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E. L. M. B. Hansen Resumo 

RESUMO 

O aprimoramento do comportamento mecânico de estruturas a partir do 

desenvolvimento de sistemas mais leves, mas ao mesmo tempo mais resistentes, é um dos 

grandes objetivos da área de mecânica das estruturas. Contudo essa exigência aumenta a 

complexidade dos problemas estudados fazendo com que investigações cada vez mais 

detalhadas do comportamento estrutural sejam necessárias. Dessa forma, se propõe no presente 

trabalho que uma camada externa de espuma seja adicionada a uma casca cilíndrica metálica 

carregada axialmente. Dentro dessa situação-problema foram efetuadas análises numéricas 

através do método dos elementos finitos, por meio do software Abaqus, para comprovar o ganho 

de carga crítica. Também foram analisadas as alterações nos modos de flambagem, a influência 

das condições de contorno, análise paramétrica da geometria, estudo do comportamento pós-

crítico e sensibilidade a imperfeições geométricas iniciais, sempre comparando as alterações 

trazidas pela adição da camada de espuma em relação ao comportamento da casca cilíndrica 

em camada metálica única. De maneira geral, a adição da camada externa de espuma provocou 

ganhos na carga crítica para todas as situações observadas assim como alterações nos modos de 

flambagem, principalmente para a casca cilíndrica simplesmente apoiada. Na análise estática 

não linear foi observada maior sensibilidade às imperfeições geométricas quando houve a 

adição da camada de espuma e ligeiras mudanças no formato dos caminhos não lineares de 

equilíbrio. 

Palavras-chave: casca cilíndrica, multicamadas, flambagem, comportamento pós-crítico. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

As cascas cilíndricas esbeltas são estruturas curvas em que uma das dimensões, no caso a 

espessura, é muito menor que as demais, raio e comprimento. Elas são amplamente utilizadas 

no âmbito da engenharia civil, como na construção de reservatórios e tanques, em silos, em 

oleodutos, em estruturas de contenções de solo na construção de túneis, fuselagem de aviões e 

foguetes como os exemplos apresentados na Figura 1.1 e na Figura 1.2. Essa grande diversidade 

de aplicações leva à necessidade do estudo do comportamento das cascas cilíndrica frente à 

uma grande variabilidade de esforços e de condições de aplicação.  

Figura 1.1 Reservatório de água em formato 

cilíndrico 

Figura 1.2 Silos para armazenagem de milho 

  

Fonte: http://www.rplreservatorios.com.br/assets/ 

images/produtos/reservatorio-cilindrico-

vertical-fundo-reto.jpg 

Fonte: http://www.olhardireto.com.br/agro/ 

imgsite/noticias/miho-a-ceu-aberto-foto-

aprosoja.jpg 

Inicialmente, as cascas cilíndricas possuíam grande espessura diminuindo a 

sensibilidade da estrutura aos efeitos não-lineares causados pela geometria, imperfeições 

geométricas iniciais ou características do carregamento. Contudo, com o aumento da 

complexidade dos problemas estudados, os termos desprezados na linearização das equações 

que regem o comportamento desses sistemas se mostraram imprescindíveis para que os 

resultados teóricos correspondessem aos resultados experimentais, pois, em algumas 

circunstâncias, a perda de estabilidade ocorria para carregamentos menores do que os previstos, 

colocando em risco a segurança da estrutura (KUMAR, 2015). E, sem dúvida alguma, todo esse 
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aumento de exigência no refinamento das equações só foi possível graças a grande evolução e 

eficiência da implementação de métodos numéricos, já que as equações diferenciais de 

equilíbrio seriam de difícil manuseio analítico se não fossem feitas diversas simplificações.  

É importante ressaltar que, para estruturas esbeltas, é necessário que a investigação 

dos fenômenos de flambagem seja um pouco mais detalhada. A simples determinação de 

carregamentos críticos para perda de estabilidade do elemento pode não ser suficiente pois, 

devido à grande sensibilidade às imperfeições geométricas e as perturbações externas elas 

podem chegar facilmente à essa configuração de flambagem, sendo necessário entender como 

ela irá se comportar em sua nova configuração de equilíbrio, ou seja, é necessário conhecer o 

caminho pós-crítico. Outro fator que torna importante conhecer caminho pós-crítico é que, 

mesmo que as deformações das novas configurações de equilíbrio sejam pequenas, existe um 

grande aumento da instabilidade da estrutura esbelta e uma queda significativa na sua 

capacidade de resistir ao carregamento em algumas situações (LI; QIAO, 2014).  

Além de fatores geométricos, a forma com que o material se comporta é 

determinante para que se escolha uma forma de análise adequada. Em primeira instância, 

quando o regime do comportamento do material é linear elástico, as fontes de não-linearidade 

acabam sendo a própria geometria do problema. Isso acontece porque quando o material se 

encontra nesse regime existe uma proporção entre a tensão aplicada e a deformação do material 

e as deformações são reversíveis quando o carregamento é retirado (HIBBELER, 2010). Essa 

situação é comumente abordada em pesquisas como nos trabalhos de Kumar (2015), Li e Qiao 

(2014) e Hu e Burgueño (2015), anteriormente citados. Porém, a partir de certo ponto do 

carregamento, o material pode ultrapassar os limites em que sua deformação é elástica, ou seja, 

ele pode passar a ter, dentre os mais diferentes comportamentos físicos não lineares conhecidos 

para descrever os materiais. Um comportamento elastoplástico pode ser alcançado antes mesmo 

de que haja perda de estabilidade por flambagem ocasionando o fenômeno conhecido como 

flambagem plástica. A partir desse ponto, o material pode sofrer endurecimento por 

deformação, ou amolecimento por deformação, onde o acréscimo de deformação com o 

acréscimo, ou o decréscimo, de tensão será menor, ou seja, haverá mudança em seu módulo de 

elasticidade (HIBBELER, 2010). Levar em conta a não-linearidade do material faz com que a 

análise do comportamento das cascas cilíndricas se torne ainda mais complexa causando grande 

variação nas respostas obtidas para flambagem  
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Em sua pesquisa, Sonat, Topkaya e Rotter (2015) utilizaram o método dos 

elementos finitos, para estudar a estabilidade de silos apoiados por um pequeno número de 

colunas. As condições de apoio estudadas levam a estrutura a pontos de acúmulo de tensão 

aumentando a complexidade do problema. Análises elástico-lineares, da não linearidade 

geométrica, das imperfeições geométricas iniciais e da não linearidade do material foram feitas 

separadamente, e em conjunto, explicitando os fatores que determinam regiões de maior 

sensibilidade da estrutura à perda da estabilidade. Por sua vez, Karagiozova e Jones (2002) 

obtiveram como resultado de seu trabalho a influência do regime elastoplástico na resposta de 

cascas cilíndricas submetidas à carregamentos axiais dinâmicos. Foi comprovado que as 

propriedades do material, principalmente seu endurecimento, influenciam no início da 

flambagem da casca cilíndrica quando submetida à um impacto axial podendo levar a 

flambagem dinâmica plástica ou a flambagem dinâmica progressiva. 

. Figura 1.3 Foguete do projeto espacial da França (Ariane 5) 

 

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/ 

Ariane_5_Le_Bourget_FRA_001.jpg/1200px-Ariane_5_Le_Bourget_FRA_001.jpg 

As cascas cilíndricas ainda podem ser feitas de mais de um material, em camadas, 

adicionando à análise a influência que a interação entre esses materiais e seus modelos 

constitutivos podem ter. Um exemplo de aplicação desse tipo de estrutura são os 

compartimentos de combustível de foguetes que apresentam uma camada interna esbelta de 

material metálico e uma externa de espuma utilizada para o isolamento térmico. O 

dimensionamento desse tipo de estrutura tanto pelo Eurocode 3 (2006) quando pela norma 

técnica da NASA SP8007 (1968) são extremamente conservadores, pois o estudo do caminho 
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pós-crítico mostra que existem posições de equilíbrio instáveis para cargas muito menores do 

que a carga crítica. Logo essas normas recomendam que as cargas atuantes sejam inferiores à 

essas e não apenas inferiores à crítica, impondo assim grandes fatores de segurança para que 

imperfeições geométricas não levem a estrutura à uma zona de equilíbrio instável. Para tentar 

fugir do conservadorismo e do superdimensionamento, novas pesquisas como a de Didier 

(2014) e Da Silva (2011) vem sendo desenvolvidas na França para a evolução de seu projeto 

espacial, o Ariane 5, Figura 1.3. 

O estudo de cascas cilíndricas compostas de mais de um tipo de material é também 

um assunto recorrente. Em seu trabalho, Huang e Han (2014) utilizaram o método dos 

elementos finitos para analisar o comportamento de uma casca cilíndrica de material com 

gradação funcional, sendo a parte interna feita de cerâmica e a superfície externa de material 

metálico, com diferentes valores para razão entre raio e espessura, sendo a mesma submetida à 

compressão axial. O resultado foi que no ponto crítico de flambagem a estrutura poderia se 

comportar com ambas as partes em regime elástico ou com a parte cerâmica em regime elasto-

plástico e a parte metálica em regime elástico, indicando uma flambagem inelástica. Zang, 

Huang e Han (2014) também fizeram experimentos com o mesmo material, mas com a 

combinação de compressão axial e pressão radial.  

Kargarnovin e Shokrollahi (2014) mostraram em seu trabalho o estudo do 

comportamento de cascas cilíndricas compostas por um sanduíche de materiais onde a parte 

externa e interna possuíam a mesma composição e o núcleo, outro material, sendo todos 

materiais considerados em regime elastoplástico de deformação. O tratamento para a não-

linearidade física, da mesma forma que no trabalho citado anteriormente, consistiu no 

equacionamento da relação tensão-deformação a partir da divisão entre região elástica e região 

elasto-plástica. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

A utilização de mais de um tipo de material pode ser extremamente benéfica à um 

sistema estrutural, pois a característica de cada um dos componentes pode complementar as 

deficiências do outro ou potencializar suas qualidades. Existem materiais compostos já 

consagrados no ramo da engenharia civil pela sua grande eficiência como o concreto armado, 

mas é claro que as combinações são infinitas e que é necessário que investigações sejam feitas 
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para que se encontre novos conjuntos que também sejam eficientes. Contudo, o desempenho de 

seções de mais de um tipo de material dependerá do sistema estrutural ao qual serão aplicadas 

e, quanto mais complexo for o sistema, mais detalhado devem ser os estudos realizados. 

O comportamento das cascas cilíndricas em si é de grande interesse desde o início do 

século XX, pois a ruptura desse tipo de estrutura era frequente devido ao mal dimensionamento 

(DA SILVA, 2011) e houve grande avanço nas últimas décadas graças ao desenvolvimento de 

ferramentas computacionais. Por serem estruturas esbeltas suscetíveis a fenômenos de 

instabilidade e muito sensíveis a imperfeições geométricas iniciais, as investigações do seu 

comportamento devem ser ainda mais detalhadas. Nesse caso específico, a determinação das 

cargas críticas não é suficiente, é necessário que também se compreenda o comportamento pós-

crítico, já que o formato do diagrama de bifurcação apresenta outras posições de equilíbrio para 

carregamentos inferiores ao crítico. No caso da consideração de uma casca cilíndrica de 

material metálico com uma camada externa de espuma, que é o tipo de estrutura que será 

estudada nesse trabalho, percebe-se a necessidade da investigação do resultado que a interação 

entre esses dois tipos de materiais pode ter tanto na carga crítica quanto no comportamento pós-

crítico e se o uso desse tipo de seção realmente traz melhorias significativas ao desempenho da 

estrutura. 

Como foi apresentado, existe um interesse muito grande na compreensão do 

comportamento de cascas cilíndricas e muitos pesquisadores se dedicam à essa temática 

atualmente. O fato de que o seu comportamento ainda não foi completamente explicado se 

tornou motivação para essa atenção dada à área. Ao mesmo tempo, a existência de diferentes 

combinações de fatores que podem tornar o problema mais complicado, como o uso de 

materiais compostos ou o tipo de carregamento, faz com que haja grande potencial de expansão. 

O desenvolvimento das ferramentas computacionais proporcionou a facilidade de se executar 

um grande número de análises e assim se estudar uma grande variedade de situações-problemas 

e é devido à essa vantagem que esse método de análise será utilizado nesse trabalho, onde será 

adotado o método numérico dos elementos finitos que será implementado através do software 

Abaqus. Esse programa foi escolhido devido a sua vasta biblioteca de elementos finitos que 

proporciona uma escolha mais adequada e mais adaptada ao problema analisado. Ainda assim 

é importante ressaltar que um problema de análise não-linear de um sistema estrutural esbelto 

com seção mista exige grande esforço computacional para que as análises numéricas sejam 

executadas, logo, também será possível contribuir com a base de dados existente no que diz 
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respeito a pesquisas sobre o assunto e fornecer resultados que possam ser comparados com 

pesquisas posteriores.  

1.2 OBJETIVOS GERAIS 

Neste trabalho de conclusão de curso tem-se como objetivo geral analisar a 

influência e as principais mudanças no comportamento não linear de uma casca cilíndrica 

multicamadas submetida a cargas axiais, considerando a presença de imperfeições geométricas 

iniciais por meio de simulações numéricas baseadas no método dos elementos finitos através 

do software Abaqus. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos deste trabalho, citam-se as seguintes análises 

executadas através do método dos elementos finitos por meio do software Abaqus: 

• Análise da geometria e das condições de contorno no comportamento não linear estático 

da casca cilíndrica; 

• Análise da influência da presença da camada de espuma no comportamento não linear 

da casca cilíndrica; e, 

• Análise da influência da presença de imperfeições geométricas inicias no 

comportamento pós-crítico da casca cilíndrica multicamadas. 

1.4 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, sendo eles a introdução, a revisão 

bibliográfica, a apresentação da formulação matemática e os métodos numéricos envolvidos 

em sua resolução, além dos resultados obtidos. A estruturação se dá da seguinte forma: 

• Capítulo 2: revisão bibliográfica apresentando trabalhos e artigos onde o tema 

foi abordado e que tiveram relevância para o estudo do assunto; 
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• Capítulo 3: campo de deslocamentos obtido a partir da formulação não linear de 

Donnell, previsão de carga crítica a partir de análise linear e um breve resumo 

sobre o método dos elementos finitos e sobre a aplicação do método de Riks; 

• Capítulo 4: resultados obtidos a partir de análises numéricas; 

• Capítulo 5: conclusões. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Uma das proposições de equacionamento para cascas cilíndricas mais aceita e utilizada foi 

desenvolvida por Donnell e Ohio (1934) levando em conta os grandes deslocamentos. Para que 

tais equações fossem obtidas, assumiram, inicialmente, que os cilindros eram finos o bastante 

para que seu estado de deformações fosse elástico e curtos o suficiente para que não se 

comportassem como colunas de Euler quanto à flambagem. Nos experimentos realizados, 

observaram que as primeiras ondas a aparecer na casca cilíndrica sempre estavam a determinada 

distância das extremidades e em uma pequena parte do cilindro enquanto o restante do mesmo 

permaneceu intacto. Além disso, o comprimento das ondas era extremamente próximo tanto no 

sentido radial quanto no axial, sugerindo que o comprimento do cilindro tem pouca influência 

na carga crítica a não ser que ele seja extremamente curto. Se os deslocamentos devido ao 

carregamento axial ocorrem a certa distância das extremidades, as condições de apoio possuem 

pequena influência na carga crítica pois essas condições interferem apenas no comprimento 

efetivo. Se os mesmos ensaios fossem realizados com diferentes condições de apoio, mas 

mantendo o comprimento efetivo, os resultados seriam os mesmos. Outra consideração feita foi 

que a partir do ponto em que o deslocamento na casca cilíndrica passou a ser da mesma ordem 

de magnitude da espessura da casca é necessário desenvolver uma formulação para grandes 

deslocamentos, pois as cascas ensaiadas possuíam pequena espessura e deslocamentos 

relativamente grandes. 

No caso de cascas cilíndricas muito finas, as imperfeições geométricas iniciais 

podem alcançar facilmente a ordem de grandeza da espessura, por isso possuem grande 

influência no comportamento da casca. Quando a carga compressiva é aplicada e existem 

imperfeições iniciais em uma direção, a radial por exemplo, os deslocamentos aumentam e as 

tensões devido aos grandes deslocamentos acompanham esse aumento rapidamente. 

Combinadas com o efeito das tensões já existentes por conta do carregamento, o material 

alcança a tensão de escoamento ao mesmo tempo em todos os pontos em que havia tal 

imperfeição enquanto o carregamento crítico ainda é inferior às cargas previstas pelas teorias 

que não levam em conta os grandes deslocamentos. A partir desse ponto a resistência do cilindro 
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cai bruscamente e o mesmo entra em colapso pouco tempo depois. Nas situações em que 

existirem imperfeições geométricas iniciais em mais de uma direção, radial e axial por exemplo, 

após a aplicação do carregamento, todas essas imperfeições irão aumentar e tensões passarão a 

existir em cada uma delas. Contudo, como essas imperfeições geram comprimentos de onda 

diferentes na casca, por ocorrerem em duas direções, a tensão de escoamento não será atingida 

simultaneamente em todos os pontos como na situação anterior. Logo, a existência de 

imperfeições em mais de uma componente não causará redução significativa na resistência da 

casca. Daí conclui-se que a ruína da estrutura ocorre quando a tensão devido a uma das 

componentes do deslocamento inicial, simultânea à tensão da carga compressiva, atinge a 

tensão de escoamento. Por isso é tão importante que se aplique a formulação referente com 

grandes deslocamentos em cascas cilíndricas esbeltas (DONNELL; OHIO, 1934). 

Sanders (1961) também desenvolveu equações de equilíbrio para cascas cilíndricas 

nas quais o esforço cortante transversal e deformações normais foram desprezadas. Assim como 

nas equações de Donnell, a superfície média da casca foi considerada representativa como 

forma de simplificação. Além disso, as deformações rotacionais nessa mesma superfície 

também foram negligenciadas e a teoria desenvolvida se assemelha a teoria de Von Kárman 

para placas. 

Uma investigação sobre o comportamento pós-crítico de uma casca cilíndrica 

simplesmente apoiada com carregamento axial é apresentada no trabalho de Pellicano e 

Amabilis (2006). No equacionamento, foram utilizadas a teoria de Sanders-Koiter com base na 

energia de deformação (princípio dos trabalhos virtuais) e na indeformabilidade da superfície 

média da casca, e a teoria de Donnell representada por sua equação de equilíbrio e de 

compatibilidade, que foram discretizadas através do método de Galerkin. No estudo da 

bifurcação estática do problema, avaliou-se uma casca cilíndrica sem imperfeições iniciais pelas 

equações de Donnell linearizadas. Inicialmente, a mesma apresentou deformações axiais 

simétricas e de baixa amplitude como se esperava do comportamento na região de pré-

flambagem. Com o aumento do carregamento, o cilindro perdeu sua estabilidade para 

determinada carga crítica e, após esse ponto, o carregamento foi reduzido para que se pudesse 

obter do caminho pós-crítico. 

Foram encontrados dois novos ramos no diagrama de bifurcação do problema sendo 

que as amplitudes na região de deslocamentos positivos eram menores do que na região de 
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deslocamentos negativos. Como os deslocamentos em questão são radiais, valores positivos 

representam deslocamentos na direção externa do cilindro e valores negativos representam 

deslocamentos em direção ao centro. O resultado encontrado referente à diferença de magnitude 

dos deslocamentos é perfeitamente compreensível já que se sabe que cascas cilíndricas 

circulares são mais rígidas à deslocamentos positivos do que aos negativos. Esse estudo também 

mostrou que mesmo para carregamentos inferiores à carga crítica o cilindro pode chegar a ruína, 

pois podem existir outras posições de equilíbrio no diagrama de bifurcação. Se uma condição 

inicial for escolhida de modo que o cilindro busque uma dessas outras posições de equilíbrio, 

pode ser que o material não suporte o salto repentino para essa nova posição que possui 

amplitudes muito maiores do que a posição de equilíbrio da estrutura não perturbada. 

Outro estudo envolvendo a investigação do caminho pós-crítico de cascas 

cilíndricas, agora submetidas à pressão externa, foi desenvolvido por Malinowski, Belice e 

Magnucki (2015). No entanto, o material levado em conta foi um pouco mais complexo, 

compreendendo em um cilindro de sete camadas de comportamento elástico. A análise não 

linear foi feita com a utilização do método dos elementos finitos através do software comercial 

ANSYS. Para cada elemento do cilindro foram considerados quatro nós e seis graus de 

liberdade em cada nó. Como resultado, obtiveram que o aumento do comprimento do cilindro 

teve como consequência uma diminuição da carga crítica que é um comportamento típico de 

estruturas esbeltas.  

O software também foi utilizado para traçar o caminho pós-crítico, onde uma 

pequena imperfeição geométrica inicial foi adicionada para que fosse utilizada no processo 

iterativo da análise. Os algoritmos padrão do software para resolução desse problema numérico 

são o método de comprimento de arco e Newton-Raphson. O passo inicial para carga tem 

influência na forma do diagrama de bifurcação sendo que para Newton-Raphson os 

carregamentos são menores quando o passo é maior e no método de comprimento de arco a 

relação é oposta. O método de Newton-Raphson é indicado apenas para problemas estáveis já 

que pode ocorrer que, durante o processo de convergência, ele não seja capaz de prever saltos 

nos gráficos obtidos e, como há possibilidade de que o caminho seja instável, a opção foi usar 

apenas o método de comprimento de arco. 

Huang e Han (2014) mostram em seu trabalho detalhes sobre a flambagem de uma 

casca cilíndrica simplesmente apoiada de material elasto-plástico submetido à compressão axial 
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uniforme. O material é composto de uma superfície interna de cerâmica e uma superfície 

externa de material metálico sendo que a passagem de um tipo de material para o outro é gradual 

para que não haja acúmulo de tensões na região de transição. No equacionamento do problema, 

foram utilizadas as relações de tensão-deformação de von Kárman e a teoria não linear de 

Donnell para o equilíbrio de cascas cilíndricas. No detalhamento da composição do material, 

foi utilizada a lei de potência de distribuição e, por meio de alterações de valores dos parâmetros 

da equação, obteve-se alterações na curva tensão-deformação, posicionando-a em um local 

intermediário entre o comportamento de uma casca cilíndrica de material puramente metálico 

e de uma casca cilíndrica de material puramente cerâmico, sendo que o material resultante 

obtido possui comportamento bi-linear. Para obtenção da carga crítica de flambagem, utilizou-

se o método de Galerkin para solução das equações, concluindo que as equações obtidas são 

apropriadas para casos em regime elástico e regime elastoplástico, mas não para o regime 

plástico. Os resultados obtidos analiticamente também foram comparados a simulações do 

comportamento pós-crítico feitas com o auxílio de simulações através do método dos elementos 

finitos. 

Trybula e Kruzelecki (2014) estudaram a possibilidade de estabilizar o caminho 

pós-crítico de uma casca cilíndrica de material elastoplástico com a adição de uma carga 

adicional para que se eliminasse o ponto limite do diagrama. Esse carregamento foi adicionado 

de três formas: a partir da aplicação de uma força axial externa, chamada de força ativa; a partir 

de restrições ao deslocamento nos limites inferiores do cilindro através de molas com 

determinada rigidez, chamada de força passiva, já que a aplicação de esforços na casca se devem 

à reação que as molas aplicam devido à restrição de deslocamento; e, a partir de uma variável 

mista que consiste na aplicação de um deslocamento imposto e depois a movimentação do 

cilindro é impedida. Os resultados numéricos do experimento foram obtidos utilizando o 

software ANSYS com modelos de cascas cilíndricas com deformações elastoplásticas com 

endurecimento para diferentes comprimentos e diferentes espessuras. Para que se pudesse 

encontrar os caminhos de equilíbrio no ANSYS foi necessário adicionar pequenos 

deslocamentos na estrutura perfeita e depois os carregamentos foram aplicados, mas foi inferido 

que a magnitude dessas imperfeições iniciais não invalida a possibilidade de estabilizar o 

caminho pós-crítico. Ainda assim, os valores das imperfeições geométricas iniciais foram 

escolhidos de forma a reduzir o carregamento necessário para que a estabilização ocorresse. 
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Para análise dos resultados obtidos para o caso em estudo, estes foram comparados 

com os casos em que o material era puramente elástico e sem força estabilizante e com o caso 

em que o material era elastoplástico também sem a existência da força estabilizante. A 

comparação com o caso em que foi adicionada a carga estabilizadora mostrou que o 

amolecimento causado pelas características plásticas do material possui menor influência no 

comportamento da casca do que o endurecimento existente devido a tensão axial aplicada. Essa 

influência é mais determinante nos casos em que a espessura da casca é menor. Para os casos 

em que o carregamento estabilizador era misto, foi possível aumentar a resistência à 

flambagem, mas não foi possível estabilizar o caminho pós-crítico, sendo assim, a carga crítica 

no caso em que o carregamento misto existiu foi maior. 

Além das cascas cilíndricas com pequena espessura, também há trabalhos em que 

o comportamento de estruturas com uma maior espessura é analisado sob o ponto de vista da 

não-linearidade do material e, como esperado, os comportamentos são diferentes. Em seu 

trabalho, Pappa e Karamanos (2016) desenvolveram um modelo para implementação numérica, 

através do método dos elementos finitos, para obtenção do comportamento elastoplástico dessas 

cascas sendo que o material utilizado no experimento foi um tubo de aço inoxidável sob 

compressão axial. O comportamento dessas peças é diferente das que possuem espessura menor 

devido ao fato de que, quando submetidas à compressão, ocorre um aparecimento gradual de 

um enrugamento em forma de ondas, enquanto os deslocamentos nas peças com pequena 

espessura são mais repentinos e acentuados quando a carga crítica é atingida. Então, para o 

estudo do diagrama de bifurcação dessas peças, a carga procurada é aquela que introduz o 

enrugamento inicial nas mesmas. É importante também ressaltar que o primeiro enrugamento 

no regime plástico é axissimétrico. 

Outra análise feita neste trabalho foi a do desenvolvimento do enrugamento com o 

acréscimo de tensão de compressão. Obteve-se como resultado que cilindros com espessura 

relativamente alta, como é o caso em estudo, possuem instabilidade na carga crítica, ou seja, 

existe um ponto de máximo na curva do carregamento em função do deslocamento e logo após 

esse ponto começam a surgir os primeiros sinais de flambagem. O estado da peça quando o 

carregamento máximo foi atingido corresponde a um deslocamento de 4,5 % do comprimento, 

que é muito superior ao deslocamento em que a mesma configuração de tensão é atingida em 

um cilindro inicialmente perfeito (1,8%). Isso mostra que a ocorrência da bifurcação não está 

relacionada apenas à capacidade de carga do cilindro. Quanto ao deslocamento, foi observado 
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que a evolução do enrugamento foi não-uniforme e que a ondulação central cresceu mais do 

que as outras provocando um encurtamento no comprimento do cilindro. 

Da Silva (2011) propõe em seu trabalho um estudo detalhado do comportamento de 

uma casca cilíndrica esbelta submetida a uma grande variedade de esforços como pressão 

interna, flexão, cisalhamento e a influência que as combinações desses tipos de carregamento 

podem ter na estabilidade da estrutura assim como a quantificação dos efeitos da variação de 

diferentes parâmetros de geometria e da lei de comportamento dos materiais avaliados. O 

objetivo foi rever os critérios de dimensionamento apresentados nas normas da NASA (1968) 

e no Eurocode 3 (2006) para o dimensionamento de lançadores de foguetes que, em geral, são 

excessivamente conservadores. Foram feitos experimentos envolvendo tanto métodos 

numéricos quanto experimentais para todas as combinações de carregamento propostas, 

permitindo a validação dos resultados obtidos através da modelagem pelo método dos 

elementos finitos, para qual foi utilizado o software Abaqus. Uma das novas recomendações 

para o dimensionamento desse tipo de estrutura foi que para o caso da flambagem com 

combinação de pressão interna e compressão, o efeito das imperfeições geométricas é muito 

grande para baixos valores de pressão interna e que seu aumento estabiliza a estrutura, fazendo 

com que a sua carga crítica seja maior, assim como também é capaz de alterar o modo de 

flambagem e que esse fator de estabilização deve ser levado em conta no dimensionamento da 

estrutura. Para a combinação de pressão interna e flexão observado que o tipo de mecanismo 

de perda de estabilidade da casca cilíndrica mudou, passando a ser uma bifurcação seguida não 

mais por um ramo de equilíbrio instável, mas sim por um estável. Além disso, a existência de 

esforços de flexão aumenta o efeito de membrana na estrutura, fazendo com que a perda de 

estabilidade ocorra para carregamentos um pouco maiores. 

Por sua vez, Didier (2014) baseou seu trabalho nos resultados obtidos por Da Silva 

(2011), mas dessa vez considerou uma camada externa de espuma de poliestireno de pequena 

densidade e características mecânicas negligenciáveis face a da casca cilíndrica metálica de aço, 

ou alumínio, que promove o isolamento térmico de estruturas espaciais. Da mesma forma, 

foram realizados ensaios experimentais que validaram os resultados obtidos através de 

simulações numéricas executadas com o software Abaqus para a análise da estabilidade da 

casca cilíndrica multicamadas submetida a carregamentos como pressão interna, flexão e 

compressão e a influência de suas combinações. Também foi analisada a flambagem na região 
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de plastificação do material além de um estudo da influência paramétrica de fatores 

geométricos.  

Para análise do efeito da espessura da proteção térmica na carga crítica do sistema 

foi observado que o aumento da camada causou aumento da carga crítica até certo ponto, 

quando deixou de trazer grandes variações. Outra situação analisada foi a da introdução de 

pequenos defeitos de colagem da camada protetora e de imperfeições geométricas no sistema. 

Os resultados obtidos mostraram que, para o caso onde houve consideração da pressão interna, 

a presença da camada de espuma foi capaz de aumentar ligeiramente o ramo pós-crítico estável 

da estrutura, mas seu aumento não faz com que o ramo instável desapareça, contudo, assim 

como foi observado em trabalhos onde não houve a consideração da camada de espuma, o 

aumento da pressão interna causa a diminuição dos efeitos de imperfeições geométricas iniciais. 

Outra situação abordada foi o reensaio das cascas cilíndricas que já haviam sido 

submetidas as análises experimentais. Para isso, as estruturas deformadas foram reensaiadas 

com uma nova camada de espuma e foi observado que tanto para flexão quanto para 

cisalhamento, a proteção térmica retardou o colapso final, tendo assim um efeito regenerador 

eficaz na estabilidade do sistema. Na análise do efeito resultante da camada de proteção térmica 

no comportamento da casca cilíndrica ainda foi ressaltado que os materiais utilizados para o 

isolamento são de difícil caracterização mecânica e que existe uma incerteza nos parâmetros 

que são utilizados nas simulações numéricas. Logo, seria necessário que mais esforços fossem 

feitos para a determinação desses valores, como o do módulo de elasticidade e coeficiente de 

Poisson ou um estudo mais detalhado sobre a curva tensão-deformação real. 

Outro fator importante ressaltado para estudos posteriores foi que os ensaios 

realizados mostraram que o aumento do número de camadas de espuma utilizadas aumenta a 

carga crítica do sistema até determinado valor que se estabiliza assintóticamente enquanto as 

simulações numéricas mostraram que a carga crítica aumentaria indefinidamente se esse mesmo 

aumento da camada externa fosse considerado. Em geral, foi concluído que, desde que a 

interface entre os dois materiais seja bem tratada de forma a evitar ao máximo que 

deslizamentos ocorram nas zonas de máxima tensão, a adição da camada externa de espuma 

traz um ganho de carga crítica ao sistema, mas seu efeito perde a influência no comportamento 

mecânico da estrutura quando as imperfeições da colagem nas regiões mais frágeis alcançam 

mais de 21% da superfície total.
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CAPÍTULO 3 

FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

O seguinte trabalho consiste em uma análise experimental numérica com implementação 

computacional, logo, é necessário apresentar as equações obtidas de maneira analítica que 

permitem uma comparação com os resultados obtidos numericamente e a avaliação da 

coerência dos mesmos. As equações à serem consideradas para o campo de deformação e 

mudanças de curvatura da superfície média são as equações da teoria não linear de Donnell as 

quais estão entre as mais usadas na literatura por fornecerem resultados precisos e possuírem 

relativa simplicidade (BRUSH, ALMROTH; 1975). Posteriormente, a equação da tensão crítica 

de flambagem é obtida e em seguida uma breve ideia do embasamento teórico da resolução do 

problema através do método dos elementos finitos é apresentada. 

3.1 EQUAÇÕES DA CASCA CILÍNDRICA 

 O elemento em estudo é uma casca cilíndrica esbelta de comprimento L , 

espessura h  e raio de superfície média igual a a . É necessário que a superfície média seja 

indeformável e que ah  .  

Figura 3.1 Casca cilíndrica e parâmetros geométricos 
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 O sistema de coordenadas utilizado para referências será o cilíndrico com eixos x  e  . 

A terceira coordenada, z , é referente à distância de um ponto qualquer em questão à superfície 

média, assumindo valores positivos quando no sentido externo ao cilindro e valores negativos 

na condição contrária. As componentes relativas aos deslocamentos que a casca cilíndrica sofre 

serão u , v  e w , referentes aos eixos x ,   e z , respectivamente, conforme ilustra a Figura 3.1. 

Além disso, o cilindro está sujeito à um carregamento de pressão externa lateral p , considerada 

positiva quando em direção ao lado interno do cilindro.  

Os esforços cortantes e normais ao plano serão representados por xN , xN , N  e 
xN , 

os esforços cortantes transversais serão dados por xQ  e Q . M  e xM  são os momentos fletores 

e xM  e 
xM  são os momentos torçores. Todos os esforços são distribuídos ao longo do 

comprimento. As relações desses esforços com as tensões internas são dadas pelas equações 

3.1: 
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Os termos   e   representam as tensões normais e cisalhantes, respectivamente, 

em um ponto qualquer da casca cilíndrica. 

As equações não lineares de equilíbrio serão obtidas a partir da análise de um 

elemento infinitesimal de casca cilíndrica ligeiramente deformado. Nessa configuração, os 

termos x  e   são os ângulos de rotação formados na configuração deformada. Os mesmos 

podem ser considerados pequenos o suficiente para que seu seno seja aproximadamente zero e 

seu cosseno aproximadamente um. 

Figura 3.2 Esforços existentes na configuração deformada de um elemento infinitesimal de casca cilíndrica 

 

Os esforços e os momentos internos existentes na configuração deformada de um 

elemento infinitesimal de casca cilíndrica encontram-se nas Figuras Figura 3.2 e Figura 3.3, 

onde o sobrescrito “+” denota os novos valores dos esforços incrementados. Por exemplo, se o 

lado do elemento infinitesimal no eixo   é submetido a um esforço normal xN , o lado paralelo 

existente a uma distância dx  do primeiro estará submetido a um esforço normal xN  mais um 

incremento devido a variação que esse esforço sofreu ao longo de x . Para o cálculo dessa 

variação, considera-se que ela ocorre de maneira linear ao longo do eixo, logo se a derivada de 

xN  em relação à x  for multiplicada pela variação de distância dx  que existe entre os dois lados 

se obtém o acréscimo de esforço normal. Sendo assim, o esforço normal incrementado passa a 

ser dxNN xxx , após a variação infinitesimal dx  e o mesmo raciocínio vale para o cálculo do 

incremento em todas as variáveis de força e de momento.  
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Sob esses esforços e momentos internos, fez-se equilíbrio de forças e de momentos 

em todas as direções. A soma de forças na direção de x  fornece a equação a seguir: 

    0,,  dxdNNdxNdadxNNdaN xxxxxxxx    

0,,   xxx NaN
 

(3.2) 

A soma de forças na direção de   fornece a equação: 

    0,,  dxdNNdxNdadxNNdaN xxxx    

0,,   NNa xx  

(3.3) 

Por último, o somatório de forças na direção de z  fornece a equação: 
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(3.4) 

Figura 3.3 Momentos na configuração deformada da casca cilíndrica 
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Pelo equilíbrio de momentos em relação ao eixo x , tem-se a equação: 
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(3.5)
 

 Já o equilíbrio de momentos em relação ao eixo   fornece a equação:  
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(3.6) 

O equilíbrio de momentos em relação ao eixo z  não foi detalhado, pois resulta em 

uma identidade e não traz informações relevantes. Os termos desprezados foram os relativos à 

interação quadrática entre esforço cortante transversal e as rotações, por serem considerados 

muito pequenos, e os relativos à termos infinitesimais elevados ao quadrado. Derivando as 

equações (3.5) e (3.6) em relação à   e a x , respectivamente, e substituindo-as na equação 

(3.4), obtém-se a equação 3.7: 

0,,   xxx NNa
 

0,,   NNa xx  

apNNaNaNNQaQ xxxxxxxxx    ,,,,,,  

(3.7) 

A notação utilizada com virgula e a variável indica a derivada do termo em relação 

à essa variável. 

Outros termos a serem desprezados são os dependentes do esforço cortante 

transversal na direção radial, já que os mesmos não geram grande contribuição ao equilíbrio de 

forças por serem muito pequenos, logo, serão omitidos. 
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O somatório de momentos em relação à x  e a   fornecem a equação: 

xxMaMQa ,,  
 

 ,, xxxx MMaQa 
 

(3.8) 

Utilizando a equação (3.8) para eliminar os termos na equação (3.2) referentes as 

derivadas do esforço cortante transversal em relação ao seu eixo e considerando a relação z/a 

próxima a um, já que o cilindro é esbelto e sua espessura é muito pequena, obtém-se a equação: 
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(3.9) 

Para obtenção da equação (3.9), também foi considerado que 
xx NN    e 

xx MM   . 

O material será considerado isotrópico e elástico. Dessa consideração, apresenta-se 

a seguir as relações constitutivas para cascas cilíndricas na equação (3.10). Além disso, as 

relações cinemáticas utilizadas por Donnell são apresentadas na equação (3.11). 
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(3.11) 

 Substituindo as equações (3.10) e (3.11) na equação (3.9) e simplificando a 

expressão, obtém-se: 

0,,  xxxx NNa   
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(3.12) 

Onde  ,2,2,

4 12
w

a
w

a
ww xxxxxx  . 

A equação (3.12) é função de quatro variáveis: xN , xN , N  e w , no entanto, só 

existem três equações. É possível simplificar o problema introduzindo a função de tensão f e 

assim fazer com que o problema passe a ter duas equações com apenas duas variáveis: f e w . 

As equações à serem obtidas com tal simplificação são: 

  pwfwfwffawD xxxxxxxx   ,,,,,,,

4 2
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(3.13) 

Onde a relação entre os esforços e a função de tensão é dada na equação pela 

equação: 
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,fN x   xxfaN ,

2   xx faN ,
 (3.14) 

e a equação de compatibilidade que dá origem a segunda equação de (3.12) é dada por: 

0
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xx

xx
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 (3.15) 

A equação (3.12) pode ser estudada considerando uma posição de equilíbrio adjacente 

para que assim se obtenha a carga crítica de flambagem que é o que será apresentado na próxima 

seção. 

3.2 EQUAÇÕES LINEARES DE ESTABILIDADE DE DONNELL 

A investigação do problema de flambagem será feita a partir do critério de equilíbrio 

adjacente, onde serão considerados pequenos incrementos em cada variável de deslocamento. 

Sendo assim o deslocamento na configuração adjacente é representado por: 

10 uuu 
 10 vvv 

 10 www 
 (3.16) 

Onde ),,( 000 wvu  é a posição inicial, ),,( 111 wvu  é o incremento e ),,( wvu é a posição final. O 

incremento infinitesimal de deslocamentos terá como efeito o acréscimo de esforços nas seções 

mesmo sem acréscimo no carregamento aplicado. Sendo assim, os acréscimos de esforços são 

representados por: 

xxx NNN  0   NNN  0   xxx NNN  0  (3.17) 

Sendo que os termos que possuem índice zero são consequência dos deslocamentos iniciais e 

as variações representadas por   são correspondentes aos incrementos de deslocamento. 

 Dessa forma, a partir das relações apresentadas nas equações (3.10) e (3.11), pode-se 

descrever os termos da equação (3.17) em função apenas dos deslocamentos apresentados na 

equação (3.16). Para o termo xN , por exemplo, tem-se: 
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 (3.18) 

Onde pode-se identificar os termos 
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(3.19) 

Sendo que, se xN  for linearizado, obtém-se o termo 1xN  dado por: 
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(3.20) 

 Nas equações obtidas pela introdução dos termos de (3.10) e (3.11) em (3.17), todos os 

elementos que são função de 0u , 0v  e 0w  além de p  são desconsiderados, pois são uma solução 

da equação pelo fato de serem uma configuração de equilíbrio existente. Além disso, os 

deslocamentos anteriores ao primeiro modo de flambagem são pequenos e, portanto, os termos 

quadráticos e de ordem superior podem ser negligenciados. Outros valores que não são levados 

em conta no equacionamento são as rotações na configuração de pré-flambagem (
xw ,0
 e ,0w ) 

por serem muito pequenas em situações usuais. Sendo assim, se os esforços apresentados na 

equação (3.17) forem introduzidos na equação (3.12) e linearizações e simplificações citadas 

acima forem realizadas, obtém-se a equação (3.21). 
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 Pela omissão dos termos 
xw ,0
 e ,0w , as equações apresentadas em (3.11) também 

mudam e passam a ser expressas pela equação (3.22). 
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(3.22) 

A utilização da equação (3.10) com as relações desenvolvidas em (3.22) fornece um sistema de 

equações acoplado nas variáveis 1u , 1v  e 1w . Esse mesmo sistema pode ser parcialmente 

desacoplado levando à expressão (3.23). 
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 A equação (3.23) pode ser aplicada para diversos tipos de carregamento como pressão 

lateral, compressão axial, torção além de carregamentos combinados. Mas, como é de interesse 

nesse trabalho, a situação estudada será a de compressão axial cuja demonstração da equação 

da tensão crítica será apresentada na seção seguinte.  
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3.3 TENSÃO CRÍTICA PARA O CASO DE COMPRESSÃO AXIAL 

A carga crítica, crP , nessa situação é definida pela carga de compressão axial mínima 

para a qual o equilíbrio axissimétrico deixa de ser estável. A carga à qual a casca cilíndrica está 

submetida está distribuída por todo o comprimento de circunferência da borda superior e é dada 

por P . Além disso, o cilindro é considerado simplesmente apoiado em suas extremidades. Os 

deslocamentos nas configurações anteriores à flambagem podem ser determinados com boa 

precisão pelas equações linearizadas. 

Os carregamentos aos quais o cilindro indeformado está submetido são: 

a

P
N x

2
0 

 0xN
 

00 N
 (3.24) 

A partir dos quais a equação (3.22) passa a ser: 
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 (3.25) 

que é uma equação diferencial de coeficientes constantes. As condições de contorno, em 

Lx ,0 , para uma casca cilíndrica simplesmente apoiada podem ser expressas por 

0,  xxww
  (3.26) 

As condições de apoio e o tipo de equação sugerem que a solução seja do tipo 

nsenxmsenCw  1   (3.27)
 

Onde 1C  é uma constante, Lamm /  com m  sendo o número de semi-ondas longitudinais 

e n  é o número de ondas circunferenciais. A combinação de ondas m e n são números naturais.  
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 Introduzindo a solução proposta em (3.27) na equação (3.25) e fazendo algumas 

simplificações, obtém-se a expressão (3.28): 
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 A menor carga existente será determinada quando P  for minimizado em relação à 

2222 /)( mnm  , isso quer dizer, quando a derivada de P  em relação à 
2222 /)( mnm   for 

igual a zero. Essa manipulação fornece que o valor da expressão  
2222 /)( mnm   deve ser: 
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(3.29) 

Se (3.29) for introduzida na equação (3.28), obtém-se as equações de carga crítica e tensão 

crítica: 
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(3.30)
 

Como as equações obtidas em (3.30) se baseiam na linearização das equações de 

Donnell, elas não são capazes de fornecer informações sobre o caminho pós-crítico ou sobre o 

comportamento da estrutura quando houver imperfeições iniciais. Logo, sua utilidade se 

restringe à obtenção do valor das cargas críticas (DIDIER, 2014). Para o estudo do caminho 

pós-crítico é necessário fazer a consideração de que os deslocamentos são grandes. Portanto, o 

comportamento geométrico será não linear sendo a sua solução de forma analítica nem sempre 

é de fácil obtenção. Por conseguinte, a determinação e análise do caminho pós-crítico será feita 

utilizando simulações numéricas sendo, nesse trabalho, o método dos elementos finitos através 

do software Abaqus. 
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3.4 RESOLUÇÃO PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

O estudo de um problema de estabilidade de um sistema pelo método dos elementos 

finitos é feito a partir do Princípio da Energia Potencial Estacionária, ou critério de Trefftz, que 

enuncia que um sistema será estável se a derivada segunda de sua energia potencial for positiva 

(DA SILVA, 2011). Baseado na aplicação do princípio com o cálculo da energia potencial total 

do sistema a partir das deformações nodais que, por sua vez, são calculadas pelas funções de 

interpolação dos elementos finitos que discretizam o sistema, obtém-se o sistema que deve ser 

resolvido: 

     02  qKq T

T


  
(3.31) 

Onde 2  é a derivada segunda da energia potencial total,  q  é o vetor de deslocamentos, 

 TK  é a matriz de rigidez tangente. A matriz  TK  é composta pela matriz de rigidez linear, 

correspondente aos pequenos deslocamentos,  0K , pela matriz  NLK  que é consequência das 

não linearidades geométricas e pela matriz  K  que é a matriz de rigidez das tensões iniciais. 

Para encontrar o carregamento crítico, deve-se levar em consideração apenas as parcelas 

lineares já que nesse caso os deslocamentos são pequenos. Dessa forma, o sistema da equação 

(3.31) se reduz à: 

        00

2  qKKq
T


  (3.32) 

Entre cada iteração de cálculo, o incremento será feito em um termo   que é um fator 

de proporcionalidade entre a tensão inicial e a tensão aplicada em determinada iteração de forma 

que: 

0 
  (3.33) 
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Logo, o sistema se torna um problema de autovalores: 

     0det 0   KK
  (3.34) 

O menor autovalor encontrado ( cr ), é o fator que deverá multiplicar a tensão inicial 

para que se obtenha a tensão crítica e os autovetores associados à cr  correspondem ao modo 

crítico. 

Após alcançar a carga crítica, o sistema se encontra em uma região em que os 

deslocamentos são importantes assim como os fatores de não linearidade geométrica que foram 

desprezados anteriormente. Logo é necessário retomá-los para que se faça o estudo do 

comportamento no caminho pós-crítico. Para isso, a matriz  NLK  deve retornar ao sistema. A 

partir dessas considerações, a expressão em questão é: 

  0)(det 00   KKK NL  (3.35) 

No entanto, com o aumento da complexidade do problema, as matrizes de rigidez 

também se tornam função do carregamento, o que quer dizer que cada incremento deve gerar 

uma atualização dos valores dessas matrizes e a simples multiplicação do fator   pela carga 

inicial não é mais suficiente para análise do problema. Assim, é necessário utilizar o Método 

de Riks, ou Método de Controle de Arco, e assim poder seguir o ramo do diagrama de 

bifurcação mesmo que encontre alguma instabilidade do tipo ponto de bifurcação ou ponto 

limite. 

Os métodos numéricos de controle de arco têm como diferencial a exigência de que os 

incrementos de carga e deslocamento sejam controlados simultaneamente durante as iterações. 

Após os incrementos de força e deslocamento inicias, onde se utiliza métodos comuns lineares, 

todos os passos seguintes devem ser escolhidos de forma que se restrinjam à uma superfície 

existente no espaço carga-deslocamento e a solução do problema será encontrada quando, em 

alguma iteração, a curva que restringe os passos de cálculo interceptar a curva da resposta 

procurada. Na Figura 3.4 pode-se observar a curva em preto que representa a solução do 
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problema, o ponto 0A  que representa o início da próxima iteração a ser efetuada, o vetor 0t  que 

determina o ponto obtido com a iteração seguinte 1A , em sua intersecção com a curva de Riks 

e a resposta seguinte, 2A . 

Figura 3.4 Método de Riks com controle de comprimento de arco (alterado pela autora) 

 

Fonte: DA SILVA, 2011 

 Outro fator importante para que se obtenha sucesso nos resultados gerados pelas 

simulações numéricas é a escolha do elemento finito que seja adequado ao problema em 

questão. No caso de cascas cilíndricas, o software Abaqus oferece elementos como o S4R e 

S8R5. O elemento S4R possui quatro nós com seis graus de liberdade cada, sendo três 

deslocamentos e três rotações, e as funções de interpolação são lineares. Enquanto isso o 

elemento S8R5 possui funções de interpolação quadráticas, tornando as simulações mais 

demoradas. Neste trabalho, o elemento utilizado será o S4R para a camada interna e C3D8R 

para a camada externa, devido a sua maior espessura e a consequente necessidade da utilização 

de um elemento volumétrico para a análise. O elemento C3D8R é um elemento sólido composto 

por 8 nós, sendo um em cada aresta e as suas funções de interpolação são lineares. 

 No tratamento do problema proposto neste trabalho serão executadas simulações 

numéricas para o caso da casca cilíndrica de material metálico e em seguida serão executadas 

as análises para o caso em que uma camada externa de espuma é adicionada ao problema, para 

que assim se possa comparar a resposta que ambas as situações apresentam frente ao estudo de 

sua estabilidade e verificar quais os ganhos e alterações que a presença da camada de espuma 
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impõe ao problema tanto numa abordagem linear, onde serão avaliados os modos de flambagem 

e análise paramétrica, tanto para o estudo do caminho pós-crítico com avaliação da 

sensibilidade da estrutura a imperfeições iniciais.
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS NUMÉRICOS 

O comportamento estático não linear da casca cilíndrica foi estudado em duas situações 

diferentes para que se pudesse fazer uma análise comparativa: primeiramente com uma 

estrutura composta por um único material em uma única camada e em um segundo momento 

levando em consideração a presença de uma camada externa de espuma adicionada a casca. 

Além disso, as modelagens foram feitas para duas condições de contorno diferentes: apoiado-

apoiado e engastado-livre. Após a definição do modelo estrutural foi feita a análise paramétrica 

linear para o estudo da carga crítica e dos modos de flambagem e posteriormente foram 

analisados os efeitos de imperfeições iniciais na trajetória de equilíbrio não linear da casca 

cilíndrica sem a presença de espuma e para o caso em que a espuma foi adicionada. 

Os modelos numéricos foram feitos a partir da interface gráfica do software de 

elementos finitos Abaqus onde a casca cilíndrica esbelta composta por material metálico possui 

comportamento elástico, módulo de elasticidade ( metE ) igual a 210 GPa e coeficiente de 

Poisson ( met ) igual a 0,35 enquanto o material da espuma, também de comportamento elástico, 

possui módulo de elasticidade (
espE ) igual a 20 MPa e coeficiente de Poisson (

esp ) igual a 0,44. 

Sua geometria foi definida com raio ( a ) de 200 mm, altura ( L ) de 400 mm e espessura ( h ) de 

2 mm e no caso da presença da camada de espuma foi adicionada uma camada do material de 

20 mm de espessura ( H ) para o caso de referência.  

A Tabela 4.1 apresenta um resumo das características geométricas e dos materiais 

adotados enquanto a Figura 4.1 apresenta o modelo geométrico tanto para a consideração de 

uma única camada quanto para duas camadas. 

Tabela 4.1 Resumo das características geométricas e dos materiais 

h (mm) 2 Emetal (GPa) 210 

a (mm) 200 νmetal 0,35 

L (mm) 400 Eespuma (MPa) 20 

H (mm) 20 νespuma 0,44 
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Figura 4.1 Geometria das casca cilíndricas analisadas 

  

(a) Casca cilíndrica metálica (b) Casca cilíndrica metálica com 

camada externa de espuma 

4.1 MODELAGEM PELO SOFTWARE ABAQUS 

Após a modelagem da geometria apresentada anteriormente, definiu-se a malha (Figura 

4.2) utilizando o elemento S4R com controle de Hourglass para que o campo de deslocamentos 

obtido fosse coerente.  

Figura 4.2 Malha com elementos S4R 

 

Para a condição de contorno apoiado-apoiado os deslocamentos em x  e em y  foram 

restringidos nas extremidades superior e inferior do cilindro e o deslocamento em z  foi 

impedido apenas no conjunto de pontos que se localizava na metade da altura (200 mm) como 

apresentado na Figura 4.3 (a). Para o caso engastado-livre, as rotações e translações foram 

impedidas em todas as direções nos nós da extremidade inferior como mostra a Figura 4.3 (b) 

e nenhuma restrição foi feita nos nós da extremidade superior. 
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Figura 4.3 Modelagem das condições de contorno 

  

(a) Apoiado-apoiado (b) Engastado-livre 

Os carregamentos foram aplicados ao longo das duas extremidades (inferior e superior) 

como cargas concentradas unitárias compressivas em cada nó para a obtenção das cargas 

críticas e dos modos de flambagem da casca cilíndrica apoiada-apoiada, Figura 4.4 (a), 

enquanto para o caso engastado-livre foi considerada apenas uma carga distribuída compressiva 

ao longo da extremidade superior, Figura 4.4 (b).  

Figura 4.4 Carregamento aplicado 

  

(a) Apoiado-apoiado (b) Engastado-livre 

 O método de resolução utilizado para obtenção dos modos de flambagem foi o 

Buckle (resolução linear), sendo que essa análise gerou os autovalores de cada modo de 

flambagem que, multiplicados pelo valor do carregamento aplicado, que foi unitário em cada 

nó das extremidades, e pelo número de nós da extremidade, resultam na carga crítica. A 

modelagem foi feita com o módulo de elasticidade em MPa e as unidades de distância em 

milímetros, logo o resultado obtido foi dado em Newton.  

 Para obtenção do caminho pós-crítico foi necessário adicionar imperfeições iniciais ao 

modelo e, para tanto, diferentes porcentagens do campo de deslocamentos do primeiro modo 
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de flambagem foram consideradas além de se aplicar um carregamento superior ao autovalor 

dado pela análise linear, sendo esse valor 1,5 vezes superior à carga crítica da análise linear. 

Outra mudança necessária foi a escolha do método de resolução numérica que passou a ser o 

Método de Riks com consideração da não linearidade geométrica. Os parâmetros de entrada do 

método, passo inicial, máximo e mínimo, foram analisados segundo o problema com maior 

imperfeição geométrica, por se tratar do caso mais crítico quanto à convergência numérica do 

método, sendo que os passos inicial e máximo eram alterados quando o resultado apresentado 

não era coerente mantendo sempre uma razão constante entre os mesmos de 0,5. Os valores de 

entrada do método de Riks determinados a partir do problema com maior imperfeição foram 

utilizados para as porcentagens inferiores e, nos casos de não convergência, foram aumentados. 

O procedimento de determinação desses parâmetros foi utilizado tanto para as diferentes 

condições de contorno quanto para os casos com e sem a consideração da camada de espuma. 

 Com a adição da camada de espuma é necessário criar outra parte (“part”) no modelo 

numérico. O raio interno dessa camada é o mesmo da casca cilíndrica metálica enquanto o raio 

externo é escolhido de acordo com a espessura. A malha da espuma foi feita a partir de 

elementos finitos volumétricos, no caso o C3D8R já que possui espessura suficiente para que 

as variações de deformações ao longo da sua espessura não possam ser representadas pelas 

deformações da superfície média, Figura 4.5.  

Figura 4.5 Malha da camada de espuma (20 mm de espessura) com elementos C3D8R 

 

 As duas camadas dos diferentes materiais são unidas no menu Assembly da interface 

gráfica do software. Para estabelecer o vínculo entre a interface da camada metálica e da camada 

de espuma é necessário fazer com que as deformações na superfície interna da espuma sejam 

vinculadas às deformações da superfície externa da camada metálica, então deve ser criada uma 

“constraint” do tipo “tie” onde a superfície externa da camada metálica terá comportamento 
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“master” e a superfície interna da camada de espuma terá a função “slave”, (Figura 4.6). Para 

que isso seja executado, o software faz a exigência de que a distância entre os nós da malha da 

camada de espuma e da casca sejam da ordem de 2,2e-16. Outra consideração adotada na 

modelagem é a de que apenas a camada metálica é submetida aos carregamentos e às condições 

de contorno. A obtenção dos resultados da análise linear e não-linear é feita da mesma maneira, 

mas assim como para o caso da casca cilíndrica sem a camada de espuma, deve-se fazer uma 

análise inicial linear para obtenção dos modos de flambagem e depois efetuar a análise não 

linear, a partir do método de Riks, com consideração de diferentes porcentagens de imperfeição 

geométrica na forma do primeiro modo de flambagem. 

Figura 4.6 Definição da superfície "master" e da superfície "slave" no vínculo entre as duas camadas 

 

Na visualização gráfica das simulações, extraiu-se os dados de deslocamento nas três 

coordenadas no primeiro modo de flambagem para o conjunto de nós localizados à metade da 

altura do cilindro para o caso apoiado-apoiado e para os nós da extremidade superior para o 

caso engastado-livre a partir de um código escrito na linguagem de programação python (código 

disponível no Anexo A). Com o auxílio do software Matlab calculou-se o deslocamento radial 

a partir da resultante desses deslocamentos, então, escolheu-se o ponto que possuía 

deslocamento máximo para que os diagramas de bifurcação, força versus deslocamento 

máximo, fossem traçados em relação a ele (código disponível no Anexo B). Para a determinação 

dos diagramas de bifurcação também foi utilizado um código escrito na linguagem de 

programação python para a extração dos dados de deslocamento para o mesmo conjunto de 

pontos escolhidos no caso da análise linear. Os arquivos gerados nessa extração correspondem 

a arquivos de texto contendo os deslocamentos nas três componentes para cada nó do conjunto 

escolhido sendo que cada arquivo contém os deslocamentos relativos a cada incremento de 

força assim como também é extraído um arquivo de texto contendo os fatores de 

proporcionalidade de carga (LPF: load proportionality factor) relativos a cada incremento, que, 
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se multiplicados pela carga aplicada, resultam na carga existente para o passo de cálculo 

correspondente. Com o auxílio do Matlab, foi construído o vetor de deslocamento relativo ao 

nó escolhido a partir da análise linear. Cada componente desse vetor era correspondente ao 

deslocamento radial do nó em cada passo de cálculo. Da mesma forma foi construído o vetor 

de carga a partir da multiplicação do autovalor pelo LPF. O gráfico do vetor de força em função 

do vetor de deslocamentos é o diagrama de bifurcação. 

4.2 CONVERGÊNCIA DA MALHA DE ELEMENTOS FINITOS 

É necessário verificar se o número de elementos utilizados no modelo é suficiente para 

fornecer valores coerentes para a carga crítica. No modelo de referência sem espuma foram 

utilizados elementos de 8 mm, gerando assim uma malha com 7536 elementos. Assim o número 

n  de elementos foi variado em 4/n , 2/n , n2 , n4 , ..., 16n como apresentado na Tabela 4.2, 

onde a coluna de porcentagem é a diferença entre a carga crítica obtida em relação ao modelo 

de referência. 

Tabela 4.2 Análise de convergência de malha para os valores de carga crítica 

Número de elementos Pcr (kN) % 

n/4 1884 3163,56 3,21 

n/2 3768 3100,40 1,15 

n 7536 3065,11 - 

2n 15072 3049,38 0,51 

4n 30144 3039,52 0,83 

8n 60288 3036,30 0,94 

16n 120576 3034,31 1,00 

Analítico - 3252,93 - 

A redução de n  em 1/4 foi a que causou alteração mais significativa no resultado e 

mesmo assim foi de 3,21 %. Enquanto isso, aumentar n  16 vezes resultou em uma variação de 

apenas 1,00 % na carga crítica e, portanto, pode-se dizer que a solução tende a se estabilizar em 

valores muito próximos do que já havia sido obtido com a malha de n  elementos como fica 

claro na Figura 4.7, onde também é indicado o valor da carga crítica obtida analíticamente pela 

linha tracejada em alaranjado. No entanto, verificou-se que para os casos em que havia a camada 

externa de espuma, o refinamento da malha foi necessário já que, caso contrário, o modelo 

sofria alteração do primeiro modo de flambagem. Então utilizou-se uma malha com o número 
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de elementos igual a n4 , que corresponde a elementos de aproximadamente 4 mm, para que as 

análises lineares fossem feitas, mas manteve-se a malha de n  elementos para os estudos não 

lineares, mesmo que essa condição seja mais sensível as alterações na discretização, devido ao 

tempo de processamento do problema que ficaria exageradamente longo. 

Figura 4.7 Convergência da malha de elementos finitos 

 

4.3 CARGA CRÍTICA AXIAL 

No caso da geometria de referência da casca cilíndrica de material metálico, onde não 

há presença da camada de espuma, e considerando as condições de contorno como apoiado-

apoiado, é possível comparar o resultado obtido pela simulação numérica com o valor de carga 

crítica dado pela equação (3.30). O valor obtido foi igual a 3252,93 kN enquanto o valor dado 

pela simulação numérica foi de 3039,52 kN, sendo que a diferença entre os dois resultados é 

igual a 6,56 % da carga obtida analiticamente. Essa diferença pode ser explicada pela 

consideração de que, para a obtenção da equação (3.30) foi necessário minimizar o termo 

2222 /)( mnm   na equação (3.28) e assim não se restringiu que os valores de m, a partir do 

qual m  é calculado, e n  fossem inteiros enquanto essa restrição é levada em conta na resolução 

numérica. Sendo assim, o valor dado pelo software é mais condizente com a realidade. 

Enquanto isso, a carga crítica fornecida pela análise numérica para o caso engastado-livre foi 

igual a 1185,37 kN, mas não há comparação com a resolução teórica.  
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Para o caso em que houve a consideração da camada externa de espuma, as cargas 

críticas foram de 3374,70 kN para o caso apoiado-apoiado e 1275,33 kN para o caso engastado-

livre o que corresponde a aumentos de 11,03 % e 7,59 %, respectivamente, em relação a 

estrutura sem espuma. O aumento da carga crítica quando se compara a situação onde há a 

consideração da espuma com a situação onde existe apenas a camada metálica não se deve à 

resistência da espuma, já que o módulo de elasticidade da mesma é insignificante se comparado 

ao módulo de elasticidade da camada metálica, mas ao aumento da espessura do sistema, tanto 

é que a carga crítica de uma casca cilíndrica feita de espuma seria de apenas 30,98 kN, 

equivalente a 0,95% da carga crítica da mesma estrutura em material metálico. A equação (3.30) 

mostra que crP  varia linearmente com o módulo de elasticidade, mas é função quadrática da 

espessura, logo, mesmo que não se tenha previsto neste trabalho o valor de crP  para o sistema 

onde há a consideração da camada de espuma, entende-se que o aumento da carga crítica é 

coerente porque a espessura do sistema estrutural aumentou, mesmo que tenha sido devido a 

presença de um material de baixíssima rigidez. 

4.3.1 Modos de flambagem 

Foram obtidos os 4 primeiros modos de flambagem para o caso com a espuma e sem a 

espuma para as duas condições de contorno avaliadas neste trabalho: apoiado-apoiado e 

engastado-livre, utilizando de discretização mais refinada da malha de elementos finitos. A 

Figura 4.8 e a Figura 4.9 apresentam os resultados para o caso apoiado-apoiado sem a presença 

de espuma, onde foi aplicada malha com elementos de aproximadamente 4 mm. Nos dois 

primeiros modos de flambagem, Figura 4.8 (a) e Figura 4.8 (b), observou-se a formação de 

cinco ondas circunferenciais ( n ), que podem ser observadas nas Figura 4.9 (a) e (b), além de 

uma semi-onda longitudinal ( m ), sendo que a deformada no sentido longitudinal é semelhante 

a de um pilar de mesma altura teria para as mesmas condições de contorno.  

Além disso, o primeiro e o segundo modo de flambagem apresentam exatamente a 

mesma carga crítica e a mesma deformada com mudança apenas do posicionamento das semi-

ondas circunferenciais, sendo o segundo modo de flambagem o modo “companheiro” do 

primeiro. Já no terceiro modo de flambagem notou-se uma mudança no formato que a casca 

cilíndrica assumiu como visto na Figura 4.8 (c), possuindo a partir desse ponto oito ondas 

circunferenciais e três semi-ondas longitudinais, Figura 4.9 (c).  
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A mesma relação existente entre o primeiro e segundo modo de flambagem se repetiu 

entre o terceiro e o quarto, Figura 4.8 (d), sendo que ambos possuem a mesma carga crítica e a 

configuração de deformação só sofreu alterações no posicionamento das ondas ao longo da 

circunferência.  

Figura 4.8 Modos de flambagem e suas cargas críticas da casca cilíndrica sem espuma para o caso apoiado-

apoiado 

    
(a) Primeiro modo de 

flambagem  

Pcr = 3039,52 kN 

(b) Segundo modo de 

flambagem 

Pcr = 3039,52 kN 

(c) Terceiro modo de 

flambagem  

Pcr = 3202,17 kN 

(d) Quarto modo de 

flambagem 

Pcr = 3202,17 kN 

Figura 4.9  Corte no plano x-y dos modos de flambagem da casca cilíndrica sem espuma para o caso apoiado-

apoiado 

    
(a) Primeiro modo de 

flambagem 

n = 5 

(b) Segundo modo de 

flambagem 

n = 5 

(c) Terceiro modo de 

flambagem 

n = 8 

(d) Quarto modo de 

flambagem 

n = 8 

O próximo caso consiste ainda na casca cilíndrica de material metálico, mas desta vez 

com a configuração de contorno engastado-livre. A mesma malha foi utilizada na análise 

numérica e os modos de flambagem obtidos encontram-se detalhados na Figura 4.10 e na Figura 

4.11. Desta vez, a configuração deformada do primeiro modo de flambagem, Figura 4.10 (a), 

apresentou uma forma de onda longitudinal semelhante a um pilar engastado na base e livre no 

topo se comportaria e seis ondas circunferenciais.  

Da mesma forma que para a casca cilíndrica simplesmente apoiada, o segundo modo de 

flambagem, Figura 4.10 (b), é o modo companheiro do primeiro e o quarto modo de flambagem, 

Figura 4.10 (d), é o modo companheiro do terceiro, Figura 4.10 (c). Para o terceiro modo de 

flambagem não ocorre mudança longitudinal da deformada, mas ao longo da circunferência o 
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número de ondas aumenta, passando a ser igual a sete como pode ser observado na Figura 4.11 

(c) e na Figura 4.11 (d).  

Figura 4.10  Modos de flambagem e suas cargas críticas da casca cilíndrica sem espuma para o caso engastado-

livre 

    
(a) Primeiro modo de 

flambagem  

Pcr = 1185,37 kN 

(b) Segundo modo de 

flambagem 

Pcr = 1185,37 kN 

(c) Terceiro modo de 

flambagem  

Pcr = 1193,92 kN 

(d) Quarto modo de 

flambagem 

Pcr = 1193,92 kN 

Figura 4.11  Corte no plano x-y dos modos de flambagem da casca cilíndrica sem espuma para o caso engastado-

livre 

    
(a) Primeiro modo de 

flambagem 

n = 6 

(b) Segundo modo de 

flambagem 

n = 6 

(c) Terceiro modo de 

flambagem 

n = 7 

(d) Quarto modo de 

flambagem 

n = 7 

A seguir são apresentados os resultados obtidos para as cascas cilíndricas de material 

metálico envolvidas por uma camada externa de espuma, cujas análises numéricas foram 

executadas para uma malha com elementos sólidos de 7,5 mm na camada de espuma e 5 mm 

na camada metálica. A primeira situação em questão é o da condição de contorno apoiado-

apoiado, cujos resultados estão na Figura 4.12 e na Figura 4.13. Ao contrário dos casos onde 

não havia a presença da espuma, o modo de flambagem continua a axissimétrico, porém com 

um número menor de ondas circunferenciais e um maior número de semi-ondas longitudinais, 

como fica evidente no corte no plano x-y apresentado na Figura 4.13.  

Para a condição de contorno engastado-livre, o comportamento da casca cilíndrica com 

camada externa de espuma se manteve um pouco mais semelhante ao obtido para o caso sem a 

camada de espuma como se pode observar na Figura 4.14 e na Figura 4.15. Os modos de 

flambagem permaneceram os mesmos, incluindo os valores de m e n.  
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Figura 4.12 Modos de flambagem e suas cargas críticas da casca cilíndrica com espuma para o caso apoiado-

apoiado 

    
(a) Primeiro modo de 

flambagem. 

Pcr = 3374,70 kN 

(b) Segundo modo de 

flambagem. 

Pcr = 3374,70 kN 

(c) Terceiro modo de 

flambagem. 

Pcr = 4222,67 kN 

(d) Quarto modo de 

flambagem. 

Pcr = 4224,24 kN 

Figura 4.13  Corte no plano x-y dos modos de flambagem da casca cilíndrica com espuma para o caso apoiado-

apoiado 

    
(a) Primeiro modo de 

flambagem 

(b) Segundo modo de 

flambagem 

(c) Terceiro modo de 

flambagem 

(d) Quarto modo de 

flambagem 

Figura 4.14 Modos de flambagem e suas cargas críticas da casca cilíndrica com espuma para o caso engastado-

livre 

    
(a) Primeiro modo de 

flambagem. 

Pcr = 1275,33 kN 

(b) Segundo modo de 

flambagem. 

Pcr = 1275,33 kN 

(c) Terceiro modo de 

flambagem. 

Pcr = 1296,31 kN 

(d) Quarto modo de 

flambagem. 

Pcr = 1296,31 kN 

Figura 4.15  Corte no plano x-y dos modos de flambagem da casca cilíndrica com espuma para o caso 

engastado-livre 

    
(a) Primeiro modo de 

flambagem 

m = 12 

(b) Segundo modo de 

flambagem 

m = 12 

(c) Terceiro modo de 

flambagem 

m = 14 

(d) Quarto modo de 

flambagem 

m = 14 
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A existência da camada externa de espuma é, portanto, capaz de influenciar os modos 

de flambagem da estrutura metálica sendo essa influência dependente das condições de 

contorno do problema. A espuma nem sempre será capaz de se deformar da mesma maneira 

que a camada metálica, portanto nessas situações o sistema será obrigado a procurar uma outra 

posição de equilíbrio que ambos os materiais possam assumir. Como exemplificado, as duas 

camadas foram capazes de manter os modos de flambagem para a condição engastado-livre 

enquanto que para a condição apoiado-apoiado se sentiu obrigada a mudar completamente de 

configuração. 

4.3.2 Análise paramétrica da casca cilíndrica com, ou sem, espuma  

Em seguida foi realizado um estudo paramétrico do problema. Para a casca cilíndrica 

sem a presença de espuma foram analisadas as relações ha /  e aL / , enquanto que para a casca 

cilíndrica com a camada de espuma foram analisadas as relações ha / , aL / , 
espmet EE /  e hH /

. Para cada relação analisada, considerou-se X como o valor obtido a partir da geometria de 

referência e as simulações foram refeitas para valores de 1/3 X, 1/2 X, 2X e 3X, onde escolheu-

se um dos parâmetros da relação para ser alterado enquanto todas as outras relações 

permaneceram constantes em relação à geometria de referência, reapresentada na Figura 4.16.  

Figura 4.16 Geometria de referência 

  

(a) Sem espuma (b) Com espuma 
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4.3.2.1 Condição de contorno apoiada-apoiada 

Os resultados obtidos para as relação de ha /  são apresentados na Tabela 4.3 tanto para 

o caso com espuma quanto para o caso onde há apenas a camada metálica, sendo que o 

parâmetro geométrico escolhido para que fosse efetuada a variação foi o raio da superfície 

média da camada metálica tanto no caso com espuma quanto no caso sem espuma. A coluna de 

porcentagem mostra o aumento da carga crítica em relação ao caso sem espuma. Observa-se 

que de X/3 a 3X houve um aumento gradual de crP , o que mostra a eficiência da camada de 

espuma em aumentar a carga crítica da casca cilíndrica. 

Tabela 4.3 Resultados da análise paramétrica de a/h para a condição de contorno apoiado-apoiado 

X = a/h X a (mm) 
Pcr (kN) 

% 
Sem espuma Com espuma 

X/3 33,33 66,67 2580,77* 2675,52* 3,67 

X/2 50 100 2670,82* 2903,43* 8,71 

X 100 200 3039,52 3374,70 11,03 

2X 200 400 3227,34* 3447,96* 6,84 

3X 300 600 3257,29* 3515,60* 7,93 

*: Primeiro modo de flambagem diferente do obtido para o parâmetro X 

Observa-se que de X/3 a X houve um aumento crP , mas quando a relação a/h aumentou 

para 2X, o acréscimo de carga crítica foi um pouco menor do que havia sido de X/2 para X. 

Além disso, o aumento de carga crítica para o fator X/3 foi muito baixo, logo pode-se dizer que 

a influência da camada de espuma sobre o comportamento da casca cilíndrica diminuiu e isso 

é ainda mais evidente pelo fato de que o modo de flambagem para X/3 e X/2 são os mesmos da 

casca sem espuma como mostrado na Figura 4.19 e na Figura 4.20. Se for observado como a 

carga crítica variou em relação a geometria de referência, X, pode-se dizer que a diminuição da 

relação a/h é mais influente sobre a variação de crP  para o caso onde há a presença da camada 

de espuma, enquanto o aumento de a/h é mais influente para a casca sem espuma.  

Os dados da Tabela 4.4 mostram uma análise isolada de cada caso (com espuma e sem 

espuma), a partir da variação porcentual de crP  em relação ao que havia sido obtido para o valor 

de referência, X, e evidencia o que foi dito anteriormente. A relação a/h é mais influente sobre 

a variação da carga crítica para o caso onde há a presença da camada de espuma pois, em relação 
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ao valor inicial de X, foram capazes de causar maiores alterações em relação a carga crítica 

existente para o fator inicial de a/h. 

Tabela 4.4 Variação da carga crítica em relação ao valor obtido para o caso inicial da relação a/h na condição de 

contorno apoiado-apoiado 

X = a/h 
Variação de Pcr (%) 

Sem espuma Com espuma 

X/3 - 15,09 - 20,72 

X/2 - 12,13 - 13,96 

X - - 

2X 6,18 2,17 

3X 7,16 9,39 

Quando se analisa os primeiros modos de flambagem obtidos para o caso sem espuma, 

que são apresentados na Figura 4.17, observou-se que todos eles sofreram alterações em relação 

ao obtido para a geometria de referência, Figura 4.8 (a) e Figura 4.9 (a). Essas alterações foram 

mais bruscas quando a relação a/h aumentou, tanto é que se pode observar em  Figura 4.17 (d) 

que o número de semi-ondas longitudinais passou a ser igual a três. 

Figura 4.17 Vista do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica sem espuma para diferentes valores da 

relação a/h na condição de contorno apoiado-apoiado 

  
(a) a/h  = 33,33 

m = 1 

(b) a/h  = 50 

m = 1 

  
(c) a/h  = 200 

m = 1 

(d) a/h  = 300 

m = 3 
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Quanto ao valor do número de semi-ondas longitudinais, m, só ocorreram alterações 

para a relação de a/h igual a 300 como visto na Figura 4.17, mas o valor do número de ondas 

circunferenciais, n, cresceu a medida que a relação de a/h aumentou, o que fica evidente na 

Figura 4.18. O caso para a relação a/h igual a 300 também se mostrou o mais alterado, sendo 

responsável pelo maior aumento de n dentre todas as situações. 

Figura 4.18 Corte no plano x-y do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica sem espuma para diferentes 

valores da relação a/h na condição de contorno apoiado-apoiado 

  
(a) a/h  = 33,33 

n = 2 

(b) a/h  = 50 

n = 3 

  
(c) a/h  = 200 

n = 8 

(d) a/h  = 300 

n = 15 

Para os modos de flambagem do caso da casca cilíndrica com espuma, Figura 4.19, 

obteve-se as mesmas respostas que foram apresentadas para o caso sem espuma quando a 

relação de a/h foi igual a 33,33 e 50. Contudo, a partir desse ponto houve alteração brusca no 

comportamento da estrutura e o modo de flambagem deixou de apresentar ondas 

circunferenciais do tipo harmônicas como pode ser visto na Figura 4.20.  

Portanto, fica evidente que o comportamento da casca cilíndrica é mais sensível às 

variações de a/h quando há presença da camada de espuma, principalmente quando esses 

valores aumentam. Logo, esse parâmetro é responsável por alterações importantes no 

comportamento dos modos de flambagem assim como nos valores de carregamentos máximos 

suportados.  
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Figura 4.19 Vista do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica com camada de espuma para diferentes 

valores da relação a / h na condição de contorno apoiado-apoiado 

  
(a) a/h  = 33,33 

n = 1 

(b) a/h  = 50 

n = 1 

  
(c) a/h  = 200 (d) a/h  = 300 

Figura 4.20 Corte no plano x-y do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica com camada de espuma para 

diferentes valores da relação a/h na condição de contorno apoiado-apoiado 

  
(a) a/h  = 33,33 

n = 2 

(b) a/h  = 50 

n = 3 

  
(c) a/h  = 200 (d) a/h  = 300 
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A seguir, o parâmetro geométrico a ser avaliado foi a relação de L/a, onde a grandeza 

variada foi o comprimento L da casca cilíndrica e os resultados são apresentados na Tabela 4.5. 

Pode-se perceber que a variação da carga crítica é mais suave do que o obtido para a relação de 

a/h.  

Tabela 4.5 Resultados da análise paramétrica de L/a para a condição de contorno apoiado-apoiado 

X = L / a X L (mm) 
Pcr (kN) 

% 
Sem espuma Com espuma 

X/3 0,67 133,33 3207,51* 3361,14* 4,79 

X/2 1 200 3185,34* 3506,22* 10,07 

X 2 400 3039,52 3374,70 11,03 

2X 4 800 2974,45* 3395,64* 14,16 

3X 6 1200 2636,51* 3005,78* 14,01 

*: Primeiro modo de flambagem diferente do obtido para o parâmetro X 

Cabe destacar que o acréscimo de carga devido a presença da espuma para o menor 

valor de L/a destoa do restante dos resultados, já que a sua variação percentual foi menos da 

metade do obtido para a relação de L/a igual a 1. Outro caso que apresentou variação em relação 

aos demais foi a configuração de L/a igual a 6, onde se aumentou drasticamente o comprimento 

da casca cilíndrica e o ganho de carga crítica diminuiu em relação ao apresentado para L/a igual 

a 4. 

A Tabela 4.6 mostra como as cargas críticas das duas configurações de casca cilíndrica, 

com espuma e sem espuma, variaram em relação à geometria de referência quando os valores 

da relação de L/a foram alterados.  

Tabela 4.6 Variação da carga crítica em relação ao valor obtido para o caso inicial da relação L/a na condição de 

contorno apoiado-apoiado 

X = L/a 
Variação de Pcr (%) 

Sem espuma Com espuma 

X/3 1,06 - 0,40 

X/2 1,05 3,90 

X - - 

2X 0,98 0,62 

3X 0,87 - 10,93 

Quando se compara as variações de Pcr com os valores apresentados para a geometria 

de referência, X, na configuração sem espuma, observa-se que a diminuição de L/a causa 
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aumento da carga crítica enquanto a sua diminuição faz com que a mesma seja menor. Esse 

comportamento não se repete quando a espuma está presente na estrutura, fazendo com que 

haja diminuição da carga crítica para os valores extremos de L/a adotados, onde se destaca a 

diminuição de Pcr quando L/a foi igual a 6. 

Para a análise do primeiro modo de flambagem da casca sem espuma segundo a variação 

de L/a, apresenta-se os resultados na Figura 4.21 e na Figura 4.22. Assim como para a carga 

crítica, a diminuição de L/a para 0,67 causou uma mudança brusca no modo de flambagem. A 

distribuição das semi-ondas no sentido longitudinal foi alterada e o valor de m passou a ser 

igual a três, cuja configuração de deformação é muito diferente das apresentadas nos demais 

casos. Para os todos os outros valores de L/a, o modo de flambagem teve o mesmo 

comportamento no sentido longitudinal com a formação de apenas uma semi-onda.  

Figura 4.21 Vista do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica sem camada de espuma para diferentes 

valores da relação L/a na condição de contorno apoiado-apoiado 

  
(a) L/a  = 0,67 

m = 3 

(b) L/a  = 1 

m = 1 

  
(c) L/a  = 4 

m = 1 

(d) L/a  = 6 

m = 1 

Ao longo da circunferência, pode-se observar que quando maior foi a relação de L/a 

menores foram os valores de n, Figura 4.22, o que era esperado já que para relações de L/a 
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elevadas têm-se que o modo de flambagem da casca cilíndrica tende a ser axissimétrico, 

apresentando apenas semi-ondas longitudinais. 

Figura 4.22 Corte no plano x-y do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica sem camada de espuma para 

diferentes valores da relação L/a na condição de contorno apoiado-apoiado 

  

(a) L / a  = 0,67 

n = 8 

(b) L / a  = 1 

n = 7 

  

(c) L / a  = 4 

n = 4 

(d) L / a  = 6 

n = 3 

Já o comportamento dos modos de flambagem para a casca cilíndrica com espuma foi 

diferente do apresentado para o sistema sem espuma. Como apresentado na Figura 4.23 e na 

Figura 4.24, o aumento da relação L/a aumentou a ondulação da deformada longitudinalmente, 

assim como também se pode perceber que a região com maiores perturbações ao longo da 

circunferência passa a ser maior.  

O efeito disso na carga crítica é que seu aumento, quando se faz a comparação com o 

caso sem espuma, para um mesmo fator X, é mais significativo quanto maior for a relação de 

L/a. Isso vale para todos os casos estudados, exceto para o caso 3X, onde o modo de flambagem 

obtido foi o mesmo assumido pela casca cilíndrica sem espuma, como ilustra a Figura 4.21 (d) 

e Figura 4.22 (d). 
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Figura 4.23 Vista do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica com camada de espuma para diferentes 

valores da relação L/a na condição de contorno apoiado-apoiado 

  
(a) L/a  = 0,67 (b) L/a  = 1 

  
(c) L/a  = 4 (d) L/a  = 6 

m = 1 

Figura 4.24 Corte no plano x-y do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica com camada de espuma para 

diferentes valores da relação L/a na condição de contorno apoiado-apoiado 

  
(a) L/a  = 0,67 (b) L/a  = 1 

  
(c) L/a  = 4 (d) L/a  = 6 

n = 3 
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Em seguida são apresentadas as análises paramétricas para as relações existentes apenas 

na casca com a presença da camada externa de espuma. O primeiro deles é a relação entre os 

módulos de elasticidade 
espmet EE / , onde escolheu-se variar o módulo de elasticidade da 

espuma. Os resultados são apresentados na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 Resultados da análise paramétrica de Emet / Eesp para a condição de contorno apoiado-apoiado 

X = Emet / Eesp  X Eesp (MPa) Pcr (kN) % 

X/3 3500 60 3589,30* 6,36 

X/2 5250 40 3482,63* 3,20 

X 10500 20 3374,70 - 

2X 21000 10 3228,11* - 4,34 

3X 31500 6,67 3167,37* - 6,14 

*: Primeiro modo de flambagem diferente do obtido para o parâmetro X 

O que se observou para a variação desse parâmetro foi que quando se aumentou o 

módulo de elasticidade da espuma não se obteve um aumento de carga crítica na mesma 

proporção. Por exemplo, usar um módulo de elasticidade três vezes maior (60 MPa) trouxe um 

aumento de apenas 6,36 % no valor da carga crítica, crP .  

Enquanto isso, a diminuição de Eesp, fez com que a carga crítica diminuísse em relação 

a que foi obtida para o parâmetro de referência, X, e que o modo de flambagem voltasse a ser 

exatamente o mesmo da situação onde não havia presença da espuma. Esse comportamento 

evidenciado na Figura 4.25 (a) para Eesp igual a 6,67 MPa e na Figura 4.25 (b) para Eesp igual a 

10 MPa, onde se observa que até o número de ondas circunferenciais volta a ser igual ao do 

caso sem espuma. Contudo, mesmo com a obtenção do mesmo modo de flambagem do caso 

sem espuma, ainda se obteve um pequeno ganho para Pcr, que foi igual a 6,20 % para o módulo 

de elasticidade igual a 10 MPa (2X) e de 4,20 % para o módulo de elasticidade igual a 6,67 

MPa (3X).  

O primeiro modo de flambagem obtido para cada valor da relação Emet / Eesp encontram-

se na Figura 4.25 e na Figura 4.26. Quando se compara os modos de flambagem obtidos para 

2X e 3X, observa-se que ambos são muito semelhantes, principalmente no sentido longitudinal. 

Mas o resultado obtido para 3X ainda mostrou alterações ao longo da circunferência quando 

comparado a 2X, com uma leve diminuição da ondulação, o que fica evidente na Figura 4.26 

(d).  
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Figura 4.25 Vista do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica com camada de espuma para diferentes 

valores da relação Emet / Eesp na condição de contorno apoiado-apoiado 

  
(a) Emet / Eesp  = 3500 

m = 1 

(b) Emet / Eesp  = 5250 

m = 1 

  
(c)  Emet / Eesp  = 21000 (d) Emet / Eesp  = 31500 

Figura 4.26 Corte no plano x-y do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica com camada de espuma para 

diferentes valores da relação Emet / Eesp na condição de contorno apoiado-apoiado 

  
(a) Emet / Eesp  = 3500 

n = 5 

(b) Emet / Eesp  = 5250 

n = 5 

  
(c)  Emet / Eesp  = 21000 (d) Emet / Eesp  = 31500 
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O último parâmetro a ser analisado para a condição de contorno apoiada-apoiada é a 

relação geométrica H/h, cujos resultados obtidos encontram-se na Tabela 4.8. Dentre as duas 

variáveis, o valor de h foi escolhido para que as alterações fossem feitas. O que se observou foi 

que a diminuição da espessura foi mais influente do que o seu aumento, de forma que para X/3 

houve uma diminuição de 9,16 % da carga crítica enquanto que para um aumento de 3X a 

variação foi de apenas 1,87 %.  

Tabela 4.8 Resultados da análise paramétrica de H/h para a condição de contorno apoiado-apoiado 

X = H/h X H (mm) Pcr (kN) % 

X/3 3,33 6,67 3065,46* -9,16 

X/2 5 10 3108,13* -7,90 

X 10 20 3374,70 - 

2X 20 40 3437,95* 1,87 

3X 30 60 3437,70* 1,87 

*: Primeiro modo de flambagem diferente do obtido para o parâmetro X 

Além disso, o modo de flambagem para ambos os casos também foi alterado. Em X/3 

ele voltou a ser o mesmo da casca cilíndrica sem a camada de espuma como apresentado na 

Figura 4.27 (a). Esse comportamento mostra que para essa relação H/h a influência da camada 

de espuma não é mais suficiente para alterar o modo de flambagem, mesmo que ainda seja 

capaz de trazer pequeno ganho de carga crítica. Enquanto isso, para 2X e 3X os modos de 

flambagem são diferentes tanto do que foi obtido para a casca cilíndrica sem espuma quanto 

para o que foi obtido com espuma quando H/h foi igual a 10 (geometria de referência), Figura 

4.27 (c) e (d).  

Em ambos os casos, percebe-se que as maiores amplitudes modais estão na parte interna 

da estrutura e que uma pequena parcela dela é capaz de se propagar até a parte externa, a não 

ser nas bordas. Além disso, a possibilidade de se descrever as ondas circunferenciais por 

funções harmônicas foi melhorada. Comparando os modos de flambagem apresentados na 

Figura 4.27 (c) e (d) ainda pode-se observar que o aumento da relação H/h também aumentou 

a ondulação da configuração deformada ao longo da circunferência, mas longitudinalmente as 

ondas passaram a ser quase imperceptíveis do lado externo, mesmo se desenvolvendo 

normalmente no lado interno. 
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Figura 4.27 Vista do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica com camada de espuma para diferentes 

valores da relação H/h na condição de contorno apoiado-apoiado 

  
(a) H/h = 3,33 

m = 1 

(b) H/h = 5 

m = 1 

  
(c)  H/h = 20 (d) H/h = 30 

Figura 4.28 Corte no plano x-y do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica com camada de espuma para 

diferentes valores da relação H/h na condição de contorno apoiado-apoiado 

  
(a) H/h = 3,33 

n = 5 

(b) H/h = 5 

n = 5 

  
(c)  H/h = 20 (d) H/h = 30 
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4.3.2.2 Condição de contorno engastada-livre 

O primeiro parâmetro a ser avaliado para a condição de contorno engastada-livre é a 

relação a/h, cujos resultados obtidos encontram-se na Tabela 4.9. Os valores de a foram 

alterados seguindo os mesmos padrões especificados para o caso da condição de contorno 

apoiada-apoiada. Quanto a variação da carga crítica, observou-se que ela aumenta 

gradativamente a medida que a relação de a/h aumenta, mas não na mesma proporção, e as 

variações de Pcr foram menores quando a relação X diminuiu. 

Tabela 4.9 Resultados da análise paramétrica de a/h para a condição de contorno engastado-livre 

X = a / h X a (mm) 
Pcr (kN) 

% 
Sem espuma Com espuma 

X/3 33,33 66,67 1086,65* 1136,94* 4,63 

X/2 50 100 1140,66* 1193,12* 4,60 

X 100 200 1185,37 1275,33 7,59 

2X 200 400 1216,65* 1330,38* 9,35 

3X 300 600 1235,98* 1361,87* 10,19 

*: Primeiro modo de flambagem diferente do obtido para o parâmetro X 

 Na Tabela 4.10 apresenta-se também como a carga crítica, em ambas as 

configurações estruturais, com espuma e sem espuma, variou em relação à geometria de 

referência para as alterações em X. Da mesma maneira que os resultados da Tabela 4.9 foram 

descritos, as variações de Pcr foram diminuindo quando X decresceu, ou aumentando quando o 

mesmo aumentou. O caso com espuma aparentou ser um pouco mais sensível às variações de 

a/h, mas em ambas situações foi observado que as diminuições da carga crítica foram mais 

significativas do que seus aumentos. E, em seguida o primeiro modo de flambagem é 

apresentado na Figura 4.29 e na Figura 4.30. 

Tabela 4.10 Variação da carga crítica em relação ao valor obtido para o caso inicial da relação a/h na condição 

de contorno engastado-livre 

X = a/h 
Variação de Pcr (%) 

Sem espuma Com espuma 

X/3 - 8,33 - 10,85 

X/2 - 3,77 - 6,45 

X - - 

2X 2,64 4,32 

3X 4,27 6,79 
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Figura 4.29 Vista do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica sem camada de espuma para diferentes 

valores da relação a/h na condição de contorno engastado-livre 

  
(a) a/h = 33,33 

 

(b) ) a/h = 50 

 

  
(c)  a/h = 200 

 

(d) a/h = 300 

 

Figura 4.30 Corte no plano x-y do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica sem camada de espuma para 

diferentes valores da relação a/h na condição de contorno engastado-livre 

  
(a) a/h = 33,33 

n = 2 

(b) a/h = 50 

n = 4 

  
(c)  a/h = 200 

n = 9 

(d) a/h = 300 

n = 11 
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Foi observado que existiram alterações em relação ao primeiro modo de flambagem 

obtido para a geometria de referência em todos os casos para a casca cilíndrica sem espuma. 

No que diz respeito às semi-ondas formadas no sentido longitudinal, não houve alterações 

associadas a variação de a/h. Porém, ao longo da circunferência o número de ondas aumentou 

à medida que a/h aumentou, não havendo mudança brusca do modo de flambagem em nenhuma 

das situações apresentada.  

A seguir, o primeiro modo de flambagem para a casca com espuma é apresentado na 

Figura 4.31 e na 

Figura 4.32. O comportamento apresentado pela estrutura foi exatamente o mesmo 

descrito para a casca sem espuma, com a mesma configuração de ondas no sentindo longitudinal 

e de ondas circunferenciais para os respectivos valores de a/h. Portanto, apesar de aumentar a 

carga crítica da estrutura, a camada de espuma não foi capaz de alterar o modo de flambagem. 

Figura 4.31 Vista do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica com camada de espuma para diferentes 

valores da relação a/h na condição de contorno engastado-livre 

  
(a) a/h = 33,33 

 

(b) a/h = 50 

 

  
(c)  a/ h = 200 

 

(d) a/h = 300 
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Figura 4.32 Corte no plano x-y do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica com camada de espuma para 

diferentes valores da relação a/h na condição de contorno engastado-livre 

  
(a) a/h = 33,33 

n = 3 

(b) a/h = 50 

n = 4 

  
(c)  a/h = 200 

n = 9 

(d) a/h = 300 

n = 11 

Os resultados obtidos para a análise da variação da relação L/a, encontram-se na Tabela 

4.11, na qual os valores de L foram escolhidos para que as variações fossem efetuadas. O que 

se observou foi que, de X/2 a 3X, houve um aumento gradativo da carga crítica para a casca 

cilíndrica com espuma em relação à sem espuma, mas para X/3 o aumento foi superior ao 

aumento gerado em X/2. Além disso, a diferença de ganho entre 2X e 3X foi pequena, de onde 

pode-se concluir que o aumento excessivo da relação L/a não traz mais ganhos tão significativos 

no valor da carga crítica. 

Tabela 4.11 Resultados da análise paramétrica de L/a para a condição de contorno engastado-livre 

X = L/a X L (mm) 
Pcr (kN) 

% 
Sem espuma Com espuma 

X/3 0,67 133,33 1287,78* 1373,27* 6,64 

X/2 1 200 1233,05* 1291,42* 4,73 

X 2 400 1185,37 1275,33 7,59 

2X 4 800 1171,26* 1278,59* 9,16 

3X 6 1200 1170,80* 1278,37* 9,19 

*: Primeiro modo de flambagem diferente do obtido para o parâmetro X 
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Na Tabela 4.12 são apresentadas as variações da carga crítica para cada caso, com 

espuma e sem espuma, em relação à geometria de referência. Em ambos os casos houve 

aumento das cargas críticas para menores valores de X. Porém, quando os valores relação L/a 

foram aumentados os comportamentos diferiram, a saber: para o caso sem espuma houve 

redução da carga crítica enquanto que para o caso com espuma ainda se obteve um pequeno 

aumento em 2X com uma diminuição para o caso 3X.  

Isso quer dizer que em ambos os casos o aumento da relação L/a diminui o Pcr do 

sistema, mas a presença da espuma foi capaz de evitar perda no valor da carga crítica. Enquanto 

isso, para a diminuição de X, as variações no caso sem espuma foram maiores do que no caso 

com espuma, logo a existência dessa camada reduz a sensibilidade do sistema às variações do 

parâmetro evitando que haja diminuição da carga crítica em relação à geometria de referência. 

Tabela 4.12 Variação da carga crítica em relação ao valor obtido para o caso inicial da relação L/a na condição 

de contorno engastado-livre 

X = L/a 
Variação de Pcr (%) 

Sem espuma Com espuma 

X/3 8,64 7,68 

X/2 4,02 1,26 

X - - 

2X -1,19 0,26 

3X -1,23 0,24 

As alterações no parâmetro L/a também causaram alterações no primeiro modo de 

flambagem da estrutura, cujos resultados são apresentados na Figura 4.33 e na Figura 4.34. 

Considerando o caso onde não há presença de espuma, o comportamento longitudinal 

permaneceu o mesmo, mas o número de ondas ao longo da circunferência foi alterado em 

relação à geometria de referência. Nas situações em que X diminuiu, o número de ondas 

circunferenciais foi igual a 7, tanto para X/3 quanto para X/2.  

Quando X foi aumentado o valor caiu para 6 em 2X e para 5 em 3X, o que mostra que 

o aumento da relação L/a tem mais influência sobre o modo de flambagem da estrutura do que 

sob sua carga crítica, haja vista que as alterações observadas nos modos de flambagem foram 

mais significativas até mesmo quando se compara o estudo da relação L/a com outros fatores 

geométricos. 
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Figura 4.33 Vista do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica sem camada de espuma para diferentes 

valores da relação L/a na condição de contorno engastado-livre 

  
(a) L/a = 0,67 

 

(b) L/a = 1 

 

  
(c)  L/a = 4 

 

(d) L/a  = 6 

 

Figura 4.34 Corte no plano x-y do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica sem camada de espuma para 

diferentes valores da relação L/a na condição de contorno engastado-livre 

  
(a) L/a = 0,67 

n = 7 

(b) L/a = 1 

 n = 7 

  
(c)  L/a = 4 

n = 6 

(d) L/a  = 6 

n = 5 
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 A Figura 4.35 e a Uma alteração interessante de comportamento foi observada 

para a relação L/a igual a 6, onde a estrutura parece ter tentando formar a mesma configuração 

deformada do modo de flambagem que foi obtido para a situação sem espuma, mas foi impedida 

pela nova espessura do sistema, que ocasionou a deterioração de uma das ondas circunferenciais 

e da axissimetria do modo de flambagem. 

Figura 4.36 apresentam o primeiro modo de flambagem da estrutura com espuma 

segundo as variações adotadas para a relação L/a. Para as variações de X/3 a 2X, as 

características longitudinais e circunferenciais do primeiro modo de flambagem se 

comportaram da mesma maneira do que a estrutura sem a presença de espuma, mesmo que 

todos tenham se alterado se comparados com o primeiro modo de flambagem da geometria de 

referência com presença de espuma.  

Figura 4.35 Vista do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica com camada de espuma para diferentes 

valores da relação L/a na condição de contorno engastado-livre 

  
(a) L/a = 0,67 

 

(b) L/a = 1 

 

  
(c)  L/a = 4 

 

(d) L/a  = 6 
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Uma alteração interessante de comportamento foi observada para a relação L/a igual a 

6, onde a estrutura parece ter tentando formar a mesma configuração deformada do modo de 

flambagem que foi obtido para a situação sem espuma, mas foi impedida pela nova espessura 

do sistema, que ocasionou a deterioração de uma das ondas circunferenciais e da axissimetria 

do modo de flambagem. 

Figura 4.36 Corte no plano x-y do primeiro modo de flambagem da casca cilíndrica com camada de espuma para 

diferentes valores da relação L/a na condição de contorno engastado-livre 

  
(a) L/a = 0,67 

n = 7 

(b) L/a = 1 

n = 7 

  
(c)  L/a = 4 

n = 6 

(d) L/a  = 6 

A relação entre o módulo de elasticidade do material metálico e o do material da espuma 

foi analisada e os resultados obtidos encontram-se na Tabela 4.13, onde optou-se por variar a 

relação Emet / Eesp através da alteração de Eesp. As porcentagens apresentadas são em relação à 

geometria de referência e mostram que o aumento do módulo de elasticidade da espuma trouxe 

ganho na carga crítica de forma significativa, enquanto que a redução foi responsável por uma 

queda no valor de Pcr, mas não de forma tão intensa. Assim, reduzir o módulo de elasticidade 

da espuma traz menos consequências a sua carga crítica do que aumentá-lo.  
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Tabela 4.13 Resultados da análise paramétrica de Emet / Eesp para a condição de contorno engastado-livre 

X = Emet / Eesp  X Eesp (MPa) Pcr (kN) % 

X/3 3500 60 1425,55 11,78 

X/2 5250 40 1352,86 6,08 

X 10500 20 1275,33 - 

2X 21000 10 1234,52 - 3,20 

3X 31500 6,67 1220,41 - 4,31 

Nenhum dos valores da relação entre os modos de elasticidade analisados foi capaz de 

alterar o modo de flambagem da estrutura, que permaneceu exatamente igual ao da geometria 

de referência em todas as situações abordadas.  

A última variável a ser analisada é a relação entre H/h, onde optou-se por variar os 

valores de H e os resultados obtidos encontram-se na Tabela 4.14. Através dela pode-se notar 

que a redução de X trouxe diminuição da carga crítica, mas não da mesma forma com que o 

seu aumento foi capaz de incrementar o valor de Pcr   

Tabela 4.14 Resultados da análise paramétrica de H/h para a condição de contorno engastado-livre 

X = H / h X H (mm) Pcr (kN) % 

X/3 3,33 6,67 1197,45 -6,11 

X/2 5 10 1208,79 -5,22 

X 10 20 1275,33 - 

2X 20 40 1432,26 12,30 

3X 30 60 1506,60* 18,13 

*: Primeiro modo de flambagem diferente do obtido para o parâmetro X 

A única situação em que a variação da espessura foi capaz de alterar o primeiro modo 

de flambagem em relação ao obtido para a geometria de referência foi para o parâmetro de 3X, 

cujo modo de flambagem é apresentado na Figura 4.37. Para todos os outros casos tanto o 

número de semi-ondas longitudinais quanto o número de ondas circunferenciais foram 

mantidos. Porém, nessa situação específica, o modo de flambagem deixou de ser descrito por 

uma função harmônica e percebe-se uma tentativa de formação das sete ondas apresentadas 

para as outras relações de H/h que, provavelmente, foi impedida pela espessura excessiva da 

camada de espuma. Essa alteração de comportamento observada segundo a análise da influência 

de H/h mostrou que a sua influência sobre o comportamento da estrutura é maior do que a das 

outras relações abordadas para essa condição de contorno.  
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Figura 4.37 Primeiro modo de flambagem para a casca cilíndrica com camada de espuma considerando a relação 

H/h igual a 30 

  
(a) Vista (b) Corte no plano x-y 

De maneira geral, o que pode se perceber comparando o comportamento da casca 

cilíndrica, tanto com espuma quanto sem espuma, é que a condição de apoio engastada-livre é 

mais difícil que ter alterações significativas nos modos de flambagem quando se compara com 

os resultados da análise paramétrica do caso apoiado-apoiado. Apesar de se obter variações dos 

valores da carga crítica, o que era esperado devido a maior flexibilidade da casca cilíndrica 

engastada-livre, pois devido ao número inferior de restrições de deslocamento a casca cilíndrica 

apresenta maior liberdade para se deslocar. 

4.4 ANÁLISE ESTÁTICA NÃO LINEAR 

Para obtenção do caminho pós-crítico foram consideradas imperfeições modais na 

forma do primeiro modo de flambagem de cada caso com amplitudes de imperfeição de 5%, 

6%, 7%, 8%, 9% e 10 % da espessura na geometria de referência (reapresentada naFigura 4.38) 

para os casos com espuma e sem espuma e segundo as condições de contorno apoiado-apoiado 

e engastado-livre.  

Figura 4.38 Reapresentação da geometria de referência 

  

(a) Sem espuma (b) Com espuma 
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O problema foi resolvido com malha gerada por elementos de 8 mm, que não foi 

refinada o suficiente para que se conseguisse obter o ramo de ganho de resistência existente em 

diagramas de bifurcação de cascas cilíndricas. No entanto o tempo de processamento foi 

satisfatório e considera-se que os resultados obtidos até o ponto mínimo de carga suportada no 

caminho pós-crítico são coerentes. A diminuição da carga para perda de estabilidade e o 

afastamento do caminho de equilíbrio em relação ao que seria sua posição para a estrutura 

perfeita (solução trivial) são consequências da existência de imperfeições que também eram 

esperadas. Como dito anteriormente, os diagramas foram traçados para os pontos de maior 

deslocamento da casca cilíndrica, sendo que para o caso apoiado-apoiado o ponto se encontrava 

à metade da altura da estrutura enquanto que para o caso engastado-livre esse ponto estava na 

extremidade superior. 

 O primeiro caso a ser apresentado na Figura 4.39 é o da casca cilíndrica de material 

metálico e sem espuma para a condição de contorno apoiado-apoiado. Observou-se que, para 

todos os valores da amplitude da imperfeição geométrica, a inclinação da reta no trecho anterior 

à flambagem foi o mesmo, mas que a medida que a imperfeição aumentou a máxima carga 

atingida pela estrutura diminuiu. A Figura 4.40 apresenta em detalhe a região em que a estrutura 

atingiu o carregamento limite, onde fica evidente que quanto maior a imperfeição menor será a 

carga crítica da estrutura. 

Figura 4.39 Caminho não limear de equilíbrio para a casca cilíndrica de camada única metálica na condição de 

contorno apoiado-apoiado 
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Figura 4.40 Detalhe da região de pico do caminho não limear de equilíbrio para a casca cilíndrica de camada 

única metálica na condição de contorno apoiado-apoiado 

 

Os valores da carga limite para cada nível de imperfeição considerada e o seu percentual 

em relação a carga crítica da estrutura perfeita são apresentadas na Tabela 4.15. 

Tabela 4.15 Cargas limites para cada nivel de imperfeição e a respectiva redução percentual. Caso apoiado-

apoiado e sem espuma. 

I (%) Plim (kN) % 

5 2604,70 85,69 

6 2580,40 84,89 

7 2556,90 84,12 

8 2534,10 83,37 

9 2511,70 82,63 

10 2489,80 81,91 

O caso seguinte diz respeito à casca cilíndrica de camada única metálica, mas na 

condição de apoio engatado-livre e o resultado obtido para o diagrama de bifurcação encontra-

se na Figura 4.41. O comportamento observado para a condição de contorno apoiado-apoiado, 
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no que diz respeito à diminuição mais acentuada da carga crítica para maiores valores de 

imperfeição se repetiram para o caso engasta-livre como era esperado e pode ser visto com mais 

detalhes na Figura 4.42.  

Figura 4.41 Caminho não linear de equilíbrio para a casca cilíndrica de camada única metálica na condição de 

contorno engastado-livre 

 

No entanto, na zona de equilíbrio fundamental, observou-se que o comportamento da 

estrutura se afastou menos do que seria a resposta para a estrutura perfeita, ou seja, o trecho 

inicial obtido é menos inclinado do que no primeiro caso analisado. Outra diferença observada 

entre o comportamento estrutural para as duas condições de contorno foi que, no trecho pós-

crítico do caso apoiado-apoiado, houve uma redução mais acentuada do carregamento quando 

comparado com o caso engastado-livre. No segundo caso a diminuição da carga se mostrou 

mais suave. 
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Figura 4.42 Detalhe da região de pico do caminho não linear de equilíbrio para a casca cilíndrica de camada 

única (metálica) na condição de contorno engastado-livre 

 

As cargas críticas para cada imperfeição introduzida ao modelo e a redução percentual 

em relação à estrutura perfeita em análise linear são apresentadas na Tabela 4.16. 

Tabela 4.16 Cargas limites para cada imperfeição e redução percentual. Caso engastado-livre sem espuma. 

I (%) Plim (kN) % 

5 1015,40 85,66 

6 995,55 83,99 

7 977,22 82,44 

8 960,13 81,00 

9 944,07 79,64 

10 928,91 78,36 

A próxima análise executada foi a da casca cilíndrica metálica com a consideração da 

existência da camada externa de espuma para a condição de contorno apoiado-apoiado, cujo 

caminho não linear de equilíbrio se encontra na Figura 4.43. Apesar das semelhanças entre o 
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comportamento apresentado para a estrutura sem espuma e com espuma, como a inclinação da 

solução do caminho linear antes que o carregamento limite fosse atingido e menores valores de 

carregamento limite para maiores incrementos de imperfeições, o caso com espuma apresenta 

comportamento bem distante do seu diagrama de bifurcação para o caso perfeito com uma 

curvatura acentuada principalmente na região de aproximação da carga limite, que se 

pronunciou mais para imperfeições maiores. 

Figura 4.43 Caminho não linear de equilíbrio para a casca cilíndrica metálica com consideração da camada 

externa de espuma na condição de contorno apoiado-apoiado 

 

A Tabela 4.17 apresenta as reduções de carga limite para cada nível de imperfeição 

analisado, de onde pode-se inferir que a consideração da camada de espuma aumentou a 

sensibilidade do problema a imperfeições, já que as reduções foram mais acentuadas quando se 

compara com os casos onde não houve a adição da camada de espuma. Para as imperfeições de 
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5% e 6 % houve quedas de resistência muito bruscas na região pós-crítica que é mais próxima 

ao pico do diagrama, enquanto imperfeições maiores atingiram a carga crítica para níveis 

inferiores de esforço, porém perderam menos resistência na região pós-crítica e para níveis de 

deslocamento mais pronunciados se comportaram da mesma maneira. É importante salientar 

que a existência de posições de equilíbrio para baixos níveis de carregamento faz com que seja 

possível que a estrutura busque essa nova configuração devido a existência de imperfeições, já 

que a resposta resultante do sistema se trata de um problema muito sensível às condições de 

contorno e às imperfeições geométricas iniciais. Portanto, a presença de um ramo do caminho 

não linear de equilíbrio para carregamentos tão baixos quanto os apresentados para as 

imperfeições de 5% e 6% devem ser investigados com mais detalhe para determinar a 

localização do ramo de ganho de resistência e qual seria a extensão da zona de influência desse 

trecho de baixos carregamentos para o colapso da estrutura. 

Tabela 4.17 Cargas limites para cada nível imperfeição e sua redução percentual. Caso apoiado-apoiado com 

espuma. 

I (%) Plim (kN) % 

5 1943,20 57,58 

6 1800,70 53,36 

7 1673,00 49,57 

8 1557,60 46,16 

9 1452,60 43,04 

10 1356,70 40,20 

O caso analisado a seguir foi o da casca cilíndrica de material metálico com a camada 

externa de espuma, mas com a condição de contorno engastado-livre, Figura 4.44. A relação 

entre o caso apoiado-apoiado e engastado-livre para a estrutura com a presença de espuma é 

semelhante ao obtido para o sistema sem espuma: o trecho do caminho não linear de equilíbrio 

que antecede a carga limite foi menos afetado para no caso engastado-livre do que para o 

apoiado-apoiado, como pode ser observado a partir da inclinação deste trecho. De maneira 

geral, quando se compara apenas o caso engastado-livre para as configurações com espuma e 

sem espuma, observa-se que as diferenças no formato da curva também foram mais amenas em 

relação as diferenças já apresentadas anteriormente para a condição de contorno apoiado-

apoiado.  

Para os níveis mais acentuados de imperfeição, pequenas mudanças no comportamento 

do caminho não linear de equilíbrio foram observadas com quedas mais bruscas na carga 
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resistida e maiores curvaturas no final do trecho imediatamente anterior a carga limite para 

níveis maiores de imperfeição.  

Apesar do comportamento mais uniforme do caminho não linear de equilíbrio, essa 

condição de contorno com a presença da espuma externa apresentou maiores reduções da carga 

limite quando se compara os valores máximos de carregamento para cada imperfeição com os 

valores de carga crítica obtidos para a estrutura perfeita, mas esses valores ainda são da mesma 

ordem das diferenças encontradas para o caso apoiado-apoiado e mesmo assim ambas as 

condições de contorno dos sistemas estruturais com a consideração da camada de espuma foram 

muito maiores do que as apresentadas para o caso de uma única camada metálica, Tabela 4.18.  

Figura 4.44 Caminho não linear de equilíbrio para a casca cilíndrica metálica com a consideração da camada 

externa de espuma na condição de contorno engastado-livre 
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Tabela 4.18 Cargas limite para cada imperfeição e sua redução percentual. Caso engastado-livre com espuma. 

I (%) Plim (kN) % 

5 623,94 48,92 

6 573,05 44,93 

7 529,74 41,54 

8 492,48 38,62 

9 460,15 36,08 

10 431,96 33,87 

O gráfico da  Figura 4.45 mostra claramente que o aumento das imperfeições tem maior 

influência sobre a estrutura quando a condição de contorno foi engastado-livre do que quando 

foi considerada simplesmente apoiada tanto para a casca cilíndrica com espuma quanto sem. 

Isso se deve a influência que a condição de contorno possui na flexibilidade da estrutura, que 

se torna maior quando está na configuração engastado-livre do que quando está na configuração 

apoiado-apoiado e esse aumento de flexibilidade ocasiona maior sensibilidade à maiores fatores 

de imperfeição. Quanto a comparação entre as respostas obtidas para o caso com espuma e o 

caso sem espuma pode-se também afirmar que a mesma alterou a rigidez global do sistema 

estrutural e dessa forma a influência de fatores não lineares aumentou, portanto, a resposta do 

caminho pós-crítico foi mais sensível ao aumento de não linearidades geométricas do que foi 

para o caso onde não havia espuma.  

 Figura 4.45 Parcela do carregamento crítico resistido (Plim) em função dos fatores de imperfeição para todos os 

tipos de estrutura e condições de contorno analisados 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

A necessidade de estruturas mais leves, mas que ainda assim possuam alto desempenho 

no que diz respeito ao seu comportamento mecânico faz com que os fenômenos de instabilidade 

apareçam de maneira muito precoce. As cascas cilíndricas são estruturas esbeltas e de geometria 

complexa muito sensíveis a flambagem quando submetidas a carregamentos axiais e, devido as 

vastas possibilidades de aplicação, ainda existem muitas situações de carregamentos ou 

configurações para a composição de sua seção que devem ser investigadas com mais afinco, 

pois qualquer fator pode gerar alterações significativas tanto no seu carregamento crítico quanto 

na estabilidade e na forma do seu comportamento pós-crítico. Por isso, a proposta de uma 

camada externa de espuma que envolva a casca cilíndrica se encaixa bem nos objetivos da 

otimização do comportamento da estrutura: utilizar um material leve de baixo custo que seja 

capaz de evitar processos de perda de estabilidade e que, mesmo quando houver ocorrência de 

flambagem, se possa controlar possíveis quedas excessivas de rigidez. 

Portanto, no presente trabalho foram realizadas análises numéricas de uma casca 

cilíndrica de material metálico e para a mesma casca com a adição de uma camada externa de 

espuma submetidas a um carregamento axial. As simulações foram feitas com o auxílio do 

software Abaqus que utiliza o método dos elementos finitos para resolução do problema, sendo 

que a camada metálica de pequena espessura foi discretizada segundo elementos finitos do tipo 

casca (elemento S4R) enquanto na camada de espuma foram utilizados elementos volumétricos 

devido a sua maior espessura (elemento C3D8R). Em ambos os casos foram realizadas diversas 

simulações para diferentes geometrias, condições de contorno e imperfeições geométricas para 

que se pudesse comparar tanto o efeito que cada uma dessas alterações teve quando se 

comparou o comportamento da casca cilíndrica com espuma com a casca cilíndrica sem 

espuma. 

No estudo dos modos de flambagem e suas cargas críticas, notou-se que a presença da 

camada de espuma alterou o comportamento da estrutura para a condição de contorno apoiada-

apoiada, aumentando sua carga crítica em 11,03 % no primeiro modo. Os modos de flambagem 

para a casca cilíndrica com espuma apresentaram geometria mais complexa quando 
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comparados aos obtidos para a casca sem espuma. Já para a condição de contorno engastada-

livre, as alterações foram nos modos de flambagem foram mais suaves, mas mesmo assim se 

observou um aumento da carga crítica, no primeiro modo de flambagem de 7,59 %. Em todos 

os casos analisados, quando a presença da espuma foi capaz de alterar o modo de flambagem 

essa mudança já foi percebida para o primeiro modo, não tendo sido observadas mudanças 

bruscas entre os modos consecutivos. 

Na análise paramétrica do caso sem espuma foram avaliados as relações ha /  e aL / , 

enquanto que para a casca com a camada de espuma foram analisadas as relações ha / , aL / , 

espmet EE /  e hH / . Verificou-se que para a estrutura apoiada-apoiada houve grande 

sensibilidade em relação as variações de geometria de uma maneira geral, pois para todas as 

variações feitas nas relações paramétricas a estrutura apresentou mudanças no primeiro modo 

de flambagem tanto para a casca cilíndrica com espuma quanto para sem espuma quando 

comparadas aos resultados obtidos para a geometria de referência. Para o caso engastado-livre, 

as variações nos modos de flambagem devidas as alterações nas relações geométricas sempre 

ocorreram no número de ondas circunferenciais formadas. Destaca-se a variação de 
espmet EE /  

que não foi capaz de mudar o primeiro modo de flambagem assim e também que, no estudo da 

influência do fator hH /  obteve-se o único caso, para essa condição de contorno, em que as 

ondas circunferenciais foram deterioradas quando essa relação foi aumentada em três vezes. 

Nos casos em que as variáveis analisadas foram alteradas de forma a reduzir o parâmetro 

característico da camada de espuma, como módulo de elasticidade e espessura, houve 

convergência do primeiro modo de flambagem para o do caso sem espuma, contudo sempre 

houve ganho de carga crítica. Além disso não houve grande uniformidade quanto ao aumento 

ou diminuição do ganho de crP  devido a adição da camada de espuma quando os fatores 

analisados foram variados, haja vista que a alteração de cada parâmetro trouxe alterações 

particulares ao carregamento resistido. 

Na análise não linear observou-se de maneira uniforme que quanto maior foram as 

imperfeições geométricas consideradas menor foi o carregamento limite para o qual ocorreu a 

perda de estabilidade. As estruturas com camada de espuma apresentaram maiores reduções de 

cargas limites quando esses valores foram comparados com o obtido a partir da análise linear 

da geometria de casca cilíndrica perfeita. Além disso, essas perdas também foram mais 

acentuadas para a condição de contorno engastada-livre sendo esse tipo de apoio mais sensível 
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a imperfeições iniciais do que o apoio simples devido a sua maior flexibilidade e consequente 

crescimento da influência perante não linearidades geométricas.  

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

Para outros trabalhos propõe-se o estudo dos caminhos não lineares de equilíbrio com 

malhas mais refinadas para que assim se obtenha com mais precisão o formato das regiões dos 

ramos pós-críticos influenciadas pelos modos de flambagem de ordem mais alta também para 

uma gama maior de valores de imperfeições iniciais. Outra análise relevante é a verificação da 

influência que imperfeições existentes na interface dos dois materiais poderia ter no caminho 

pós-crítico da estrutura.  

Como se trata de um sistema estrutural aplicado a construção de foguetes, o seu 

comportamento frente a carregamentos dinâmicos, principalmente explosivos, interação fluido-

estrutura e combinações desses fatores são também relevantes. 
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ANEXO A - CÓDIGO EM PYTHON PARA EXTRAÇÃO DE 

DADOS DAS SIMULAÇÕES NUMÉRICAS 

O código utilizado para extrair os dados gerados pelas simulações numéricas, na 

linguagem de programação python é apresentado a seguir. 

from abaqus import * 

from abaqusConstants import * 

import __main__ 

import section 

import regionToolset 

import displayGroupMdbToolset as dgm 

import part 

import material 

import assembly 

import step 

import interaction 

import load 

import mesh 

import job 

import sketch 

import visualization 

import xyPlot 
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import displayGroupOdbToolset as dgo 

import connectorBehavior 

myOdb=visualization.openOdb('I10.odb') 

nsetWhole=myOdb.rootAssembly.instances['PART-1-1'].nodeSets['MIDDLE'] 

nsetPRESS = myOdb.rootAssembly.instances['PART-1-1'].nodeSets['BOTTOM'] 

dim = len(myOdb.steps['Step-1'].frames) 

# Laco para extrarir os deslocamentos nos nós 

for frame_index in range(0, dim-1): 

 myLastFrame = myOdb.steps['Step-1'].frames[frame_index+1] 

 myCurrentFrame = myLastFrame 

 UField = myCurrentFrame.fieldOutputs['U'] 

 USubField = UField.getSubset(region=nsetWhole) 

 Disptable = []  

 DispavgFile = open('NLB\Disp' + str(frame_index) +  '.txt','w') 

 for v in USubField.values: 

     Disptable.append([v.nodeLabel,v.data[0],v.data[1],v.data[2]]) 

     DispavgFile.write('%10d %10.3E %10.3E %10.3E\n' 

%(v.nodeLabel,v.data[0],v.data[1],v.data[2])) 

 DispavgFile.close() 

# Load Proportionality Factor 

DataavgFileLPF = open('NLB\LPF.txt','w') 

DatatableLPF = [] 
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dim = len(myOdb.steps['Step-1'].historyRegions['Assembly 

ASSEMBLY'].historyOutputs['LPF'].data) 

for frame_index in range(0, dim): 

 myLPFData = myOdb.steps['Step-1'].historyRegions['Assembly 

ASSEMBLY'].historyOutputs['LPF'].data[frame_index] 

 DatatableLPF = [] 

 DatatableLPF.append([myLPFData[0], myLPFData[1]]) 

 DataavgFileLPF.write('%10.5E %10.5E\n' %(myLPFData[0], myLPFData[1])) 

DataavgFileLPF.close() 

sys.exit()
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ANEXO B - CÓDIGO PARA MATLAB PARA OBTENÇÃO 

DOS GRÁFICOS DAS SIMULAÇÕES NUMÉRICAS 

O código utilizado para obtenção dos gráficos das análises não lineares no software 

Matlab a partir dos dados extraídos das simulações numéricas é apresentado a seguir. 

%% GEOMETRIA/INP 

ForcaI = 30000 ; 

 % %% Extracao dos dados lineares 

% cd LB 

% delete(['Disp_LB\*.txt*'])   

% !call abaqus cae noGUI=PT_LB.py 

% cd .. 

%% Extracao dos dados nao-lineares 

 cd I18 ; 

delete(['NLB\*.txt*'])   

!call abaqus cae noGUI=PT_NLB.py  

cd .. 

 %% DESLOCAMENTO MAXIMO - LINEAR 

 M = dlmread('LB\Disp_LB\Disp1.txt') ; 

Ux = M(:,2) ; 

Uy = M(:,3) ; 

Urad = power((power(Uy,2)+power(Ux,2)),0.5) ; 
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Umax = max(Urad); 

k = 1; 

while Urad(k)<Umax 

        k = k+1;     

end 

nUmax = M(k,1); 

 %% DIAGRAMA DE BIFURCACAO 

 cd I18  

 % Vetor dos deslocamentos 

dim = length(dir('NLB\*Disp*')) ; 

vet_U(1) = 0; 

for i = 2:(dim+1) 

    filename = ['NLB\Disp' num2str(i-2) '.txt']; 

    M = dlmread(filename) ; 

    Ux = M(:,2) ; 

    Uy = M(:,3) ; 

    Urad = power((power(Uy,2)+power(Ux,2)),0.5) ; 

    vet_U(i) = Urad(k) ; 

end 

 % Vetor de carregamento 

M = dlmread('NLB\LPF.txt') ; 
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LPF = M(:,2) ; 

ArcLength = M(:,1) ; 

vet_P = (ForcaI*M(:,2))*2/(10*2*pi*a); 

 x = 1; 

while vet_U(x) < max(vet_U) 

    x = x + 1; 

end 

 % Plot 

figure(1) ; clf ; 

box on 

plot(vet_U(1:x),vet_P(1:x),'.','MarkerSize', 3) 

%plot(vet_U,vet_P,'.','MarkerSize', 3) 

xlabel('Deslocamento radial (mm)') 

ylabel('P (kN)') 

axis square ; 

%% Exportar 

figure(1) 

print '-dpng' '-r300' 'Fig1_CS_I18' 

 cd .. 

 




