a curva da relação carga versus deslocamento 

longitudinal apresenta aproximadamente a mesma forma da curva observada na relação carga 

versus deslocamento radial para as respectivas cascas. Diferenciando-se pelo menor valor de 

rigidez observado, o que resulta em maiores deslocamentos na direção longitudinal em 

comparação com os deslocamentos ocorridos na direção radial. 

Entre os casos estudados com a presença de enrijecedores, a Casca 5, Figura 4.6 (f), é o caso 

que apresenta maiores valores de rigidez. 
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Figura 4.6 – Carga versus deslocamento longitudinal. 

  

(a) Casca 0 (b) Casca 1 

  

(c) Casca 2 (d) Casca 3 

  

(e) Casca 4 (f) Casca 5 

Fonte: Autores. 
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Para melhor comparação da influência da presença e localização dos enrijecedores no 

comportamento da casca, mostram-se na Figura 4.7 as trajetórias não lineares da carga versus 

deslocamento longitudinal adimensionalizado pela espessura da casca cilíndrica indeformada 

para os seis casos em estudo. 

Figura 4.7 – Carga versus deslocamento longitudinal/espessura. 

 

Fonte: Autores. 

Na figura 4.7 se observa uma diminuição da rigidez longitudinal ao adicionar enrijecedores na 

Casca 0, uma vez que este caso apresentou o maior valor de rigidez nesta direção em face de 

todos os outros casos estudados, que apresentaram um maior encurtamento na direção 

longitudinal. Uma possível explicação para este comportamento reside no fato de que a 

presença dos enrijecedores na casca cilíndrica aumenta o número de semi ondas longitudinais 

e diminui o número de semi ondas circunferenciais, favorecendo um maior encurtamento na 

direção longitudinal. Na Figura 4.8 apresentam-se as formas deformadas obtidas na solução 

linear e na solução não linear para pequenos e grandes estágios de carregamento para cada 

uma das seis configurações de casca analisadas. 
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Figura 4.8– Forma deformadaa das casca para os seis casos. 

 

Fonte: Autores. 

430,20 KN/m

411,37 KN/m

423,84 KN/m

425,72 KN/m

425,18 KN/m

425,37 KN/m

50 KN/m

50 KN/m

50 KN/m

50 KN/m

50 KN/m

50 KN/m

CASCA 5

Modo de flambagem
Não linear (estágio 

de carga baixo)

Não linear (estágio 

de carga alto)

349,10 KN/m

362,79 KN/m

407,06 KN/m

309,34 KN/m

365,13 KN/m

104,56 KN/m

CASCA 0

CASCA 1

CASCA 2

CASCA 3

CASCA 4



Análise de Estabilidade de Cascas Cilíndricas com Enrijecimento 44 

 

A. A. Santos e B. O. Silva  Resultados 

As formas deformadas da casca 1 e casca 4 obtidas pelo método linear estão invertidas em 

relação as formas deformadas das respectivas cascas obtidas pelo método não linear, ou seja, 

o enrijecedor na Casca 1 está sendo visto na base e os enrijecedores da Casca 4 estão sendo 

vistos na base e no meio, do contrário não seria possível visualizar de forma completa tanto a 

configuração deformada quanto do número de semi ondas, sem rotacionar a imagem no 

programa ABAQUS®. 

Observa-se que, com exceção da Casca 0, a forma deformada da casca obtida através da 

análise não linear, tanto para baixos níveis de carregamento quanto para altos níveis de 

carregamento, é diferente do modo de flambagem. Isso ocorre na quantidade e localização das 

ondas circunferenciais e semi ondas longitudinais. Em todos os casos de cascas com a 

presença do enrijecedor radial (Cascas 1 a 5) percebe-se a concentração de ondas 

circunferenciais em determinados locais, o que pode produzir uma flambagem local. 
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5 CONCLUSÕES 

Nesse trabalho estuda-se o comportamento estático linear e não linear, utilizando MEF, de 

uma casca cilíndrica enrijecida radialmente e submetida a esforços verticais de compressão. A 

casca e o enrijecedor são compostos de mesmo material elástico, linear e isotrópico sendo o 

enrijecedor considerado através de um aumento localizado da espessura na casca, em 

quantidades e posições diferentes para cada caso analisado. 

Conforme observado na comparação dos resultados lineares com os não lineares, nota-se uma 

grande diferença nos valores obtidos para as cargas de ruptura em cada configuração 

analisada. Observa-se que a análise linear para este tipo de estrutura não representa de forma 

adequada seu comportamento. Quando observado pela análise não linear, é possível notar que 

as formas deformadas nem sempre são iguais as deformadas obtidas pela análise linear, em 

função do aparecimento de flambagens locais devido ao acréscimo de deslocamento inicial. 

Em relação a Casca 0 (casca sem enrijecedores), a adição de enrijecimento resultou em um 

aumento da carga crítica com exceção da Casca 2 onde o seu comportamento diferenciou 

bastante dos outros casos analisados. Uma possível hipótese para o comportamento observado 

no caso da Casca 2 é que ao adicionarmos enrijecedores nos dois extremos, a carga 

linearmente distribuída teria forçado uma compatibilização da deformação em toda a extensão 

da borda da casca, resultando em uma flambagem local da mesma. Uma segunda hipótese 

reside no fato de que o grande número de semi-ondas circunferenciais e longitudinais teriam 

ocasionado na Casca 2 um comportamento “sanfona” gerando grandes deslocamentos sem 

acréscimo de cargas. 

Verifica-se que a presença dos enrijecedores resultaram em um aumento da rigidez na direção 

radial, porém, nem a quantidade nem a posição dos enrijecedores influenciam na rigidez das 

cascas com presença do enrijecedor radial. É possível que o aumento do número de semi-

ondas longitudinais nas cascas com enrijecedor radial resulte em uma diminuição da 

amplitude de deslocamentos radiais, visto que na Casca 0 há uma única semi onda 

longitudinal. 

Também se verifica que para os deslocamentos longitudinais ou encurtamento da casca, ao 

contrário do observado na direção radial, a presença de enrijecedores resultou em uma 

diminuição da rigidez na direção longitudinal e um aumento do deslocamento nessa direção. 
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