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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

Os painéis cilíndricos possuem geometrias compreendidas como setores circulares de cascas 

cilíndricas, recebendo também o nome de casca cilíndrica circular aberta. Essas estruturas são 

caracterizadas por serem esbeltas – apresentam a espessura significativamente inferior se 

comparada às demais dimensões – e resistentes, sendo capazes de atender concepções 

arquitetônicas e designs inovadores e ousados. Logo, são amplamente utilizados em áreas 

distintas da engenharia como parte constituinte de aviões, aquários, coberturas, submarinos, 

entre outros. No entanto, por apresentarem uma complexidade geométrica, tornam-se peças 

suscetíveis à perda de estabilidade e vibrações excessivas ao serem submetidas a 

carregamentos estáticos e dinâmicos. Assim sendo, torna-se crucial o estudo de seu 

comportamento não linear e o efeito gerado por erros no processo de fabricação resultantes de 

aleatoriedades nos parâmetros. 

No que tange aos estudos relacionados à instabilidade estrutural desses painéis, destacam-se 

as análises de carga crítica relacionadas ao modo fundamental de flambagem, assim como a 

adequação de expressões analíticas para configuração do caminho pós-crítico e 

posteriormente avaliação do comportamento da rigidez e pontos de bifurcação. Outro aspecto 

significativo de investigação é a influência no comportamento dessas peças diante de um 

caráter estocástico assumido pelos parâmetros geométricos e de material constituintes, uma 

vez que o caráter esbelto proporciona uma sensibilidade perante alterações iniciais dos 

parâmetros na estrutura. 

Em geral, os painéis comumente utilizados apresentam complexidade geométrica, de 

carregamento e de condições de apoio, que acaba inviabilizando a abordagem pela solução 

analítica do problema ao se introduzir aproximações e considerações realizadas nas 

formulações matemáticas para representar o fenômeno estudado, uma vez que existe a 

possibilidade de que o resultado obtido destoe do comportamento real. Assim sendo, torna-se 

necessário recorrer a procedimentos aproximados de precisão acurada para o tratamento do 

fenômeno abordado como, por exemplo, o Método dos Elementos Finitos (MEF). 
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O MEF propõe a discretização do sistema contínuo em um número finito de elementos, 

destoando da abordagem analítica, do elemento diferencial, de forma que o estudo do 

conjunto se torne possível através da descrição da variável de estado no comportamento de 

cada elemento- no caso da engenharia estrutural, os deslocamentos nodais- e suas interações. 

Logo, para que a representação discreta seja capaz de atender satisfatoriamente às condições 

reais, constitui-se fundamental para aplicação deste método a definição da malha de 

elementos e o tipo de elemento a ser introduzido, utilizando para tal análises de convergência. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Os painéis cilíndricos são estruturas utilizadas nas mais diferentes áreas da engenharia, 

estando presentes por exemplo em submarinos, aviões, coberturas e entre outros. Além disso, 

o comportamento do caminho não linear de equilíbrio ainda não é totalmente compreendido e 

por se tratar de uma estrutura esbelta, as variações paramétricas são de alta sensibilidade na 

resposta dessas estruturas. Assim sendo, torna-se justificável o presente estudo para abordar 

essas questões. Quanto à utilização de um método discreto de análise, tem-se que essa opção é 

escolhida pelo fato de que as simplificações matemáticas requeridas pela abordagem analítica 

podem ocasionar resultados que destoam dos fenômenos reais. 

1.2 OBJETIVOS GERAIS 

O presente trabalho busca identificar o comportamento estático não linear de painéis de 

geometria cilíndrica. Para isso, objetiva-se conhecer os valores de carga crítica que estão 

submetidos os painéis em seus modos de flambagem e compreender como é disposto o 

caminho não linear de equilíbrio dessa estrutura utilizando o método dos elementos finitos 

através do programa comercial ABAQUS®. Além disso, é desejável compreender a influência 

da aleatoriedade dos parâmetros geométricos nesses painéis. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

De maneira mais específica, será avaliada a influência individual do caráter estocástico dos 

parâmetros de raio e espessura dos painéis nos efeitos de carga crítica, modo de flambagem e 

caminho não linear de equilíbrio, através de simulações por amostragem. Para verificação dos 
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valores obtidos pelo MEF, serão comparados os resultados com os de trabalhos anteriores de 

abordagem analítica do problema. 
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CAPÍTULO 2  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Inicialmente, a proposição formulada por Donnell (1934) para campos de deformações não-

lineares da superfície média de cascas torna-se referência no estudo de cascas abatidas, 

considerando aspectos como a excentricidade e desvios de forma da estrutura. Essa teoria 

estende sua aplicação também para as geometrias de painéis cilíndricos esbeltos que, segundo 

Amabili (2008), apresentem em ambos os casos uma razão entre a espessura h e o raio de 

curvatura R dada por h/R ≤ 0,05. Tal consideração permite com que os deslocamentos de 

qualquer ponto sejam representados através de funções de deformação e de mudança de 

curvaturas de sua projeção na superfície média. Ainda em conformidade com a formulação de 

Donnell, é estabelecido um sistema de três equações de equilíbrio correspondentes à 

superfície média referentes aos sentidos: axial, circunferencial e transversal. A solução do 

sistema de equações de equilíbrio é obtida com auxílio da função de tensão de Airy. 

No que tange ao estudo de carga crítica dos painéis cilíndricos, Redshaw (1933) realiza uma 

expressão aproximada para a carga crítica de cascas cilíndricas, utilizando-se do método 

clássico de energia. Ao passo que Leggett (1942) obtém a solução exata para painéis 

engastados ou simplesmente apoiados nas bordas retas. Já Yamanda e Croll (1989) focam no 

estudo de flambagem direcionado para o efeito de carregamento de pressão lateral realizando 

a inclusão de imperfeições geométricas iniciais. Por fim, Dey e Ramachandran (2014) 

desenvolveram estudos na área de caminhos pós-críticos e instabilidade dinâmica em painéis 

cilíndricos simplesmente apoiados sujeitos tanto a carregamento de compressão dinâmica 

quanto a um carregamento transversal. Consequentemente, concluíram que após a flambagem, 

o comportamento do painel se assemelhou a de um painel imperfeito, apresentando uma 

deflexão para fora do plano oriunda de uma compressão na direção axial x e tração na 

direção y definida no sistema de coordenadas. 

A influência dos parâmetros existentes nos painéis cilíndricos em seu comportamento 

estrutural passa a ser evidenciada a partir da década de 70. Leissa e Kadi (1971) realizaram 

estudos em painéis abatidos com dupla curvatura em vibrações livres, lineares e não lineares 

para compreenderem os efeitos da variação de curvatura. Já Sobel, Weller e Agarwal (1975) 
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investigaram as consequências das condições de contorno e largura quanto à flambagem em 

painéis cilíndricos circulares isotrópicos submetidos a carregamento de compressão axial. A 

influência do número de semi-ondas axiais e circunferenciais, comprimento axial e 

longitudinal, raio de curvatura e coeficiente de Poisson são analisadas por Lam e Loy (1994) 

diante das vibrações livres nesses sistemas estruturais. Ademais, mais atualmente, Thang, Duc 

e Nguyen-thoi (2016), com o cerne na redução de peso de peças estruturais, fator de grande 

importância para estruturas aeroespaciais e oceânicas, avaliam o efeito da variação de 

espessura de painéis cilíndricos imperfeitos submetidos à compressão axial e pressão externa 

na flambagem não linear. 

Tem sido difundido mais recentemente que para uma resposta acurada do comportamento de 

cascas, consequentemente de painéis cilíndricos, torna-se necessário a abordagem de todas as 

incertezas envolvidas no problema. Assim sendo, deve-se recorrer a um modelo apropriado de 

análise, sugerido por Papadapoulos, Stefanou e Papadrakasis (2009) como o Método dos 

Elementos Finitos Estocástico (MEFE), uma associação do Método dos Elementos Finitos 

com a Simulação de Monte Carlo. Para tal, adotou-se um elemento finito intitulado por 

triângulo de multicamada não-linear de cascas, apresentando 3 nós e 6 graus de liberdade por 

nó. No entanto, embora o MEFE seja teoricamente eficiente em previsões aceitáveis do 

comportamento estrutural de cascas e painéis cilíndricos sujeitas a imperfeições geométricas 

iniciais, aleatoriedades em seus parâmetros geométricos, desalinhamento de carregamento, 

incertezas nas condições de contorno e outras peculiaridades, a ausência de pesquisas 

experimentais no ramo estocástico requer com que as variáveis sujeitas à aleatoriedade 

apresentem uma alta sensibilidade, gerando esforço computacional oneroso. Em virtude dessa 

deficiência, estudos têm sido realizados para a eficiência prática do método, tal como o de 

Papadopoulos, Charmpis e Papadrakasis (2008), em que se é proposto que para a previsão de 

carregamento crítico seja utilizado o coeficiente de Rayleigh baseado na formulação do 

Método Gradiente Conjugado. Como consequência, obteve-se redução no esforço 

computacional para a utilização do MEF em uma perspectiva estocástica. 

As primeiras associações do MEF são vinculadas ao trabalho de Wieghardt (1906), quando os 

estudos dessa época buscavam simular os deslocamentos contínuos de barras elásticas através 

de deslocamentos nodais. No entanto, a credibilidade desse tipo de metodologia só foi 

reconhecida, segundo Pedreira (1996), a partir de 1963, devido a possibilidade de considerá-la 

como solução de um problema variacional por minimização de funcional e, logo, podendo ser 

aplicada em problemas dessa natureza. A partir daí, tem-se uma difusão significativa do 
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método, apresentando-se em torno de 20000 publicações em 1986, conforme indiciado 

também pelo mesmo trabalho, além do surgimento de programas computacionais para 

elementos finitos como o ANSYS, ASKA e NASTRAN durante a década de 70. Por fim, a 

concepção com a qual essa ferramenta é utilizada atualmente pode ser a creditada a Courant, 

como exposto por Pedreira (1996), apesar de não apresentar a nomenclatura atual. Nesse 

trabalho, propunha-se estudar problemas de torsão de Saint-Venant através da associação da 

energia potencial estacionária e interpolação polinomial em sub-regiões triangulares. 

Através da discretização de um sistema contínuo, tornou-se possível contornar os problemas 

que restringiam as soluções analíticas diante de estruturas dotadas de complexidade. A partir 

das respostas nodais é estabelecido o comportamento interno dos elementos e diante de um 

refinamento adequado da malha, o modelo se aproxima do esperado para a estrutura real 

(ALVES FILHO, 2008). 

Mendonça (1997) realiza a simulação da interação placa-estaca-solo através da combinação 

de elementos de contorno e o MEF. Para a modelagem da placa, utiliza-se do MEF tendo 

como elementos: o DKT – Discrete Kirchhoff Theory –, que é triangular possuindo 3 nós nos 

vértices com duas rotações e um deslocamento transversal e três nós nos pontos médios do 

lado apresentando apenas uma rotação da seção transversal como grau de liberdade; e, o HSM 

– Hybrid Stress Model –, que consiste em um outro elemento triangular com 9 parâmetros 

nodais totais e apenas 3 nós. Ao passo que o solo é modelado como um meio elástico semi-

infinito através de métodos de elementos de contorno. 

Na busca da incorporação das não-linearidades físicas oriundas da fissuração em baixos níveis 

de carga e plastificação do concreto comprimido juntamente do escoamento do aço em 

estruturas de concreto armado, Stramandinoli (2007) recorre ao MEF para simulação desse 

problema. Os modelos comparados no trabalho para a análise foram formulados através de: 

elementos de barra pautados na hipótese de Euler-Bernoulli (VEB); elementos de barra com 

as hipóteses de Timoshenko (VTIM) e a combinação de elementos de barra VEB com 

elementos planos na ligação entre barras e elementos de transição. 

Mangini (2006) propõe em seu trabalho o estudo comparativo entre o MEF convencional e o 

generalizado no comportamento estrutural de cascas axissimétricas. Como consequência, 

verifica-se que o uso do método generalizado permite com que se dispense redes muito 

refinadas para a obtenção de resultados satisfatórios, devido a possibilidade de 

enriquecimento nodal das funções de aproximação. 
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Já o processo estocástico pode ser compreendido como uma sequência de variáveis aleatórias, 

cujo desenvolvimento perante o tempo ou evento é imprevisível. É classificado como discreto 

quando o valor assumido pelas variáveis é determinado durante certo intervalo ou, 

antagonicamente, como contínuo. Pode ainda ser categorizado como estacionário e não 

estacionário. O primeiro é tido como aquele em que a origem temporal de análise não é 

determinante, uma vez que o processo ocorre em função do valor médio de parâmetros 

estatísticos, sendo que os estacionários de segunda ordem são bastante recorrentes, 

apresentando média e variância constantes no tempo. Em contrapartida, o segundo caso é 

caracterizado por possuir momentos de crescimento ilimitado.  

No que tange ao estudo dos fenômenos da aleatoriedade estrutural, Grigoriu (2000) realiza a 

classificação de sistemas estocásticos com excitação determinística como aqueles nos quais 

existem incertezas inerentes nos aspectos físicos e/ou geométricos, desde que o carregamento 

não apresente caráter aleatório. Assim é classificado o trabalho de Möller et al. (2009) em que 

se busca avaliar os efeitos de problemas dinâmicos em placas de concreto reforçadas através 

do método dos elementos finitos estocásticos caótico (FSFEM – Fuzzy stochastic finite 

element method). No qual, o trabalho justifica a necessidade da adoção de tal metodologia ao 

pressupor que a busca do valor de resistência de uma estrutura é baseada em um processo 

incerto. 

Ainda dentro da dinâmica estrutural, Ambrosini, Riera e Danesi (2002), propõem a simulação 

de um processo randômico estacionário no domínio de frequência aplicados em estruturas 

submetidas a um carregamento de vento transversal. Avaliam-se os efeitos em chaminés e 

torres autoportantes, no qual a velocidade do vento é definida pelo espectro de função de 

densidade de probabilidade Gaussiano, comumente adotado em situações de tempestades 

extratropicais. 

Posteriormente, Schenk e Schüeller (2003) reforçam a importância dos estudos estocásticos 

sobre estabilidade estrutural iniciados na década de 50 e a dificuldade existente com a 

ausência de dados experimentais sobre o efeito aleatório das variáveis, necessitando com que 

sejam adotadas distribuições idealizadas das imperfeições. Para a avaliação de cascas 

cilíndricas, recorre-se ao método dos elementos finitos auxiliados pela expansão de 

Karhunen-Loève para expressão de tais imperfeições. O mesmo método de decomposição 

espectral de incertezas geométricas é aplicado por Craig e Roux (2007) para estudos de carga 

crítica também dessa geometria. Já Brazão (2014) avalia os efeitos de instabilidade 
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paramétrica de cascas cilíndricas diante da aleatoriedade inserida nos parâmetros geométricos 

de espessura, módulo de elasticidade e imperfeição geométrica inicial individualmente e os 

dois primeiros simultaneamente. Diferente das abordagens sobrescritas, utiliza-se do 

polinômio de Hermite-Caos juntamente com o processo de discretização de Galerkin 

Estocástico. 
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGIA E MÉTODOS 

A abordagem discreta dos painéis cilíndricos através do MEF será modelada pela versão 

estudantil do software comercial ABAQUS®. Para tal, considera-se em caráter genérico um 

painel cilíndrico esbelto, simplesmente apoiado, apresentando paralelamente ao sentido axial 

restrição radial e longitudinal, e perpendicularmente ao sentido axial restrição radial e 

circunferencial. Ainda é conformado por um raio de curvatura R, espessura h, comprimento 

longitudinal L, ângulo de abertura ϴ e material homogêneo, isotrópico e elástico linear de 

módulo de elasticidade E e coeficiente de Poisson ν. Por fim, apresenta um carregamento 

estático de compressão uniformemente distribuído em seu sentido axial. A partir da 

Figura 3.1, pode-se visualizar a representação genérica supracitada. 

Figura 3.1- a) Parâmetros genéricos dos painéis cilíndricos; b) Carregamento axial de compressão submetido; c) 

Condições de apoio das extremidades; 

 

3.1. MODELO DE ESTUDO: PAINEL BASE 

Em busca de avaliar o comportamento dos painéis cilíndricos quanto aos quesitos de 

estabilidade estrutural, configuração do caminho não linear de equilíbrio e a interferência 

nesses aspectos quanto à presença do fenômeno de aleatoriedade nos parâmetros originais da 

estrutura, é utilizada a geometria, denominada ao longo deste texto como painel base, cujas 

características se encontram descritas na Tabela 3.1.  
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Tabela 3.1- Parâmetros da geometria base para análise via MEF; 

Painel Base 

R [m] h [m] L [m] ϴ [rad] E [GPa] ν 
Carga crítica 

(Pcr) [kN] 

Número de 

semi-ondas 

axial (m) 

Número de semi-

ondas 

circunferencial (n) 
8,333 0,01 1 0,12 210 0,3 1525,25 1 1 

3.2. GERAÇÃO DE AMOSTRAS PARA SIMULAÇÃO ESTOCÁSTICA 

A partir do painel base, admite-se que exista uma variabilidade do parâmetro de análise 

desejado condicionada por uma função de densidade de probabilidade (FDP) uniforme, sendo 

essa descrita por Papoulis (1991) como a Equação 3.1. Consequentemente, tem-se pela 

distribuição uniforme que a probabilidade de ocorrência de qualquer valor dentro do universo 

amostral é equivalente e descrita pela Equação 3.2. 

𝑓(𝑥) = {  
1

𝑏 − 𝑎
     , 𝑠𝑒 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

       0       , 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 (3.1) 

𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) =
1

𝑏 − 𝑎
 (3.2) 

A constituição da amostragem experimental é feita pela substituição dos diversos valores xi 

assumidos da variável aleatória dentro do espaço amostral Ω no parâmetro original do painel 

base, gerando para cada substituição um código de entrada de leitura para o ABAQUS® com 

uma geometria diferente. Assim sendo, a obtenção de amostras é realizada pela força bruta 

para simular o caráter estocástico. 

Em virtude da proposta de abordar um estudo comportamental de maneira estocástica, a 

operação manual das amostras torna-se inviável. Assim, para a criação de todos os arquivos 

de entrada “.inp” e seus respectivos processamentos, recorre-se a um código executado dentro 

do MATLAB, presente no Apêndice A, acionando o ABAQUS/COMMAND (processador 

fora do ABAQUS/CAE). Já para a obtenção dos dados a serem analisados posteriormente 

pelos testes de inferência estatísticos, realiza-se uma rotina computacional em python que 

permite acessar os arquivos de saída de dados (“.odb”) de maneira automática, como ilustrado 

no Apêndice B. Esse, baseia-se no uso direto de Abaqus Scripting Interface sem a ferramenta 

de Command Line Interface (CLI) presente dentro do ABAQUS/CAE e sem acesso ao 
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ABAQUS/VIEWER (pós-processador). Para tal, aciona-se a Prompt de Comando e uma vez 

no diretório do código, utiliza-se o comando “Abaqus CAE noGUI=(nome do código.py)”. 

3.3. MODELAGEM POR MEF  

O software comercial ABAQUS® dispõe de uma biblioteca de elementos finitos para a 

realização da discretização do sistema contínuo.  

Primeiramente, se determina o sistema de coordenadas para locação espacial dos nós que 

delimitam o início e fim dos arcos das extremidades e, para tal, utiliza-se as coordenadas 

cilíndricas pela conveniência quanto à estrutura. Posteriormente, ocorre a fase de geração dos 

nós intermediários desses arcos e por seguinte se realiza a translação dos conjuntos de nós 

formados entre os constituintes dos arcos externos, formando os nós da malha. Assim, são 

configuradas as bases para representar os valores de raio (R), ângulo de abertura (ϴ) e largura 

(L) da geometria pretendida. As etapas descritas podem ser visualizadas na Figura 3.2. 

Figura 3.2- a) Locação de nós inicial e geração dos nós da extremidade; b) Translação dos conjuntos de nós entre 

os arcos da base e do topo para formação dos nós da malha; 

 

Posteriormente, escolhe-se o tipo de elemento presente no banco de dados do ABAQUS® a 

ser adotado para malha de forma que esse elemento represente de forma correta o problema a 

ser simulado para que não haja distorção dos resultados obtidos com o comportamento real 

estrutural ou que seja necessária uma quantidade excessiva de elementos, gerando 
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processamento computacional ocioso. No presente trabalho, optou-se pela utilização do 

elemento S4R (tipo casca com 4 nós e integração reduzida) após serem realizadas análises de 

convergência, que serão posteriormente discutidas, envolvendo outros elementos 

recomendados para cascas cilíndricas. 

Após essa escolha, realiza-se a locação do primeiro e último elemento de uma fileira dentro 

da malha de nós já definida. Posteriormente, são gerados os elementos intermediários dessa 

fileira para que assim sejam replicados em translação, formando as camadas seguintes até a 

formação da última camada se utilizando dos nós da extremidade e configurando, por fim, o 

aspecto geométrico da malha para simular os painéis cilíndricos. As etapas finais seguem uma 

analogia com a formação e geração de nós e podem ser visualizadas na Figura 3.3. 

Figura 3.3- a) Geração do primeiro e último elemento do arco inicial; b) Formação da fileira de elementos do 

arco inicial e posterior translação do conjunto; 

 

Segue-se então com a caracterização do material a ser utilizado nos painéis, fornecendo os 

valores de módulo de elasticidade (E) e coeficiente de Poisson (ν). Ainda juntamente nessa 

etapa, realiza-se a delimitação da espessura (h) ou grupo de espessuras a serem utilizados 

conforme a geometria de interesse. 

Posteriormente, cria-se um step representativo das condições de contorno no problema real 

para o modelo discretizado por nós e elementos. Para essa etapa, associam-se os conjuntos aos 

nós existentes na malha e reforça-se a adoção do sistema de coordenadas, no caso do presente 

trabalho, o cilíndrico. Para finalização do código, deve-se introduzir outro step referente ao 

tipo de análise a ser realizada pelo software e suas peculiaridades de dados de entrada, por 

exemplo: buckle para determinação de cargas críticas e modos de flambagem. 
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O código de entrada é um arquivo de extensão “.inp”, que pode ser importado para o 

ABAQUS/CAE e esse arquivo é apresentado no Apêndice C. Um exemplo da geometria 

utilizada montada através da descrição anterior é mostrada na Figura 3.4 com uma malha de 

210 elementos tipo S4R utilizada no processo de convergência.  

Figura 3.4- Malha de painel cilíndrico com 210 elementos S4R; 

 

3.3.1. Análise de carga crítica 

Para a obtenção da carga crítica o ABAQUS® soluciona um problema de autovalor e 

autovetor através do comando buckle, podendo-se obter vários modos de flambagem. No 

presente trabalho, foram analisados quatro modos de flambagem considerando um 

carregamento nodal na direção axial.  

O software ABAQUS® não fornece diretamente a carga crítica para cada situação modal 

solicitada, mas sim o autovalor e o autovetor. Este número associa um valor proporcional ao 

carregamento nodal aplicado, sendo a determinação do carregamento crítico neste trabalho 

dada pela Equação 3.3. 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜆 𝑃𝑎𝑝 𝑛𝑎𝑝

𝑎𝜃
 (3.3) 
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Em que Pap é o carregamento aplicado para um único nó da borda, nap é o número de nós da 

borda, aθ é comprimento do arco, que corresponde ao tamanho original da borda e λ é o 

autovalor de resposta do processamento. 

A representação dos nós da borda bem como a direção de carga aplicada para obtenção da 

carga crítica se encontram na Figura 3.5. 

Figura 3.5- a) Nós constituintes do apoio; Aplicação de carga virtual de 10 kN em cada nó; c) Obtenção do 

tamanho original do apoio e procedimento lógico para obtenção de carga crítica; 

 

O modo de visualização do arquivo após processamento do comando buckle permite que se 

visualize o modo e flambagem da estrutura (configuração de deformada) e obtenção dos 

deslocamentos nodais normalizados nas direções do sistema de coordenadas desejado. A 

Figura 3.6 apresenta o modo de flambagem do painel discretizado com uma malha de 210 

elementos tipo S4R. 

Figura 3.6- a) Painel com 210 elementos tipo S4R; b) Deslocamentos normalizados associados ao modo 

fundamental de flambagem; 
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3.3.2. Trajetória não linear de equilíbrio 

Para a realização da trajetória não linear de equilíbrio, o ABAQUS® requer a formulação de 

um novo arquivo “.inp” vinculado ao utilizado para determinação da carga crítica. Esse requer 

inicialmente a descrição geométrica, material e de condições de contorno do painel. Em 

adição é necessário determinar um valor de parâmetro de perturbação (denominado 

imperfection) relacionado à excitação de um modo de flambagem especificado e previamente 

calculado na análise linear de estabilidade. No caso específico deste trabalho, recorreu-se a 

uma trajetória não linear de origem analítica realizada conforme a metodologia de Freitas 

(2019) para melhor ajuste do valor desse parâmetro. 

A metodologia utilizada pelo software para a resolução desse tipo de problema é dada através 

de um algoritmo adaptado do Método do Comprimento de Arco de Riks. Assim sendo, devem 

ser fornecidos valores iniciais, mínimos e máximos de comprimento de arco para a realização 

de processos iterativos, além da quantidade de iterações desejadas para descrição do caminho 

não linear. Essa rotina é apresentada no Apêndice D deste trabalho. 

3.4. ANÁLISE DE CONVERGÊNCIA 

Na definição da malha a ser utilizada para modelar o painel base, optou-se pela utilização de 

elementos do banco de dados do ABAQUS® destinados à simulação de cascas. Como os 

painéis cilíndricos são setores circulares dessas geometrias, esses elementos se tornam opções 

viáveis para a formulação deste estudo. As opções abordadas são: 

• Elemento S3R: elemento do tipo casca com três nós e integração reduzida; 

• Elemento S4: elemento do tipo casca com quatro nós; 

• Elemento S4R: elemento do tipo casca com quatro nós e integração reduzida. 

Inicialmente, é avaliada a possibilidade da utilização do elemento S3R que apresenta três nós 

em sua composição e geometria triangular. Consequentemente, a função de interpolação para 

os deslocamentos é dada por um polinômio linear de três termos baseado no triângulo de 

Pascal o que provoca um campo de deformações constantes. Tal resultado proporciona com 

que o elemento seja caracterizado por Vaz (2011) como triangular de deformação constante. 

No entanto, a formulação não linear de Donnell (1934) de cascas e adaptada para painéis 

cilíndricos descreve o campo de deformações com derivadas parciais de segunda ordem dos 

deslocamentos, conforme Almroth e Brush (1975). Assim, o campo de deformações 
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constantes pode inferir que a utilização do elemento tipo S3R todavia não é inviável, mas que 

necessitaria de um refinamento rigoroso da malha para que seu processamento seja próximo 

de resultados condizentes ao sistema contínuo. Assim sendo, por ociosidade computacional, a 

utilização de tal elemento é descartada. 

No intuito de decidir entre a utilização de um dos elementos de casca com quatro nós e 

quantidade desses na constituição da malha, é constituído um teste de convergência por um 

processamento de análise de carga crítica e modo de flambagem. Para o painel base, cada um 

desses elementos é analisado em quantidades crescentes. Ressalta-se neste ponto a limitação 

de discretização da malha através do uso da versão estudantil do ABAQUS®, possibilitando o 

uso máximo de mil nós para processamento. A Tabela 3.2 mostra os valores obtidos por essas 

análises, bem como os valores obtidos de forma analítica utilizando a metodologia abordada 

por Freitas (2019). 

Tabela 3.2- Cargas críticas (kN) obtidas utilizando malhas com elementos tipo casca de 4 nós; 

CARGAS CRÍTICAS DO PAINEL BASE 
1º Modo de flambagem (Pcr

AN = 1525,25 kN) 2º Modo de flambagem 
Número de 

elementos 
Pcr (kN) 

S4 
Pcr (kN) 

S4R 
S4R 

(%) 
Número de 

elementos 
Pcr (kN) 

S4 
Pcr (kN) 

S4R 
S4R 

(%) 
210 1853,25 1856,55 - 210 1882,65 1877,25 - 
380 1811,22 1812,82 2,36% 380 1835,04 1832,12 2,40% 
600 1787,75 1788,70 1,33% 600 1809,15 1807,33 1,35% 
870 1772,73 1773,36 0,86% 870 1792,89 1791,60 0,87% 
930 1770,35 1770,94 0,14% 930 1790,34 1789,13 0,14% 

Ao compararmos os resultados obtidos na Tabela 3.2, verifica-se que, primeiramente, na 

comparação entre os elementos S4 e S4R, os valores de carga crítica apresentam uma 

diferença inexpressiva. Pela formulação desses elementos, tem-se que o S4 apresenta cinco 

pontos de integração para que haja uma maior precisão em suas análises, enquanto o S4R 

apenas um, consequentemente o tempo computacional gasto com esse elemento se torna 

superior. Logo, em vista da proximidade dos resultados, não é necessário a adoção do 

elemento S4 e se opta pelo S4R.  

Definido o tipo de elemento, é avaliada a quantidade desse para composição da malha. 

Quando comparadas as diferentes quantidades de elementos, nota-se que para o modo 

fundamental de flambagem, os valores obtidos para um refinamento de 870 e 930 

componentes não se diferem de maneira expressiva. Assim sendo, a utilização da malha 

fracionada em 930 elementos não é pragmática. Novamente cabe ressaltar que não é possível 
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aumentar o refinamento da malha devido às limitações impostas pela utilização da versão 

estudantil do ABAQUS®. 

Por fim, é definido que a avaliação dos painéis base é feita através de um modelo composto 

por 870 elementos do tipo S4R com tamanho aproximado de 3,45 cm x 3,33 cm. Para o 

modelo adotado da malha, pode-se verificar que o valor da carga crítica no primeiro modo de 

flambagem obtido pela implementação do MEF na geometria padrão é 16,27% superior ao 

resultado de procedência analítica. No entanto, o presente trabalho busca um estudo 

comportamental do efeito estocástico de parâmetros na trajetória de equilíbrio não-linear e, 

como apresentado futuramente, consegue reproduzir a partir da malha utilizada uma curva 

satisfatória na análise não linear de estabilidade. 

3.5. TESTES DE ADERÊNCIA ESTATÍSTICOS 

Com o intuito de avaliar a influência na distribuição da trajetória não linear de equilíbrio 

oriunda da aleatoriedade de um parâmetro condicionado por uma FDP uniforme, recorre-se à 

utilização dos testes de aderência ou inferência estatísticos. No presente trabalho serão 

utilizados duas dessas ferramentas: Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado de Pearson. 

Partindo da hipótese inicial (H0) de que o efeito estocástico gera como consequência uma 

alteração de mesma distribuição no caminho não linear, busca-se pelo método de 

Kolmogorov-Smirnov verificar a veracidade de tal afirmação dentro de uma margem de 

confiabilidade dada pelo nível de significância (α) ou sugerir a negação dessa hipótese (H1). O 

nível de significância indica a probabilidade de rejeição de H0 quando essa é verdadeira. 

Assim sendo, a obtenção de H0 para maiores valores do nível de significância torna-se mais 

rigorosa e mais expressiva sobre a hipótese. 

Já o teste de Qui-Quadrado de Pearson indica através do parâmetro χ2
 a dispersão existente 

entre a distribuição de frequências sugerida pela H0 e a ocorrente pela quantidade amostral. 

Consequentemente, quanto menor o valor de χ2
, maior a concordância do fenômeno com o 

expresso pela função de densidade de probabilidade sugerida. 

Tais avaliações são obtidas a partir de histogramas referentes a conjuntos de valores de carga 

associados a deslocamentos radiais distintos ao longo da trajetória não linear de equilíbrio. 
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS 

Este capítulo aborda os resultados obtidos através da análise linear de estabilidade via MEF 

para a obtenção de carga crítica e modos de flambagem, sujeitos à uma variação percentual 

individual da espessura h e do raio R de seu valor padrão. Contemplam-se também os efeitos 

oriundos do caráter estocástico das mesmas variáveis na resposta de carga para uma análise 

não linear de estabilidade, sendo usadas as inferências estatísticas de Kolmogorov-Smirnov e 

o teste de qui-quadrado de Pearson. Realiza-se ainda uma comparação dos dados obtidos pelo 

método numérico e por procedimentos analíticos. 

4.1. ANÁLISE LINEAR DE ESTABILIDADE 

Verifica-se primeiramente, através do MEF, para o painel base o efeito da variação da 

espessura h em ±10% do seu valor original no comportamento do modo fundamental de 

flambagem, procedimento recorrente para as posteriores análises não lineares de estabilidade. 

De maneira análoga, é executado para o parâmetro de raio R. Por fim são apresentadas 

comparações com um método analítico. 

4.1.1. Variação percentual da espessura h 

O painel base apresenta dentre as suas características uma espessura original de h = 0,01 m e 

para seu modo fundamental de flambagem o número de semi-ondas axial e circunferencial 

respectivamente de m = 1 e n = 1. Ao ser acrescido o valor percentual de 10% à espessura 

original, apresenta-se para a espessura máxima hmáx = 0,011 m a mesma configuração de 

semi-ondas no modo fundamental de flambagem e carga crítica de Pcr = 2,189 10³ kN. No 

entanto, para o decréscimo percentual de 10%, a espessura mínima hmín = 0,009 m possui 

valores de m = 2 e n = 1 e a carga crítica de Pcr = 1,382 10³ kN. A visualização dessas 

características é apresentada na Figura 4.1. 
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Figura 4.1- a) Modo fundamental de flambagem m = 1 n = 1 associado à espessura h = 0,011 m; b) Modo 

fundamental de flambagem m = 2 n = 1 associado à espessura h = 0,009 m; 

 

Assim sendo, busca-se determinar os limites que definem dentro da variação percentual de 

10% da espessura o regime de cada um dos modos fundamentais de flambagem. Através 

dessa investigação, obtém-se que a configuração dada por m = 1 e n = 1 ocorre dentre a faixa 

de valores englobada por hmín = 0,00972 m e hmáx = 0,011 m, ao passo que o caso m = 2 e 

n = 1 é englobado nos limites dados por hmín = 0,009 m e hmáx = 0,00971 m. 

4.1.2. Variação percentual do raio R 

O painel base apresenta dentre as suas características um raio original de R = 8,333 m e para 

seu modo fundamental de flambagem o número de semi-ondas axial e circunferencial 

respectivamente de m = 1 e n = 1. Ao ser acrescido o valor percentual de 10% ao raio original, 

apresenta-se para o raio máximo Rmáx = 9,166 m a mesma configuração de semi-ondas no 

modo fundamental de flambagem e carga crítica de Pcr = 1,695 10³ kN. No entanto, para o 

decréscimo percentual de 10%, o raio mínimo Rmín = 7,500 m possui valores de m = 2 e n = 1 

e carga crítica de Pcr = 1,859 10³ kN. A visualização dessas características é apresentada na 

Figura 4.2. 

Figura 4.2- a) Modo fundamental de flambagem m = 1 e n = 1 associado à R = 9,166 m; b) Modo fundamental de 

flambagem m = 2 e n = 1 associado à R = 7,500 m; 
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Assim sendo, busca-se determinar os limites que definem dentro da variação percentual de 

10% do raio o regime de cada um dos modos fundamentais de flambagem. Através dessa 

investigação, obtém-se que a configuração dada por m = 1 e n = 1 ocorre dentre a faixa de 

valores englobada por Rmín = 8,09983 m e Rmáx = 9,166 m, ao passo que o caso m = 2 e n = 1 é 

englobado nos limites dados por Rmín = 7,500 m e Rmáx = 8,09982 m. 

4.1.3. Comparação ao procedimento analítico 

Ao verificar a variação percentual da espessura através de uma abordagem analítica do 

problema, consta-se que ao longo de toda a faixa compreendida entre hmín = 0,009 m e 

hmáx = 0,011 m o modo fundamental de flambagem tem unicamente sua configuração dada por 

m = 1 e n = 1. Comparando-se então os dados entre os dois métodos de análise, tem-se a 

Tabela 4.1. 

Tabela 4.1- Comparação entre resultados via MEF e analíticos para a variação da espessura na análise linear de 

estabilidade; 

 Modo fundamental de flambagem 

h (m) MEF ANALÍTICO 

0,009 
m = 2 n = 1 

m = 1 n = 1 
0,00971 

0,00972 
m = 1 n = 1 

0,011 

A mesma situação ocorre ao ser verificado analiticamente os efeitos da variação percentual do 

raio nas características da geometria original. Ao longo da faixa compreendida entre 

Rmín = 7,500 m e Rmáx = 9,166 m o modo fundamental de flambagem apresenta-se unicamente 

na configuração dada por m = 1 e n = 1. Assim sendo, apresentam-se na Tabela 4.2 os 

resultados comparativos. 

Tabela 4.2- Comparação entre resultados via MEF e analíticos para a variação do raio na análise linear de 

estabilidade; 

 Modo fundamental de flambagem 

R (m) MEF ANALÍTICO 

7,500 
m = 2 n = 1 

m = 1 n = 1 
8,09982 

8,09983 
m = 1 n = 1 

9,166 

Logo, na análise não-linear de estabilidade, só serão levados em consideração os intervalos 

em que se obteve a configuração dada por m = 1 e n = 1. 
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4.2. ANÁLISE NÃO LINEAR DE ESTABILIDADE 

A análise das trajetórias não-lineares de equilíbrio em questão é realizada tendo como 

referência o nó de número 466 da malha de coordenadas (r; θ; z = 8,333; 0,062; 0,5). Tal 

ponto se localiza na região central da geometria e apresenta um dos maiores deslocamentos 

radiais ocorrentes dentre os demais contemplados pela discretização do sistema contínuo da 

geometria padrão. A Figura 4.3 ilustra o nó de análise assim como o deslocamento radial 

normalizado obtido pela análise linear. 

Figura 4.3- a) Identificação do nó 466 na malha; b) Deslocamento radial no modo fundamental de flambagem; 

 

Verifica-se, através do MEF, o efeito ocasionado na trajetória não-linear de equilíbrio pelo 

caráter estocástico da variável aleatória espessura h, submetida a uma função de densidade de 

probabilidade uniforme. Para tal, são aplicados testes de aderência estatísticos, como o de 

Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado de Pearson no conjunto de cargas obtidas para quatro 

valores de deslocamento radial distintos. Em seguida, é realizado de maneira análoga o 

procedimento para o estudo da variável aleatória raio R. Por fim, são realizadas comparações 

entre o efeito das duas variáveis aleatórias, além de comparações com resultados obtidos de 

procedência analítica. 

4.2.1. Identificação do parâmetro de perturbação para o modo 

fundamental de flambagem m = 1 e n = 1 

Para a realização das análises não-lineares do caminho de equilíbrio via MEF através do 

ABAQUS®, torna-se necessário a determinação do parâmetro de perturbação para excitação 

de um modo fundamental de flambagem. No intuito de determinar esse parâmetro para os 

casos em que ocorre a configuração do modo fundamental de flambagem como m = 1 e n = 1, 
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realiza-se uma investigação variando a intensidade desse, tendo o painel base como modelo, e 

avaliam-se os efeitos no caminho não-linear de equilíbrio. Comparam-se as curvas obtidas 

com uma de procedência analítica, partindo de um ponto de bifurcação, para a mesma 

geometria, como representado na Figura 4.4. 

Figura 4.4- Variação no parâmetro de perturbação para o modo fundamental de flambagem m = 1 n = 1; 

 

A partir da Figura 4.4, opta-se pela utilização da curva azul clara, representativa do parâmetro 

de perturbação com intensidade igual a 1,3 10-3. Assim sendo, as análises não-lineares 

oriundas do MEF, tanto para variável aleatória raio R quanto para a espessura h, regidas pelo 

domínio m = 1 e n = 1 verificado nas análises lineares utilizam esse valor. 

4.2.2. Efeito estocástico da espessura h 

Inicialmente para a realização dos estudos referentes ao efeito estocástico ocasionado pela 

espessura, torna-se necessário a realização de um teste de convergência com o intuito de se 
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obter uma quantidade de amostras representativa. Assim sendo, avaliam-se a média e 

variância dos valores de carga referentes ao deslocamento radial d = 0,017 m para o intervalo 

do modo fundamental de flambagem m = 1 e n = 1 obtido através da análise linear de 

estabilidade via MEF. Posteriormente são obtidos histogramas contendo valores de 

carregamento correspondentes aos quatro deslocamentos radiais distintos d = 0,0001 m, 

d = 0,01 m, d = 0,02 m e d = 0,03 m e avaliadas as suas frequências através dos testes de 

aderência de Kolmogorov-Smirnov e de Qui-Quadrado de Pearson. Cabe destacar que para a 

determinação dos valores de carga para um deslocamento específico, realizaram-se em todos 

os casos uma interpolação linear dos resultados adjacentes ao ponto de estudo obtidos pelo 

método do comprimento de arco de Riks. 

As amostras utilizadas para a realização da análise de convergência por média e variância são 

caracterizadas por apresentarem um valor de espessura h obtido dentro do espaço amostral 

dado entre hmín = 0,00972 m e hmáx = 0,011 m de maneira condicionada por uma função de 

probabilidade uniforme. Variando-se com o acréscimo da quantidade de 50 amostras por 

simulação, constituem-se as Figuras 4.5 e 4.6, representando respectivamente a média e 

variância do conjunto de cargas para o deslocamento radial d = 0,017 m. 

Figura 4.5- a) Média das cargas por quantidade amostral na variação da espessura no caso m = 1 e n = 1; b) 

Variação percentual de média por quantidade amostral na variação da espessura no caso m = 1 e n = 1; 

  
(a) Média das cargas; (b) Variação percentual dos valores de média. 
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Figura 4.6- a) Variância das cargas por quantidade amostral na variação da espessura no caso m = 1 e n = 1; b) 

Variação percentual de variância por quantidade amostral na variação da espessura no caso m = 1 e n = 1; 

  
(a) Variância das cargas; (b) Variação percentual dos valores de variância. 

A partir da avaliação das Figuras 4.5 e 4.6, opta-se pela a utilização de 1200 amostras para 

realização posterior das inferências estatísticas, uma vez que a variação dos valores de média 

e variância se mantêm inferiores a 0,5% e 2,5% respectivamente (como indicado nas faixas 

azuis) por pelo menos três incrementos amostrais. Realizam-se então os histogramas, 

ilustrados na Figura 4.8, com os valores de carga obtidos correspondentes aos deslocamentos 

radiais d = 0,0001 m (inicial), d = 0,01 m (33%), d = 0,02 m (66%) e d = 0,03 m (final), 

representados na Figura 4.7. 

Figura 4.7- Amostras analisadas para a aleatoriedade da espessura h no caso m = 1 e n = 1; 
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Figura 4.8- Histogramas referentes à espessura como variável aleatória para a situação m = 1 e n = 1 referente ao: 

a) d = 0,0001 m; b) d = 0,01 m; c) d = 0,02 m; d) d = 0,03 m; 

  
(a) d = 0,0001 m; (b) d = 0,01 m; 

  
(c) d = 0,02 m; (d) d = 0,03 m. 

Utilizando-se as frequências absolutas obtidas nos histogramas da Figura 4.8, avalia-se 

através do teste de aderência estatístico de Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado de Pearson 

se a aleatoriedade condicionada por uma função de densidade de probabilidade no parâmetro 

de entrada de espessura h nas análises de caminho não-linear de equilíbrio via MEF resulta 

em um comportamento nessas trajetórias também condicionado pela mesma distribuição. 

Assim sendo, as inferências estatísticas sugerem que a hipótese é plausível para o caso m = 1 

e n = 1 para deslocamentos não próximos ao inicial como ilustrado na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3- Testes de aderência estatísticas para a aleatoriedade da espessura h no caso m = 1 e n = 1; 

Valores de carga 

relacionados ao 

deslocamento (m) 

ALETORIEDADE DA ESPESSURA (MEF) m = 1 n = 1 

α 
χ² 

0,01 0,05 0,10 0,20 

d = 0,0001 (INICIAL) NÃO NÃO NÃO NÃO 81,50 

d = 0,01 (33%) UNIFORME UNIFORME UNIFORME UNIFORME 11,40 

d = 0,02 (66%) UNIFORME UNIFORME UNIFORME UNIFORME 12,33 

d = 0,03 (FINAL) UNIFORME UNIFORME UNIFORME UNIFORME 6,93 

4.2.3. Efeito estocástico do raio R 

Os procedimentos ocorrentes nesta etapa são análogos aos realizados no estudo da verificação 

do efeito estocástico da espessura h. Assim sendo, realiza-se a convergência amostral 

baseando-se na média e variância. Posteriormente são obtidos os histogramas referentes aos 

mesmos quatro conjuntos de carga e avaliados pelos testes de aderência estatísticos. 

As amostras utilizadas para a realização da análise de convergência por média e variância são 

caracterizadas por apresentarem um valor de raio R obtido dentro do espaço amostral dado 

entre Rmín = 7,500 m e Rmáx = 9,166 m de maneira condicionada por uma função de 

probabilidade uniforme. Variando-se com o acréscimo da quantidade de 50 amostras por 

simulação, constituem-se as Figuras 4.9 e 4.10, representando respectivamente a média e 

variância do conjunto de cargas para o deslocamento d = 0,017 m. 

Figura 4.9- a) Média das cargas por quantidade amostral na variação do raio no caso m = 1 e n = 1; b) Variação 

percentual de média por quantidade amostral na variação do raio no caso m = 1 e n = 1; 

 
 

(a) Média das cargas; (b) Variação percentual dos valores de média. 
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Figura 4.10- a) Variância das cargas por quantidade amostral na variação do raio no caso m = 1 e n = 1; 

b) Variação percentual de variância por quantidade amostral na variação do raio no caso m = 1 e n = 1; 

  
(a) Variância das cargas; (b) Variação percentual dos valores de variância. 

A partir da avaliação dos valores obtidos pelas Figuras 4.9 e 4.10, opta-se pela utilização de 

1200 amostras para realização posterior das inferências estatísticas. Assim sendo, realizam-se 

os histogramas, ilustrados na Figura 4.12, com os valores de carga obtidos para os 

correspondentes deslocamentos d = 0,0001 m (inicial), d = 0,01 m (33% do deslocamento 

final), d = 0,02 m (66% do deslocamento final) e d = 0,03 m (deslocamento final), 

representados na Figura 4.11. 

Figura 4.11- Amostras analisadas para a aleatoriedade do raio R no caso m = 1 e n = 1; 
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Figura 4.12- Histogramas referentes ao raio como variável aleatória para a situação m = 1 e n = 1 referente ao:    

a) d = 0,0001 m; b) d = 0,01 m; c) d = 0,02 m; d) d = 0,03 m;  

  
(a) d = 0,0001 m; (b) d = 0,01 m; 

  
(c) d = 0,02 m; (d) d = 0,03 m. 

Nota-se que o histograma inicial neste caso pode não representar de maneira mais adequada a 

distribuição de frequências, uma vez que a utilização do Método de Comprimento de Arco de 

Riks Modificado num trecho inicial possa extrapolar consideravelmente o deslocamento 

radial mais próximo de d = 0,0001 m para um intervalo de amostras em comparação a outras, 

levando a defasagem apresentada.  

Avalia-se então através do teste de aderência estatístico de Kolmogorov-Smirnov e Qui-

Quadrado de Pearson se a aleatoriedade condicionada por uma função de distribuição de 
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probabilidade no parâmetro de entrada de raio R nas análises de caminho não-linear de 

equilíbrio via MEF resulta em um comportamento nessas trajetórias também condicionado 

pela mesma distribuição. Assim sendo, as inferências estatísticas sugerem que a hipótese não 

seja tão adequada para o caso m = 1 e n = 1 como ilustrado na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4- Testes de aderência estatísticas para a aleatoriedade do raio R no caso m = 1 e n = 1; 

Valores de carga 

relacionados ao 

deslocamento (m) 

ALEATORIEDADE DO RAIO (MEF) m = 1 n = 1 

α 
χ² 

0,01 0,05 0,10 0,20 

d = 0,0001 (INICIAL) NÃO NÃO NÃO NÃO 2915,48 

d = 0,01 (33%) NÃO NÃO NÃO NÃO 706,72 

d = 0,02 (66%) UNIFORME NÃO NÃO NÃO 67,87 

d = 0,03 (FINAL) UNIFORME UNIFORME UNIFORME UNIFORME 38,67 

4.2.4. Comparação entre o efeito das aleatoriedades 

Analisando de modo comparativo os valores de χ² referentes ao deslocamento radial inicial 

das Tabelas 4.2 e 4.3, percebe-se que o resultado obtido para aleatoriedade do raio é em torno 

de 35 vezes superior ao da espessura, confirmando a possibilidade de que a metodologia 

aplicada possa apresentar dificuldades de representar a avaliação em trechos iniciais. Em 

seguida é ilustrado conjuntamente na Figura 4.13 o caminho não linear de equilíbrio sujeito 

individualmente a cada uma das variáveis aleatórias em virtude de reforçar a comparação. 

Figura 4.13- Comparação entre o efeito estocástico da espessura e do raio; 
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Para os deslocamentos radiais referentes próximos a 33% do deslocamento total avaliado, o 

efeito estocástico do raio gera uma não linearidade no sistema das trajetórias de equilíbrio em 

comparação à espessura, resultando em uma distribuição não bem representada por um 

comportamento definido por uma FDP uniforme. Já se tratando do deslocamento radial final, 

o teste de Kolmogorov-Smirnov infere que para as duas variáveis aleatórias estudadas a FDP 

uniforme se adequada à distribuição de carga obtida. Avaliando os resultados como um todo, 

a caracterização de uma resposta uniforme é apenas adequada na totalidade para a espessura. 

4.2.5. Comparação entre resultados via MEF e analíticos 

Os intervalos de estudo adotados para o caso analítico são correspondentes aos utilizados para 

os casos englobados através do MEF. A quantidade amostral para a realização das análises 

estocásticas pelo método analítico recorreu também a uma convergência baseada na média e 

variância dos valores de carga para o deslocamento radial de d = 0,017 m. A partir dos 

resultados obtidos, opta-se também pela utilização de 1200 amostras como considerável para 

o estudo tanto no caso da espessura quanto do raio. Apresentam-se em seguida na Figura 4.14 

as curvas comparativas entre os caminhos de equilíbrio não-linear resultantes do método 

analítico e do MEF para a aleatoriedade na espessura. 

Figura 4.14- Comparação dos efeitos estocásticos via MEF e analítico para a espessura; 
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Obtêm-se então para as mesmas faixas de deslocamento já apresentadas os respectivos 

histogramas comparativos com os resultados analíticos e obtidos via MEF, podendo ser 

visualizados na Figura 4.15. 

Figura 4.15- Histogramas comparativos da espessura como variável aleatória para a situação m = 1 e n = 1 para: 

a) d = 0,0001 m; b) d = 0,01 m; c) d = 0,02 m; d) d = 0,03 m;  

 

 

 
(a) d = 0,0001 m;  (b) d = 0,01 m; 

 

 

 
(c) d = 0,02 m;  (d) d = 0,03 m. 

A partir das frequências absolutas dos histogramas analíticos localizados na Figura 4.15, 

realizam-se os testes de aderências estatísticos compondo os resultados expostas na 

Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5- Testes de aderência estatísticas para a aleatoriedade da espessura (analítica) h no caso m = 1 e n = 1; 

Valores de carga 

relacionados ao 

deslocamento (m) 

ALETORIEDADE DA ESPESSURA (AN.) m = 1 n = 1 

α 
χ² 

0,01 0,05 0,10 0,20 

d = 0,0001 (INICIAL) UNIFORME UNIFORME NÃO NÃO 71,55 

d = 0,01 (33%) UNIFORME UNIFORME NÃO NÃO 72,90 

d = 0,02 (66%) UNIFORME UNIFORME NÃO NÃO 61,05 

d = 0,03 (FINAL) NÃO NÃO NÃO NÃO 85,80 

Visualmente tem-se que, por meio da Figura 4.14, a partir do deslocamento radial d = 0,01 m 

(efeito da perturbação inserida), o comportamento do caminho não linear de equilíbrio sujeito 

à aleatoriedade do parâmetro de espessura evolui para as duas análises de maneira similar, 

compreendendo basicamente a mesma região de resposta. No entanto, ao serem comparados 

os resultados expostos por via do MEF e analítico nas Tabelas 4.3 e 4.5 respectivamente, 

nota-se que para o primeiro a caracterização de uma FDP uniforme é vista como adequada, já 

para o segundo somente através dos menores valores do nível de significância a mesma 

hipótese é válida. 

Em seguida, apresentam-se na Figura 4.16 as curvas comparativas entre os caminhos de 

equilíbrio não-linear resultantes do método analítico e do MEF para a aleatoriedade no raio. 

Figura 4.16- Comparação dos efeitos estocásticos via MEF e analítico para a espessura; 
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Obtêm-se então para os mesmos valores de deslocamento já apresentadas os respectivos 

histogramas comparativos com os resultados analíticos e obtidos via MEF, podendo ser 

visualizados na Figura 4.17. 

Figura 4.17- Histogramas comparativos do raio como variável aleatória para a situação m = 1 e n = 1 para:         

a) d = 0,0001 m; b) d = 0,01 m; c) d = 0,02 m; d) d = 0,03 m;  

 

 

 
(a) d = 0,0001 m;  (b) d = 0,01 m; 

 

 

 
(c) d = 0,02 m;  (d) d = 0,03 m. 

A partir das frequências absolutas dos histogramas analíticos localizados na Figura 4.17, 

realizam-se os testes de aderências estatísticos compondo os resultados expostas na Tabela 

4.6. 
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Tabela 4.6- Testes de aderência estatísticas para a aleatoriedade do raio (analítica) R no caso m = 1 e n = 1; 

Valores de carga 

relacionados ao 

deslocamento (m) 

ALEATORIEDADE DO RAIO (AN.) m = 1 n = 1 

α 
χ² 

0,01 0,05 0,10 0,20 

d = 0,0001 (INICIAL) UNIFORME UNIFORME UNIFORME UNIFORME 21,93 

d = 0,01 (33%) UNIFORME NÃO NÃO NÃO 68,13 

d = 0,02 (66%) NÃO NÃO NÃO NÃO 477,30 

d = 0,03 (FINAL) NÃO NÃO NÃO NÃO 122,97 

Ao ser comparado o efeito estocástico do raio pelos dois métodos, como ilustrado na Figura 

4.16, percebe-se que, diferentemente do caso da espessura, a evolução do caminho não-linear 

de equilíbrio destoa respondendo em regiões diferentes. Também é possível verificar que a 

inversão ocorrente pelo MEF na região próxima ao deslocamento radial d = 0,01 m só se 

realiza em torno de d = 0,017 m no caso analítico, refletindo diretamente nos histogramas da 

Figura 4.17 (b) e (c). Todavia, nas duas análises, verifica-se também pelas Tabelas 4.4 e 4.6 

que a não linearidade no sistema é mais expressiva para o caráter estocástico do raio, não 

tornando adequada a hipótese que a distribuição dos valores de carga na trajetória não-linear 

de equilíbrio possa ser assumida por uma FDP uniforme na totalidade. 

Logo, propõe-se a realização de uma breve investigação com auxílio do software 

STATGRAPHICS para determinação de uma FDP que descreva de maneira mais adequada o 

comportamento das trajetórias não-lineares de equilíbrio no sistema estocástico tendo o raio 

como variável aleatória. Em seguida, são apresentados na Tabela 4.7 e 4.8 os resultados 

obtidos pelo teste de Qui-Quadrado de Pearson, indicados os menores valores em verde, para 

os dados oriundos respectivamente do MEF e analíticos em cada deslocamento analisado. 

Tabela 4.7- Teste de Qui-Quadrado de Pearson para a aleatoriedade do raio (MEF) envolvendo diversas FDPs; 

FDP – (Caso MEF) χ² (d = 0,0001 m) χ² (d = 0,01 m) χ² (d = 0,02 m) χ² (d = 0,03 m) 

Normal 390,46 868,47 410,39 358,24 

Gamma 295,77 861,54 394,76 344,05 

Log-normal 616,78 857,69 388,14 339,61 

Uniforme 2915,49 706,72 67,87 38,67 

Mistura gaussiana de 

dois picos 
42,74* 105,39 115,32 62,19 

Maior valor extremo 619,51 536,33 353,97 342,21 

Menor valor extremo 1910,67 1403,70 596,43 503,03 

Triangular 1206,05 250,09 118,62 149,76 

Rayleigh 810,98 573,86 274,90 251,95 

Semi-normal 1547,08 287,88 196,51 228,51 
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Tabela 4.8- Teste de Qui-Quadrado de Pearson para a aleatoriedade do raio envolvendo (AN.) diversas FDPs; 

FDP – (Caso AN.) χ² (d = 0,0001 m) χ² (d = 0,01 m) χ² (d = 0,02 m) χ² (d = 0,03 m) 

Normal 400,85 498,94 1012,85 585,12 

Gamma 399,48 496,34 1006,06 575,62 

Log-normal 398,95 495,01 1002,27 571,11 

Uniforme 21,92 68,13 477,23 122,96 

Mistura gaussiana de 

dois picos 
90,33 142,41 278,60 146,13 

Maior valor extremo 443,52 514,73 822,93 534,18 

Menor valor extremo 486,80 622,11 1376,64 772,51 

Triangular 264,00 312,95 339,83 262,14 

Rayleigh 325,10 392,77 756,83 437,62 

Semi-normal 359,81 370,40 457,46 364,55 

Os valores de qui-quadrado, indicados em verde, apontam que, nos casos em que a FDP 

uniforme não é considerada como sendo uma representação adequada, a distribuição expressa 

por uma mistura gaussiana de dois picos constitui o melhor ajuste ao fenômeno estocástico 

nos trechos de investigação. Esses resultados variaram espacialmente no desenvolvimento das 

trajetórias não-lineares de equilíbrio conforme o tipo de análise abordada (MEF ou analítica) e 

considerações realizadas (perturbação ou não). No primeiro caso, a região de estrangulamento 

dos caminhos de equilíbrio não-linear ocorre entre os deslocamentos radiais do intervalo 

inicial e de 33%, estando mais próximo desse último, verificando-se a tendência à mistura 

gaussiana de dois picos. Já, analiticamente, a localização se passa entre os deslocamentos 

radiais de 33% e 66%, também mais próximo do último, configurando-se da mesma forma. 

São ilustrados na Figura 4.18 os histogramas junto a essa FDP dos deslocamentos radiais 

representativos.  

Figura 4.18- Histogramas e FDP de ajuste na aleatoriedade do raio nos representantes: a) MEF e b) Analítico; 

 

 

 
(a) d = 0,01 m (MEF);  (b) d = 0,02 m (ANALÍTICO); 
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A partir do exposto anteriormente, pode-se inferir que possivelmente não exista uma FDP 

adequada para descrição de todo o deslocamento avaliado no caso estocástico do raio, mas 

sim que melhores ajustes são viáveis ao longo do desenvolvimento. O sistema aparentemente 

busca configurar-se numa distribuição uniformizada, no entanto é sensível à variável aleatória 

em questão que proporciona uma região de não-linearidade acentuada e melhor representada 

pela forma de uma gaussiana de dois picos. Quanto mais distante dessa localidade, mais 

uniforme tende-se apresentar a densidade de probabilidade. Os tipos de análise (MEF e 

analítica) concordam quanto a descrição desse fenômeno, variando a posição espacialmente. 

Assim sendo, o efeito da aleatoriedade do raio na trajetória não-linear de equilíbrio pode ser 

descrito conforme indicado na Tabela 4.9: 

Tabela 4.9- Descrição das FDPs para aleatoriedade no raio; 

Análise d = 0,0001 m d = 0,01 m d = 0,02 m d = 0,03 m 

MEF 
GAUSSIANA DE 

DOIS PICOS* 
GAUSSIANA DE 

DOIS PICOS 
UNIFORME UNIFORME 

Analítica UNIFORME UNIFORME 
GAUSSIANA DE 

DOIS PICOS 
UNIFORME 

Logo, hipoteticamente, tem-se que o comportamento probabilístico atribuído nas variáveis de 

entrada tende a se manifestar como resposta do sistema estocástico ao longo do caminho não-

linear de equilíbrio. Consequentemente, no caso de uma presunção do parâmetro raio por uma 

FDP normal, as respostas, antes configuradas na Tabela 4.9 como uniformes, seriam também 

dadas possivelmente como normais. 

Por fim, ressalta-se a possibilidade de influência da perturbação, na forma por exemplo de 

imperfeição geométrica, nos comportamentos dos deslocamentos iniciais obtidos via MEF 

(dotado desse parâmetro) e analiticamente (ausente desse parâmetro). Tal fator pode justificar 

as diferenças obtidas nos deslocamentos próximos a origem, já que altera consideravelmente a 

trajetória inicial ao destruir o ponto de bifurcação por onde partiriam análises de caminho pós-

crítico, além da localização espacial da região de estrangulamento quando existente. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSÃO 

O presente trabalho apresentou como foco de estudo o comportamento das trajetórias não-

lineares de equilíbrio do painel cilíndrico em uma perspectiva estocástica, utilizando o método 

dos elementos finitos. Diante disso, partiu-se como premissa de que os parâmetros da 

geometria (espessura e raio) a serem avaliados individualmente fossem dados através de uma 

função de densidade de probabilidade uniforme, visto que sua utilização requeria a menor 

suposição de informações a respeito da distribuição. Os testes de aderência estatísticos foram 

então utilizados para avaliação das respostas obtidas, comparando-se também com resultados 

de origem analítica. Conclui-se fundamentalmente que a média de carga dos intervalos 

extremos para certo deslocamento radial não pode ser dada genericamente como 

representativa da média a partir das amostras. 

Além disso, a incerteza associada à espessura produziu um sistema estocástico em que, de 

maneira geral, a densidade de probabilidade uniforme tornou-se adequada para representação 

do fenômeno nas trajetórias não-lineares de equilíbrio. No caso do MEF, que apresentou um 

parâmetro de perturbação destruindo o ponto de bifurcação, apenas o deslocamento radial 

inicial sofreu interferência dessa consideração, não caracterizando-se corretamente como 

uniformemente distribuído. Por outro lado, a partir dos procedimentos analíticos, a 

uniformidade é identificada, mesmo que para níveis de significância inferiores a 5%, com 

exceção do deslocamento final. 

Já a incerteza associada ao raio produziu um sistema estocástico em que a densidade de 

probabilidade uniforme se tornou adequada para representação dos fenômenos nos trechos de 

deslocamento que não estão próximos da zona de estrangulamento das curvas. O surgimento 

dessa região está associado então a aleatoriedade desse parâmetro e nela tem-se que a 

distribuição mais adequada é dada por uma FDP de mistura gaussiana de dois picos. No caso 

do MEF, a ocorrência dessa situação se identificou nos trechos entre o deslocamento radial 

inicial e de 33%, ao passo que analiticamente está mais próximo do deslocamento radial de 

66%. Logo, a variação espacial desse comportamento pode estar associada tanto à 

metodologia utilizada quanto à presença ou não de parâmetros de perturbação. 
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APÊNDICE A 

1. Algoritmo feito no MATLAB para geração de amostras e processamento automático: 

clear,format compact,clc, close all,fclose all; 

  

% Garante com que as funções rand não gerem a mesma lista de 

% números pré-determinada após reabertura do MATLAB 

rng('shuffle') 

  

% Variação uniforme da espessura 

lb= 0.00972;                   %Limite inferior 

ub= 0.01100;                   %Limite superior 

n=1200;                        %Numero de amostras 

t = lb + (ub-lb).*rand(n,1) 

  

% Criação do arquivo de entrada de dados 

for i=1:n 

    % Criação dos arquivos BUCKLE E POS 

    CREATOR(t(i),i); 

     

    % Execucao do BUCKLE 

    iter=num2str(i); 

    command="cd"; 

    [status,cmdout]=system(command); 

    command2=strcat("ABAQUS job=BUCKLE",iter); 

    [status,cmdout]=system(command2,'-echo'); 

    T = timer('TimerFcn',@(~,~)disp('Fired.'),'StartDelay',7); 

    start(T); 

    wait(T); 

end 

  

% Desassociação do arquivo .fil 

delete *.fil; 

  

% Execução do POS 

for i=1:n 

    iter=num2str(i); 
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    command="cd"; 

    [status,cmdout]=system(command); 

    command3=strcat("ABAQUS job=POS",iter); 

    [status,cmdout]=system(command3,'-echo'); 

T = timer('TimerFcn',@(~,~)disp('Fired.'),'StartDelay',300); 

    start(T); 

    wait(T); 

end 
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APÊNDICE B 

2- Rotina em python para leitura automática de arquivos de saída de dados .odb e obtenção de 

arquivos .txt de informações principais: 

from abaqus import * 

from abaqusConstants import * 

 

import odbAccess 

import visualization 

 

MinStrenght=open(r'C:\Users\jpxf\Documents\UFG\TCC\Variacao_raio\m=1_n=1_AB

AQUS\Cargas_analise\Min.txt','w+') 

Strenght33=open(r'C:\Users\jpxf\Documents\UFG\TCC\Variacao_raio\m=1_n=1_ABA

QUS\Cargas_analise\33%.txt','w+') 

Strenght66=open(r'C:\Users\jpxf\Documents\UFG\TCC\Variacao_raio\m=1_n=1_ABA

QUS\Cargas_analise\66%.txt','w+') 

MaxStrenght=open(r'C:\Users\jpxf\Documents\UFG\TCC\Variacao_raio\m=1_n=1_AB

AQUS\Cargas_analise\Max.txt','w+') 

AllStrenght=open(r'C:\Users\jpxf\Documents\UFG\TCC\Variacao_raio\m=1_n=1_AB

AQUS\Cargas_analise\Todos.txt','w+') 

PosPath=open(r'C:\Users\jpxf\Documents\UFG\TCC\Variacao_raio\m=1_n=1_ABAQUS

\Trajetoria.txt','w+') 

 

#Localizacao e acesso dos arquivos por fora da GUI 

for k in range(1,1201): 

    archieve='\POS'+str(k)+'.odb' 

 

directory=r'C:\Users\jpxf\Documents\UFG\TCC\Variacao_raio\m=1_n=1_ABAQUS

\Amostras'+archieve 

 

    myOdb=odbAccess.openOdb(directory) 

 

    #Criacao do sistema de coordenada cilíndrico 

cylindricalSys=myOdb.rootAssembly.DatumCsysByThreePoints(name='cylindr

icalSys', coordSysType=CYLINDRICAL, origin=(0.0, 0.0, 0.0), 

point1=(8.33300018310547, 0.0, 0.0),  point2=(8.2730827331543, 

0.997490584850311,0.0)) 
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#Localizacao do no a ser estudado para deslocamento radial e carga 

aplicada 

displacementNode=myOdb.rootAssembly.instances['PART-1-

1'].getNodeFromLabel(label=466) 

strenghtNode=myOdb.rootAssembly.instances['PART-1-

1'].getNodeFromLabel(label=30) 

 

    #Obtencao do carregamento para os deslocamentos de analise 

    DispLocator=[] 

    StrenghtLocator=[] 

    MinDispLocator=[] 

    Disp33Locator=[] 

    Disp66Locator=[] 

    MaxDispLocator=[] 

 

    frame_index=myOdb.steps['Step1'].frames 

    for i in range(len(frame_index)): 

       

UField=myOdb.steps['Step1'].frames[i].fieldOutputs['U'].getTransformed

Field(datumCsys=cylindricalSys).getSubset(region=displacementNode)       

SField=myOdb.steps['Step1'].frames[i].fieldOutputs['CF'].getSubset(reg

ion=strenghtNode) 

 

        for v in UField.values: 

            DispLocator.append(v.data[0]) 

            MinDispLocator.append(abs(v.data[0]+0.0001)) 

            Disp33Locator.append(abs(v.data[0]+0.01)) 

            Disp66Locator.append(abs(v.data[0]+0.02)) 

            MaxDispLocator.append(abs(v.data[0]+0.03)) 

        for v in SField.values: 

            StrenghtLocator.append(v.data[2]*30) 

 

    for k in range(len(frame_index)): 

        PosPath.write('%15.13f %15.13f\n' %(- 

DispLocator[k],StrenghtLocator[k])) 

    for k in range(len(frame_index)): 

        PosPath.write('%15.13f %15.13f\n' %(-DispLocator[len(frame_index)- 

(1+k)],StrenghtLocator[len(frame_index)-(1+k)])) 
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    myOdb.close() 

 

    for j in range(len(StrenghtLocator)): 

        if MinDispLocator[j]==min(MinDispLocator): 

            MinStrenght.write('%15.13f\n' %StrenghtLocator[j]) 

            AllStrenght.write('%15.13f %15.13f\n' %(- 

DispLocator[j],StrenghtLocator[j])) 

        if Disp33Locator[j]==min(Disp33Locator): 

            Strenght33.write('%15.13f\n' %StrenghtLocator[j]) 

            AllStrenght.write('%15.13f %15.13f\n' %(- 

DispLocator[j],StrenghtLocator[j])) 

        if Disp66Locator[j]==min(Disp66Locator): 

            Strenght66.write('%15.13f\n' %StrenghtLocator[j]) 

            AllStrenght.write('%15.13f %15.13f\n' %(- 

DispLocator[j],StrenghtLocator[j])) 

        if MaxDispLocator[j]==min(MaxDispLocator): 

            MaxStrenght.write('%15.13f\n' %StrenghtLocator[j]) 

            AllStrenght.write('%15.13f %15.13f\n' %(- 

DispLocator[j],StrenghtLocator[j])) 

 

MinStrenght.close() 

Strenght33.close() 

Strenght66.close() 

MaxStrenght.close() 

AllStrenght.close() 

PosPath.close() 
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APÊNDICE C 

3- Arquivo de extensão .inp de entrada de dados para obtenção das cargas críticas e modos de 

flambagem do painel base: 

*heading 

*node,system=c 

1,8.333,0.0,0.0 

30,8.333,20.626,0.0 

901,8.333,0.0,1.0 

930,8.333,20.626,1.0 

*ngen,line=c,nset=bottom 

1,30,1,,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0 

*ncopy,new set=top,old set=bottom,shift,change number=900 

0.0,0.0,1.0 

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0 

*nfill 

bottom,top,30,30 

*element,type=s4R 

1,1,2,32,31 

*elgen,elset=painel 

1,29,1,1,30,30,29 

*material,name=mat_1 

*elastic 

2.1e+11,0.3 

*shell section, elset=painel, material=mat_1 

0.01, 

*nset,nset=ends_1,generate 

2,29,1 

902,929,1 

*transform,type=c,nset=ends_1 

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0 

*nset,nset=ends_2,generate 

31,871,30 

60,900,30 

*transform,type=c,nset=ends_2 

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0 

*boundary 
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ends_1,1,2 

ends_2,1 

ends_2,3 

1,1,3 

30,1,3 

901,1,3 

930,1,3 

*STEP 

*BUCKLE 

4 

*cload 

bottom, 3, 10000 

top, 3, -10000 

*NODE FILE, LAST MODE=1, GLOBAL=YES 

U, 

*END STEP 
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APÊNDICE D 

4- Arquivo de extensão .inp de entrada de dados para desenvolvimento da trajetória não linear 

de equilíbrio do painel base: 

*heading 

*node,system=c 

1,8.333,0.0,0.0 

30,8.333,6.875,0.0 

901,8.333,0.0,1.0 

930,8.333,6.875,1.0 

*ngen,line=c,nset=bottom 

1,30,1,,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0 

*ncopy,new set=top,old set=bottom,shift,change number=900 

0.0,0.0,1.0 

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0 

*nfill 

bottom,top,30,30 

*element,type=s4R 

1,1,2,32,31 

*elgen,elset=painel 

1,29,1,1,30,30,29 

*material,name=mat_1 

*elastic 

2.1e+11,0.3 

*shell section, elset=painel, material=mat_1 

0.01070, 

*nset,nset=ends_1,generate 

2,29,1 

902,929,1 

*transform,type=c,nset=ends_1 

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0 

*nset,nset=ends_2,generate 

31,871,30 

60,900,30 

*transform,type=c,nset=ends_2 

0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0 
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J.P.X. FREITAS Apêndice D 

*boundary 

ends_1,1,2 

ends_2,1 

ends_2,3 

1,1,3 

30,1,3 

901,1,3 

930,1,3 

*IMPERFECTION,FILE=BUCKLE1,STEP=1 

1,1.3E-3 

*STEP,Name=Step1,NLGEOM=YES,INC=470 

*STATIC,RIKS 

1E-3,,1E-16,2E-1 

*cload 

bottom, 3, 10000 

top, 3, -10000 

*OUTPUT,FIELD 

*NODE OUTPUT 

U,CF 

*END STEP 


