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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma análise das vibrações livres de um tanque cilíndrico 

parcialmente cheio para diferentes condições de contorno, através do método analítico de 

Rayleigh-Ritz e pelo método dos elementos finitos, utilizando o programa comercial ANSYS 

6.1. Na formulação matemática do método analítico é possível utilizar tanto a teoria linear de 

Donnell quanto a de Love. Consideram-se os efeitos da superfície livre (sloshing) na interação 

entre o fluido e o tanque. Os resultados referentes aos modos de vibração e as frequências 

naturais, obtidas numericamente e a partir do método dos elementos finitos, são comparados, 

observando-se a influência da geometria, do nível de fluido interno e das condições de 

contorno. A análise é feita inicialmente para um tanque cilíndrico vazio e, em seguida, para 

um tanque preenchido por um fluido ideal. 

 

Palavras-chave: tanques; fluido; vibrações livres; Rayleigh-Ritz; ANSYS. 
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Tanques cilíndricos são 

naval e aeronáutica, como por exemplo, para armazenamento de água, ou outro tipo de fluido

Na Figura 1.1, apresentam-se exemplos de tanques cilíndricos utilizados para armazenamento 

de água, diesel e óleo lubrificante.

Os tanques cilíndricos possuem 

um complexo comportamento quando submetid

fluido. Conhecer esse comportamento e suas características dinâmicas (frequência natural e 

modo de vibração) são de grande 

(a) 

Figura 1.1 – Exemplos de tanques cilíndricos parcialmente cheios: (a) 

Para o caso do tanque cilíndrico estar em contato com um fluido interno, um 

importante fenômeno se apresenta ao projetista que é a interação entre o fluido e a estrutura. 

Essa interação pode, em certos casos, provocar a instabilidade do tanque, principalmente, se o 

tanque cilíndrico for esbelto. 

Para avaliar os problemas de instabilidade de tanques cilíndricos parcialmente 

cheios, diversos autores desenvolv

analisar os modos de vibração e as frequências naturais d

influência da variação do nível do fluido no tanque cilíndrico (com e sem a consideração da 

superfície livre do fluido), da geometria do tanque

CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

Tanques cilíndricos são amplamente utilizados nas engenharias 

naval e aeronáutica, como por exemplo, para armazenamento de água, ou outro tipo de fluido

se exemplos de tanques cilíndricos utilizados para armazenamento 

de água, diesel e óleo lubrificante. 

Os tanques cilíndricos possuem uma geometria simples, mas pode

complexo comportamento quando submetidos a carregamentos ou preenchid

. Conhecer esse comportamento e suas características dinâmicas (frequência natural e 

de grande interesse para se executar bons projetos.  

 

(b) 

Exemplos de tanques cilíndricos parcialmente cheios: (a) tanques de reservatório de água; (b) 

tanques de diesel e óleo lubrificante 

do tanque cilíndrico estar em contato com um fluido interno, um 

importante fenômeno se apresenta ao projetista que é a interação entre o fluido e a estrutura. 

Essa interação pode, em certos casos, provocar a instabilidade do tanque, principalmente, se o 

Para avaliar os problemas de instabilidade de tanques cilíndricos parcialmente 

cheios, diversos autores desenvolveram estudos analíticos e experimentais com o intuito de 

analisar os modos de vibração e as frequências naturais desta estrutura

influência da variação do nível do fluido no tanque cilíndrico (com e sem a consideração da 

a geometria do tanque e das condições de contorno

 civil, mecânica, 

naval e aeronáutica, como por exemplo, para armazenamento de água, ou outro tipo de fluido. 

se exemplos de tanques cilíndricos utilizados para armazenamento 

ria simples, mas podem apresentar 

a carregamentos ou preenchidos por um 

. Conhecer esse comportamento e suas características dinâmicas (frequência natural e 

 

tanques de reservatório de água; (b) 

do tanque cilíndrico estar em contato com um fluido interno, um 

importante fenômeno se apresenta ao projetista que é a interação entre o fluido e a estrutura. 

Essa interação pode, em certos casos, provocar a instabilidade do tanque, principalmente, se o 

Para avaliar os problemas de instabilidade de tanques cilíndricos parcialmente 

estudos analíticos e experimentais com o intuito de 

esta estrutura, observando a 

influência da variação do nível do fluido no tanque cilíndrico (com e sem a consideração da 

condições de contorno. 



Modelo analítico e numérico para análise das vibrações livres de tanques cilíndricos 19 

R. O. P. Montes 

O objetivo destas análises lineares é investigar como esses fatores podem 

modificar os modos de vibração e as frequências naturais do sistema, para que, na fase de 

projeto, tenham-se as frequências naturais do tanque cilíndrico espaçadas das frequências 

naturais da superfície livre do fluido. Em uma situação prática da aplicação destas estruturas 

(Figura 1.1a) o vento, por exemplo, pode excitar a superfície livre do fluido que, por sua vez, 

excitará as paredes do tanque cilíndrico, caso a frequência natural do tanque seja coincidente 

ou próxima da frequência natural da superfície livre. 

1.1. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é obter as vibrações livres de um tanque cilíndrico 

parcialmente cheio, através do método analítico de Rayleigh-Ritz e do método de elementos 

finitos através do programa comercial ANSYS 6.1. Pretende-se observar a influência do 

fluido e da geometria do tanque nos modos de vibração e das frequências naturais da 

estrutura. 

1.2. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este trabalho está organizado conforme apresentado a seguir. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre os estudos feitos por 

diversos autores relacionados à análise das vibrações livres em tanques cilíndricos 

parcialmente cheios. 

O Capítulo 3 aborda a formulação matemática do problema para analisar as 

vibrações livres de um tanque cilíndrico parcialmente cheio por um fluido, pela teoria de 

Donnell e pela teoria de Love, considerando diferentes condições de contorno para o tanque 

cilíndrico. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos pela formulação matemática para um 

tanque cilíndrico vazio considerando diferentes condições de contorno, comparando os 

resultados entre o método analítico e os obtidos com o programa comercial de elementos 

finitos ANSYS. Comparam-se, ainda, os resultados obtidos pela teoria linear de Donnell e de 

Love além da influência das inércias axiais e circunferenciais na determinação dos modos de 

vibração do tanque. 
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O Capítulo 5 aborda os resultados obtidos pela formulação matemática, 

analisando as vibrações livres de um tanque cilíndrico parcialmente cheio por um fluido, 

considerando diferentes condições de contorno, níveis de fluido e geometrias. Esta análise 

será feita a partir dos resultados do modelo analítico e do programa comercial de elementos 

finitos ANSYS. 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho e as sugestões para trabalhos 

futuros. 
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CAPÍTULO 2  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão apresentados os estudos feitos por diversos autores 

relacionados à análise das vibrações livres em tanques cilíndricos parcialmente cheios, com 

diferentes condições de contorno. São encontrados na literatura vários trabalhos referentes a 

este assunto, em que alguns deles serão descritos a seguir. 

Estudos iniciais feitos por Kana, Lindholm e Abramson (1966) envolvem 

resultados experimentais de um fenômeno de instabilidade, ocorridos pelas vibrações livres de 

um tanque composto por material elástico e parcialmente cheio. Segundo eles, esse fenômeno 

ocorre próximo aos modos de ressonância do sistema, observando pequenas vibrações no 

tanque e na superfície livre do fluido. Além disso, as características apresentadas pelo fluido e 

pela estrutura demonstram um significativo comportamento não-linear. Eles observam que a 

vibração elástica da parede do tanque, ocorre a frequências aproximadamente duas vezes 

maiores do que a oscilação da superfície do líquido. Uma questão levantada pelos autores é a 

incerteza de descrever o fenômeno citado, considerando os modos de contribuição do tanque e 

da superfície livre do fluido. Devido ao comportamento não-linear do sistema, os autores 

afirmam que é necessário utilizar mais graus de liberdade para fornecer outros modos de 

acoplamentos, com o intuito de descrever melhor o problema. 

Posteriormente, Chu e Kana (1967) também desenvolvem um estudo para analisar 

as vibrações não-lineares na direção transversal de um tanque cilíndrico parcialmente cheio. 

Eles obtêm resultados satisfatórios, embora haja divergência entre os valores obtidos 

numericamente e os valores obtidos experimentalmente, sugerindo o acréscimo de mais 

termos na expansão modal do sistema. Os autores afirmam que o fenômeno observado ocorre 

em consequência do carregamento não-linear, o qual provoca uma amplitude dependente da 

massa do tanque. 

Kana e Craig Jr. (1968) estudaram as oscilações de um tanque cilíndrico cheio de 

líquido. Os resultados numéricos obtidos são comparados com observações experimentais, os 

quais apresentam boa concordância entre si, permitindo descrever o comportamento das 

vibrações do sistema. Os autores mostram através destes resultados que as grandes pressões 
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axi-simétricas podem surgir em tanques de veículos espaciais com frequências maiores do que 

haviam considerado para investigar apenas os modos axi-simétricos lineares. 

Chiba, Yamaki e Tani (1984a), utilizaram a teoria linear de Donnell para cascas 

abatidas, para estudar as vibrações de um tanque cilíndrico engastado em uma extremidade e 

livre na outra, parcialmente cheio por líquido incompressível e não-viscoso. Foi feita a 

combinação de dois potenciais de velocidade do fluido, considerando a flexão das laterais do 

tanque e a influência da superfície livre do fluido. Através desse estudo, eles obtiveram as 

frequências naturais do sistema, as quais foram comparadas com os resultados obtidos de 

forma experimental e numérica. Na mesma linha de pesquisa, Chiba, Yamaki e Tani (1984b) 

realizaram uma análise numérica sobre o sistema citado anteriormente, em que foram 

analisadas as vibrações livres, com diferentes níveis do líquido na estrutura. Os autores 

observaram que os modos de vibração variam com o número de ondas circunferenciais, e 

afirmam que as condições de superfície livre e do modo flexão da parede da casca 

influenciam as frequências naturais do sistema e os modos de vibração. 

Continuando seus estudos, Chiba, Yamaki e Tani (1985) executaram um trabalho 

experimental para validar os resultados obtidos no trabalho anterior (CHIBA; YAMAKI; 

TANI, 1984b). Utilizaram dois cilindros de poliéster que foram preenchidos com água a uma 

taxa constante. Os experimentos foram realizados através da excitação da parede dos 

cilindros, através de dois pequenos dispositivos localizados em posições diametralmente 

opostas, onde foram observadas as respostas de ressonância da estrutura. Os autores 

obtiveram valores compatíveis entre a teoria e os experimentos, demonstrada para as 

frequências naturais e os números de ondas circuferenciais (n) correspondentes. Além disso, 

foi feita uma variação do modo de vibração com o número n para diferentes níveis de água, 

validando os resultados teóricos com os encontrados na literatura. 

Gonçalves e Batista (1988) avaliaram as vibrações não-lineares de uma casca 

cilíndrica simplesmente apoiada, preenchida por um fluido ideal (incompressível, irrotacional 

e não-viscoso). Para as vibrações da casca, são utilizadas as equações não-lineares de Sanders, 

e o potencial de velocidade do fluido é obtido pela equação de Laplace. São apresentadas 

soluções para demonstrar os efeitos do fluido e a influência dos parâmetros da estrutura nas 

vibrações não-lineares da casca cilíndrica. Os autores concluem que o comportamento das 

frequências iniciais caracteriza-se pela não-linearidade do acoplamento modal, que reduz a 

rigidez de membrana da casca e aumenta os efeitos de inércia associado com os segundos 
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termos harmônicos. Eles afirmam que a interação fluido-estrutura provoca uma maior não-

linearidade na casca cilíndrica cheia do que na casca vazia e que, em ambos os casos, esse 

efeito aumenta proporcionalmente com o aumento do número de semi-ondas longitudinais (m) 

e o número de ondas circunferenciais (n). 

Chiba (1993a) fez estudos experimentais sobre as vibrações não-lineares de um 

tanque cilíndrico vazio engastado em uma extremidade e livre na outra. Através do 

experimento, ele observou que as respostas com o número de ondas circunferenciais, n, ocorre 

na direção circunferencial e que, em tanques vazios, a máxima amplitude possui a tendência 

de diminuir com o aumento de n. Continuando este trabalho experimental, Chiba (1993b) 

analisa a mesma estrutura, mas agora parcialmente cheia por água (avaliando a superfície 

livre do fluido), observando a não-linearidade da resposta da parede flexível do tanque e a 

variação do nível do líquido. Estes resultados foram comparados com os estudos 

desenvolvidos sobre tanques vazios. No experimento, foi observada a combinação de algumas 

respostas, entre elas: dois modos de sloshing, que não afetaram as respostas da parede do 

tanque; e, a combinação de dois modos de flexão das paredes da estrutura que influenciaram 

nas respostas da superfície livre. Outra conclusão importante refere-se a que, ao desconsiderar 

a influência da superfície livre, as amplitudes da parede do tanque aumentam. O autor conclui 

que o grau de não-linearidade do sistema depende dos modos de vibração (número de ondas 

circunferenciais e semi-ondas longitudinais do tanque), do comprimento do tanque e do nível 

do líquido contido nele. 

Posteriormente, Lakis e Neagu (1997) fazem uma análise dinâmica dessa 

estrutura, utilizando uma combinação do método dos elementos finitos e a teoria clássica de 

Sanders, com o intuito de determinar as funções de deslocamentos que representam as 

deformações da estrutura, reduzindo inclusive o tempo de processamento computacional. 

Além disso, é analisada a influência da superfície livre do fluido presente na casca cilíndrica, 

observando as vibrações causadas pela interação fluido-estrutura. Os resultados obtidos 

mostram concordância com valores encontrados experimentalmente. Os autores observam 

que, para diferentes geometrias da casca e de níveis de fluido, há uma influência significativa 

nos modos de vibração do sistema. 

Amabili (1997) analisou as vibrações livres de um tanque cilíndrico simplesmente 

apoiado em ambas as extremidades, parcialmente cheio por um fluido não-viscoso e 

incompressível, desconsiderando a influência da superfície livre. Este é modelado por uma 
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estrutura cilíndrica conectada a uma placa circular simplesmente apoiada a uma fundação 

elástica de Winkler. Além disso, é investigada a flexão das paredes do tanque (estas oscilam 

juntamente com o fluido) e a solução é obtida como um problema de autovalor utilizando o 

método de Rayleigh-Ritz. Também são analisados os efeitos do nível do fluido dentro do 

tanque e estes valores são comparados com resultados existentes na literatura. O autor afirma 

que o problema das vibrações livres em tanques cilíndricos parcialmente cheios com líquidos 

tem um papel relevante em muitas aplicações de engenharia. Ele verificou pelo seu trabalho 

que as frequências naturais e modos de vibração de tanques com espessuras pequenas são 

bastante afetadas pela presença de diferentes níveis de água no mesmo. 

Continuando os estudos sobre tanques cilíndricos parcialmente cheios, Amabili, 

Païdoussis e Lakis (1998) estudaram a dinâmica dessa estrutura, onde são analisadas as 

vibrações livres, considerando a flexão das paredes laterais do tanque e o efeito de sloshing 

(superfície livre). O tanque é considerado flexível, possui anéis enrijecedores ao longo de seu 

comprimento, e fundo flexível, o qual consiste em uma placa circular sobre uma fundação 

elástica de Winkler. São estudadas duas situações: uma em que considera-se as paredes 

laterais flexíveis e o fundo do tanque como rígido; e a outra, na qual as paredes são rígidas e o 

fundo flexível. Os resultados das duas situações são comparados. Também foi utilizado o 

método de Rayleigh-Ritz para analisar a interação fluido-estrutura. Os autores concluíram que 

a consideração do tanque flexível no efeito de sloshing depende da geometria do sistema e das 

propriedades elásticas do material do tanque, mas que efeitos mais significativos são 

observados em tanques muito flexíveis. As diferenças obtidas no efeito de sloshing são 

observadas para níveis baixos de líquido e em consequência da elasticidade do fundo rígido. 

Outra importante conclusão refere-se à flexão das paredes do tanque ser influenciada pelo 

modo de vibração da superfície livre, além da disposição dos anéis enrijecedores ao longo do 

comprimento da estrutura. 

Outro trabalho desenvolvido por Amabili (2000) refere-se ao problema de 

autovalor para analisar as vibrações de estruturas (placas, cascas e o sistema placa-casca) com 

a influência da superfície livre de um fluido. É estudado um fluido de forma compressível e 

incompressível e os modos de sloshing e flexão das laterais das estruturas simplesmente 

apoiadas, utilizando o método de Rayleigh-Ritz. Ele conclui que existe certa contradição entre 

o método semi-analítico que utiliza a condição de sloshing em um problema de autovalor com 

as formulações desenvolvidas pelo método dos elementos finitos. A partir de resultados 

numéricos obtidos, ele afirma que há uma grande interação do primeiro modo de vibração 
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(referente ao sloshing e flexão das paredes da estrutura) com um número fixo de ondas 

circunferenciais. 

Kim, Lee e Ko (2004) analisaram as vibrações livres de um tanque cilíndrico 

enrijecido com anéis para algumas condições de contorno (como, por exemplo, simplesmente 

apoiado nas extremidades e engastado-livre) e parcialmente cheio com fluido. O fluido foi 

considerado como não-viscoso, incompressível e irrotacional, sendo possível através destas 

propriedades, analisar o comportamento do mesmo através de seu potencial de velocidade. 

Para isto, foi utilizado o método de Rayleigh-Ritz, sendo posteriormente comparado com 

valores obtidos através do método dos elementos finitos. Os autores concluíram que as 

frequências naturais da flexão das paredes laterais do tanque e do efeito de sloshing são 

influenciadas pelo nível do fluido no mesmo, as quais diminuem à medida que o nível do 

fluido se eleva. Os anéis enrijecedores utilizados para aumentar a rigidez do sistema são 

eficientes, mas dependem de uma boa disposição destes ao longo do comprimento do tanque. 

Neste capítulo, são notados pontos importantes presentes nos trabalhos de 

diversos autores a respeito dos modos de vibração de tanques cilíndricos parcialmente cheios, 

entre eles podem ser citados: as frequências e os modos de vibração dependem da geometria e 

das propriedades elásticas do tanque; o efeito de sloshing modifica o modo de vibração; 

conforme o tanque está mais cheio menor será a frequência natural, ou seja, o nível do fluido 

altera os modos de vibração do sistema. 



R. O. P. Montes 

CAPÍTULO 3  

FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

Neste capítulo será abordada a formulação matemática do problema para analisar 

as vibrações livres de um tanque cilíndrico parcialmente cheio por um fluido, considerando 

diferentes condições de contorno para o tanque cilíndrico. 

Considera-se, neste trabalho, um fluido incompressível, irrotacional e não-

viscoso. Estas hipóteses simplificam os cálculos para obtenção das frequências naturais do 

sistema, permitindo descrever o comportamento do fluido a partir de um potencial de 

velocidade (GONÇALVES; BATISTA, 1988; AMABILI; PAÏDOUSSIS; LAKIS, 1998; 

KIM; LEE; KO, 2004). É importante ressaltar que o problema de interação fluido-estrutura é 

constituído pela vibração simultânea do tanque cilíndrico e do fluido e, para esta análise, são 

feitas algumas considerações as quais são detalhadas no item 3.2. 

A discretização do sistema contínuo tanque-fluido será feita pelo método de 

Rayleigh-Ritz, obtendo-se expressões adequadas para o cálculo dos autovalores, referentes às 

frequências naturais da estrutura. É importante destacar que, para a aplicação desse método, é 

necessária a obtenção das energias de deformação e cinética do tanque cilíndrico e da energia 

cinética do fluido para a construção da energia total do problema.  A seguir apresenta-se a 

formulação matemática para o cálculo dessas energias. 

3.1. FUNCIONAIS DE ENERGIA DO TANQUE CILÍNDRICO 

Um tanque cilíndrico é uma estrutura, geralmente tida como esbelta e, por isso, 

pode ser representada como uma casca cilíndrica, a qual é definida como um corpo cuja 

distância de qualquer ponto a uma superfície de referência (superfície média do tanque) é 

pequena se comparada com as demais dimensões que definem esta superfície – o raio e o 

comprimento do tanque. 

Neste trabalho é considerado um tanque cilíndrico de comprimento L, raio a, 

espessura h, de material elástico linear com módulo de elasticidade E, coeficiente de Poisson 

ν e densidade ρ. O tanque está sobre uma superfície plana e rígida. Este se encontra 
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parcialmente cheio, até uma altura H, por um fluido não-viscoso, incompressível e 

irrotacional. As coordenadas axiais, circunferenciais e transversais são denominadas por x, θ e 

r (ou z), respectivamente, conforme Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Sistema de coordenadas e geometria do tanque cilíndrico parcialmente cheio 

Os campos de deformações para o tanque cilíndrico são dados por: 
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onde u, v e w são os campos de deslocamentos nas direções axiais, circunferenciais e 

transversais na superfície média do tanque, respectivamente. 

As mudanças de curvaturas em cada direção são definidas pelas seguintes 

equações: 
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onde a constante K1 pode assumir valores iguais a 0 ou 1, permitindo uma análise do 

problema pela teoria linear de Donnell para cascas abatidas, ou pela teoria de Love, 

respectivamente. 

A energia interna de deformação para o tanque cilíndrico é dada pela seguinte 

equação: 
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onde As e Ds são os coeficientes de rigidez de membrana e de flexão, respectivamente, 

expressos pelas seguintes equações: 
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A energia cinética do tanque é expressa pela equação: 
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onde a constante K2 pode assumir valores iguais a 0 ou 1, permitindo considerar ou não as 

inércias relativas às velocidades axiais e circunferenciais do tanque cilíndrico. A possibilidade 

de não se considerar tais velocidades não geram erros significativos, devido à velocidade no 

sentido transversal ser bem maior em comparação às outras velocidades. 

3.2. FUNCIONAIS DE ENERGIA DO FLUIDO 

Neste trabalho é considerado um fluido incompressível, irrotacional e não-

viscoso, as quais são propriedades que permitem descrevê-lo por um potencial de velocidade. 

Considera-se pelo princípio de superposição dos efeitos, que o potencial de velocidade do 

fluido pode ser dividido da seguinte maneira (GONÇALVES; BATISTA, 1988; AMABILI; 

PAÏDOUSSIS; LAKIS, 1998; KIM; LEE; KO, 2004): 

( ) ( )SLF φφφ +=
 

(3.11) 
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onde ( )Fφ  é o potencial de velocidade do fluido associado às laterais flexíveis do tanque sem a 

consideração da superfície livre do fluido e ( )SLφ  descreve o potencial de velocidade devido 

ao efeito de sloshing (superfície livre) do fluido em um tanque com as laterais rígidas. Esta 

situação pode ser representada pela Figura 3.2, onde cada letra presente na figura representa 

uma condição de contorno, que serão detalhadas posteriormente. 

 

Figura 3.2 –Superposição de efeitos para o potencial de velocidade do fluido 

O potencial de velocidade do fluido deve atender a equação de Laplace, a qual é 

representada por: 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )
0

,,,,,,1,,,1,,,
2

2

2

2

22

2

=
∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂

x

txrtxr

rr

txr

rr

txr FFFF θφ

θ

θφθφθφ
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Além de atender as seguintes condições de contorno na interface fluido-estrutura, são elas: 

a) O fundo do tanque é rígido em x = 0, e a velocidade do fluido na direção 

vertical é zero. Esta relação é expressa por: 
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b) O contato do fluido com a parede lateral, considerando-se esta como 

flexível, deve se mover radialmente com a mesma velocidade do tanque, 

então: 

           

( )( ) ( )

ar

F

t

txw

r

rx

=
∂

∂
=

∂

∂ ,,,, θθφ

 
(3.14) 

c) Na superfície livre do fluido para x = H, o potencial de velocidade do 

fluido é nulo para hipótese que considera as paredes do tanque flexíveis, 

então: 

           

( )( )
Hx

F rx
=

=0,, θφ
 

(3.15) 
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f
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Já as condições de contorno impostas ao fluido devido ao efeito de sloshing, 

considerando as laterais do tanque e o fundo rígidos, são: 

d) O fundo do tanque em x = 0 é rígido, assim a velocidade do fluido na 

direção vertical é nula, então: 

           

( ) ( )

0

0
,,
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=
∂
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x

SL

x

rx θφ

 
(3.16) 

e) A velocidade radial é nula, considerando as paredes do tanque como 

rígidas, logo: 
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(3.17) 

f) A superfície livre do fluido, em x = H, movimenta-se seguindo a equação: 
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(3.18) 

     sendo g a aceleração gravitacional. 

Após as considerações feitas anteriormente para o potencial de velocidade, 

definem-se as expressões para cada potencial de velocidade. Em relação ao caso, em que se 

consideram o tanque com suas laterais flexíveis e apoiado sobre fundo rígido, o potencial de 

velocidade ( )Fφ  é dado pela seguinte expressão (KIM; LEE; KO, 2004): 

( )( ) ( )
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(3.19) 

onde Ai m1 n(t) são as amplitudes modais, In é a função modificada de Bessel de primeira classe 

e de ordem n, que representa o número de ondas circunferenciais. 

A equação (3.19) atende as condições de contorno (3.13) e (3.15), além de 

satisfazer a equação de Laplace representada pela expressão (3.12). Substituindo-se o 

potencial de velocidade dado pela equação (3.19) na condição de contorno (3.14), e, em 

seguida, aplicando-se o método de Galerkin com a função peso 
( )








 −

H

xm

2

12
cos 1 π

, as 

amplitudes Ai m1 n(t) são obtidas a partir da equação: 
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(3.20) 

As amplitudes obtidas em (3.20) são substituídas na equação (3.19) e são 

aplicadas na equação (3.21) para se obter a energia cinética do fluido, a qual é dada por: 

( )( ) ( )
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(3.21) 

O potencial de velocidade do fluido devido ao efeito de sloshing (superfície livre), 

em um tanque com as laterais rígidas é dado pela equação (3.22) (GONÇALVES; BATISTA, 

1988): 

( )( ) ( ) ( )
























∑=
=

θ
εε

θφ n
a

r
J

a

x
ΩtBrx

nk

n

nk

nk

K

k

SL coscosh,,
1  

(3.22) 

onde, Ω é a frequência natural do tanque, Jn é a função de Bessel de primeira classe e ordem 

n, e Bkn(t) são as amplitudes dos modos, dadas por: 

( ) ( )tΩbtB nknk sen=
 

(3.23) 

A equação (3.22) atende a condição de contorno (3.16) além de satisfazer a 

equação de Laplace apresentada em (3.12). Substituindo-se (3.22) na condição de contorno 

(3.17), obtém-se a seguinte equação diferencial: 

( )

ar
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ardJ

=

=0
/ε

 
(3.24) 

onde εkn em (3.22) são as soluções da equação (3.24). Posteriormente, estas soluções são 

substituídas no potencial de velocidade definido em (3.22) e aplicadas na equação que 

representa a energia cinética do fluido devido ao efeito de sloshing, que é dada por: 
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(3.25) 

Em seguida, os potenciais de velocidade de cada consideração, expressos em 

(3.19) e (3.22), são substituídos na equação de sloshing dada pela equação (3.18), que é 
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resolvida, na sequência, empregando-se o método de Galerkin com a função peso o termo 
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(3.26) 

Após esta operação, são geradas K equações adicionais ao sistema de equações, 

utilizadas para obter a frequência natural da superfície livre do fluido interno ao tanque 

cilíndrico, que serão detalhadas no item 3.4. Essas equações acoplam os efeitos da superfície 

livre ao problema tanque-fluido. 

3.3. CONDIÇÕES DE CONTORNO 

Neste trabalho, a análise das vibrações livres de um tanque cilíndrico vazio e 

parcialmente cheio será feita para diferentes condições de contorno do tanque, são elas: 

simplesmente apoiado em ambas as extremidades; engastado em ambas as extremidades; 

engastado em uma extremidade e livre na outra; e, engastado em uma extremidade e 

simplesmente apoiado na outra. Para satisfazer tais condições serão empregadas as funções de 

viga para descrever a variação longitudinal do campo de deslocamento como uma soma 

dessas funções (KIM; LEE; KO, 2004; KARAGIOZIS; PAÏDOUSSIS; AMABILI, 2007). A 

seguir será detalhada cada condição de contorno citada anteriormente. 

3.3.1. Tanque cilíndrico simplesmente apoiado nas extremidades 

Para o caso de um tanque cilíndrico simplesmente apoiado nas extremidades, os 

deslocamentos transversais e as mudanças de curvatura devem ser nulos, a saber: 

( ) ( ) 0,, == θθ Lw0w
 

(3.27) 

( ) ( ) 0,, ,, == θθ Lw0w xxxx

 
(3.28) 

As componentes dos deslocamentos nas direções axiais, circunferenciais e 

transversais são expressos pelas seguintes equações: 
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(3.31) 

onde Ui n(t), Vi n(t) e Wi n(t) são as amplitudes de cada direção em função do tempo, m o 

número de semi-ondas longitudinais, e n o número de ondas circunferenciais. 

Para o problema de análise das vibrações livres, as amplitudes modais, citadas 

anteriormente, são substituídas por funções harmônicas, os quais envolvem a freqüência 

natural do tanque. Estas relações são dadas por: 
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(3.32) 

3.3.2. Tanque cilíndrico engastado nas extremidades 

Em relação a um tanque cilíndrico engastado em ambas as extremidades, os 

deslocamentos e a rotação na direção transversal devem ser nulos, como apresentado a seguir: 

( ) ( ) 0,, == θθ Lw0w
 

(3.33) 

( ) ( ) 0,, ,, == θθ Lw0w xx

 
(3.34) 

As componentes dos deslocamentos nas direções axiais, circunferenciais e 

transversais são expressos pelas seguintes equações: 
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(3.36) 

( ) ( ) ( ) ( )θψθ nxtWtxw ni

M

i

cos,,
1=

∑=
 

(3.37) 

Analogamente ao caso do tanque cilíndrico simplesmente apoiado nas 

extremidades, as amplitudes Ui n(t), Vi n(t) e Wi n(t) presentes nas equações (3.35) a (3.37) 

podem ser substituídas pelas relações em (3.32). Já o termo ( )xiψ  das equações (3.35) a 
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(3.37) representa a função de viga para o caso de engastamento em ambas as extremidades, o 

qual é dado por: 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]xxcxxx iiiiii ααααψ sensenhcoscosh −−−=
 

(3.38) 

onde iα são soluções da seguinte equação: 

( ) ( ) 1coshcos =LL ii αα
 

(3.39) 

e o coeficiente ic  é dado por: 

( ) ( )
( ) ( )LL
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senhsen

coshcos
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−
=

 
(3.40) 

3.3.3. Tanque cilíndrico engastado em uma extremidade e livre na outra 

Em relação a um tanque cilíndrico engastado em uma extremidade e livre na 

outra, os deslocamentos e a rotação na direção transversal devem ser nulos na extremidade 

engastada: 

( ) 0, =θ0w
 

(3.41) 

( ) 0,, =θ0w x

 
(3.42) 

De forma análoga ao caso de tanques cilíndricos engastados nas extremidades, as 

expressões para os campos de deslocamentos são as mesmas, as quais são expressas pelas 

equações (3.35) a (3.37). A função de viga ( )xiψ  para este caso é alterada para a seguinte 

equação: 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]xxcxxx iiiiii ααααψ sensenhcoscosh −−−=
 

(3.43) 

onde iα são soluções da seguinte equação: 

( ) ( ) 1coshcos −=LL ii αα
 

(3.44) 

e o coeficiente ic  é dado por: 
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(3.45) 
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3.3.4. Tanque cilíndrico engastado em uma extremidade e apoiado na 

outra 

Para o caso de um tanque cilíndrico engastado em uma extremidade e apoiado na 

outra, os deslocamentos transversais devem ser nulos nas extremidades, as mudanças de 

curvatura devem ser nulas na extremidade apoiada e a rotação na direção transversal nula na 

extremidade engastada, a saber: 

( ) ( ) 0,, == θθ Lw0w
 

(3.46) 

( ) 0,, =θ0w x

 
(3.47) 

( ) 0,, =θLw xx

 
(3.48) 

De maneira similar aos casos anteriores, as expressões para os campos de 

deslocamentos, as quais são expressas pelas equações (3.35) a (3.37), são iguais. A função de 

viga ( )xiψ  para este caso é alterada para a seguinte equação: 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]xxcxxx iiiiii ααααψ sensenhcoscosh −+−=
 

(3.49) 

onde iα são soluções da seguinte equação: 

( ) ( ) 0tanhtan =− LL ii αα
 

(3.50) 

e o coeficiente ic  é dado por: 

( ) ( )
( ) ( )LL
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senhsen

coshcos

−

−
=

 
(3.51) 

3.4. FORMULAÇÃO MATRICIAL DO PROBLEMA 

O problema apresentado neste trabalho pode ser formulado matricialmente, com o 

intuito de obter as frequências naturais e modos de vibração de tanques cilíndricos 

parcialmente cheios. Inicialmente, o potencial de energia total do tanque é expresso como: 

VU S −=Π
 

(3.52) 

onde Us, que é a energia interna de deformação do tanque, é obtida na equação (3.7), e V são 

as cargas externas aplicadas na estrutura, as quais serão desconsideradas neste trabalho por se 

tratar de uma análise de vibração livre. 
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Após serem definidos os funcionais de energia, é obtida a função de Lagrange 

representada por: 

Π−∑= TL

 
(3.53) 

sendo T∑  o somatório das energias cinéticas do tanque cilíndrico, obtida a partir da equação 

(3.10), e do fluido, considerando as parcelas referentes às laterais flexíveis do tanque sem a 

consideração da superfície livre do fluido e do efeito de sloshing com as laterais do tanque 

rígidas, obtidas nas equações (3.21) e (3.25), respectivamente. 

A partir do princípio de Hamilton, obtém-se: 
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onde iq são as parcelas das amplitudes modais em cada direção da estrutura, dadas pelo 

seguinte vetor: 

( )KM +
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(3.55) 

em que WVU ,, e B são dados por: 
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(3.56) 

onde Bk n são as amplitudes modais da função que descreve a superfície livre do fluido. Estas 

amplitudes são originadas na equação de sloshing, (3.22), acrescentando K equações ao 

sistema de equações do tanque. 

O problema será formulado da seguinte maneira: 

( ) ( )( ) ( ) 0333
2

33 =− +++++ KMKMxKMKMxKM Ω qMK
 

(3.57) 

sendo Ω as frequências naturais da estrutura, K a matriz de rigidez e M a matriz de massa do 

sistema, definidas, respectivamente, por: 
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(3.59) 

onde a matriz KE, representa a matriz de rigidez do tanque cilíndrico (equação (3.7)), KS a 

matriz de rigidez do fluido devido ao efeito de sloshing (equação (3.26)), KES a matriz de 

rigidez das equações de sloshing (equação (3.26)). Em relação à matriz ME, ela representa a 

matriz de massa do tanque cilíndrico (equação (3.10)), MF a matriz de massa do fluido devido 

à consideração das paredes flexíveis do tanque (equação (3.21)), MS a matriz de massa devido 

ao efeito de sloshing (equação (3.25)), e MES a matriz de massa das equações de sloshing 

(equação (3.25)). 

É importante ressaltar que este é um problema generalizado de autovalor e 

autovetor, o qual é caracterizado por não conter matrizes diagonais multiplicando o autovalor 

do sistema. Sendo as frequências naturais do sistema e o vetor das amplitudes modais, os 

autovalores e autovetores, respectivamente. 
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CAPÍTULO 4  

VIBRAÇÕES LIVRES DO TANQUE VAZIO 

Neste capítulo serão abordados os resultados obtidos pela formulação matemática 

detalhada no capítulo anterior, com o objetivo de analisar as vibrações livres de um tanque 

cilíndrico vazio considerando diferentes condições de contorno. Esta análise será feita a partir 

da comparação dos resultados entre o método analítico e o programa comercial de elementos 

finitos ANSYS 6.1. 

Para a análise numérica pelo método analítico e pelo método dos elementos 

finitos, foram utilizados os seguintes valores para as propriedades do tanque cilíndrico vazio: 

módulo de elasticidade E = 206 GPa; coeficiente de Poisson ν = 0,3; densidade ρ = 7850 

kg/m³; raio a = 25 m; comprimento L = 30 m; e espessura h = 0,030 m. 

4.1. TESTE DA MALHA NO PROGRAMA DE ELEMENTOS 

FINITOS 

Com o intuito de analisar a influência do número de elementos utilizados no 

programa de elementos finitos (ANSYS) para a obtenção das frequências naturais, foi feito 

um teste de convergência da malha utilizada na modelagem do tanque cilíndrico vazio. Para 

isso, no pré-processamento do programa, foi utilizado o elemento SHELL63, o qual é 

indicado para superfícies cilíndricas como a estrutura em estudo. Esse elemento tem 

capacidade de representar tanto esforços de membrana quanto de flexão, ambos no plano x - y, 

onde os carregamentos normais são permitidos. O elemento possui seis graus de liberdade em 

cada nó, correspondentes às translações e às rotações nos mesmos, nas direções x, y, e z. Esse 

elemento é definido por quatro nós e está ilustrado, com a sua geometria, localização dos nós 

e o sistema de coordenadas, na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Geometria, localização dos nós e o sistema de coordenadas do elemento SHELL63 

 

Tabela 4.1 – Influência do número de termos utilizado no ANSYS para a obtenção das frequências naturais de 

um tanque cilíndrico engastado-engastado, para o primeiro modo de vibração (m = 1 e n = 13) 

Nº de elementos –  

ANSYS 
ΩANSYS (rad/s) Diferença (%) 

440 21,3176 - 

1680 20,3940 4,5289297 

3720 20,2727 0,5981714 

6520 20,2400 0,1614255 

10200 20,2275 0,0621253 

14640 20,2212 0,0310723 

19880 20,2174 0,0186469 

25920 20,2149 0,0124328 

32760 20,2136 0,0062168 

40400 20,2124 0,0062172 

 

Os valores das frequências naturais referentes ao teste da malha feito no ANSYS 

são apresentados na Tabela 4.1. Para esta análise foi utilizado um tanque cilíndrico vazio 

engastado em ambas as extremidades, para o primeiro modo de vibração (caracterizado por 

uma semi-onda longitudinal e treze ondas circunferenciais), e os valores obtidos no ANSYS 

para as frequências naturais do tanque encontram-se na Tabela 4.1. A diferença apresentada 

está em relação ao seu respectivo valor anterior na tabela. A variação do número de elementos 

utilizados e as diferenças provenientes do acréscimo destes são ilustradas na Figura 4.2. 

Opção Triangular
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Figura 4.2 –Variação d

 

Pela análise do gráfico 

elementos utilizados para a geração da malha na modelagem do tanque

referentes à obtenção das frequências naturais são reduzida

assintoticamente para zero. Estes valores também podem ser observados na 

Portanto, é importante frisar que o refinamento da malha gera resultados mais precisos, 

obtendo uma boa análise para as vibrações livres em estudo. Os resultados que serão 

apresentados para as diferentes condições de contorno foram ob

elementos. 

4.2. CALIBRAÇÃO DO

Os campos de deslocamentos nas direções 

definidos no Capítulo 3, estão em função do somatório de 

amplitudes modais das funções 

promover um melhor refinamento dos resultados 

neste capítulo, será feito uma análise

no método de Rayleigh–Ritz. 

Inicialmente foi feito um estudo para analisar a influência do número de termos

nos valores das frequências naturais

engastado em ambas as extremidades, 

variou-se o número de modos

ser observado pela Tabela 4.2.
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Variação da diferença com o número de elementos utilizados no ANSYS

Pela análise do gráfico da Figura 4.2 é possível notar que, com o acréscimo de 

elementos utilizados para a geração da malha na modelagem do tanque

requências naturais são reduzidas consideravelmente, convergindo 

assintoticamente para zero. Estes valores também podem ser observados na 

Portanto, é importante frisar que o refinamento da malha gera resultados mais precisos, 

obtendo uma boa análise para as vibrações livres em estudo. Os resultados que serão 

apresentados para as diferentes condições de contorno foram obtidos utilizando 40400 

CALIBRAÇÃO DO MODELO ANALÍTICO 

Os campos de deslocamentos nas direções axial, circunferencial 

, estão em função do somatório de M termos, compostos pelas 

funções de vigas. A utilização de um número maior de 

promover um melhor refinamento dos resultados obtidos pelo método analítico. 

uma análise da convergência do número de modos deste somatório 

 

foi feito um estudo para analisar a influência do número de termos

alores das frequências naturais do tanque. Utilizando um tanque cilíndrico 

engastado em ambas as extremidades, com as dimensões dadas no início deste 

o número de modos M, obtendo suas respectivas frequências naturais, como pode 

. 

40 

no ANSYS 

com o acréscimo de 

elementos utilizados para a geração da malha na modelagem do tanque, as diferenças 

s consideravelmente, convergindo 

assintoticamente para zero. Estes valores também podem ser observados na Tabela 4.1. 

Portanto, é importante frisar que o refinamento da malha gera resultados mais precisos, 

obtendo uma boa análise para as vibrações livres em estudo. Os resultados que serão 

tidos utilizando 40400 

circunferencial e transversal, 

compostos pelas 

de vigas. A utilização de um número maior de M significa 

pelo método analítico. Entretanto, 

do número de modos deste somatório 

foi feito um estudo para analisar a influência do número de termos M 

. Utilizando um tanque cilíndrico vazio e 

dadas no início deste capítulo, 

, obtendo suas respectivas frequências naturais, como pode 
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Tabela 4.2 – Variação do número de termos 

vazio engastado em ambas as extremidades, para o primeiro modo de vibração: 

M 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

A Tabela 4.2 mostra as frequências naturais para o primeiro modo de vibração do 

tanque cilíndrico vazio engastado nas extremidades

longitudinal e treze ondas circunferenciais. 

ao mesmo modo de vibração obtido no ANSYS

20,2124 rad/s. A variação das diferenças

Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 – Variação das diferenças

 

Como pode ser analisado pela 

relativa ao valor do ANSYS, 

analítico. Neste trabalho, em virtude do esforço computacional que esta operação exige, foi 

utilizado para análise das frequências naturais das diferentes condições de contorno para um 

Modelo analítico e numérico para análise das vibrações livres de tanques cilíndricos 

Variação do número de termos M e as respectivas frequências naturais para um tanque cilíndrico 

vazio engastado em ambas as extremidades, para o primeiro modo de vibração: m = 1 e 

Ω (rad/s) Diferença (%)
20,9213 3,51 
20,9213 3,51 
20,6518 2,17 
20, 6518 2,17 
20,5249 1,55 
20,5249 1,55 

mostra as frequências naturais para o primeiro modo de vibração do 

engastado nas extremidades, composto por uma semi

longitudinal e treze ondas circunferenciais. As diferenças indicadas na tabela

obtido no ANSYS, o qual indicou uma frequência natural igual a 

das diferenças em relação ao número de termos 

 

as diferenças das frequências naturais em relação ao número de termos 

Como pode ser analisado pela Figura 4.3, o acréscimo de termos reduz 

ao valor do ANSYS, gerando um refinamento dos resultados obtidos pelo método 

analítico. Neste trabalho, em virtude do esforço computacional que esta operação exige, foi 

utilizado para análise das frequências naturais das diferentes condições de contorno para um 

41 

e as respectivas frequências naturais para um tanque cilíndrico 

= 1 e n = 13 

(%) 

mostra as frequências naturais para o primeiro modo de vibração do 

, composto por uma semi-onda 

s na tabela são em relação 

qual indicou uma frequência natural igual a 

em relação ao número de termos M é ilustrada na 

número de termos M 

reduz a diferença 

dos resultados obtidos pelo método 

analítico. Neste trabalho, em virtude do esforço computacional que esta operação exige, foi 

utilizado para análise das frequências naturais das diferentes condições de contorno para um 
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tanque cilíndrico vazio, M = 3. É importante ressaltar que esse esforço é devido às integrações 

numéricas de funções não-lineares hiperbólicas, consumindo um tempo de processamento 

computacional significativo. 

Além do estudo da influência de M, foi feita uma análise do uso da teoria linear de 

Donnell para cascas abatidas, ou da teoria de Love, com o objetivo de observar as diferenças 

entre os valores obtidos para a frequência natural do tanque. Para o primeiro modo de 

vibração do tanque cilíndrico vazio engastado em ambas as extremidades (m = 1 e n = 13), 

faz-se uma análise comparativa utilizando as teorias de Donnell e Love, que pode ser visto na 

Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Comparação das frequências naturais de um tanque vazio engastado-engastado pela teoria linear de 

Donnell para cascas abatidas e pela teoria de Love, para os cinco primeiros modos de vibração 

m n 
ΩDonnell ΩLove Diferença (%) 
(rad/s) (rad/s) 

1 11 22,8914 22,9225 0,14 
1 12 21,3232 21,3627 0,18 
1 13 20,6043 20,6518 0,23 
1 14 20,6411 20,6959 0,26 
1 15 21,3302 21,3908 0,28 

 

 

Figura 4.4 – Comparação das frequências naturais de um tanque vazio engastado-engastado pela teoria linear de 

Donnell para cascas abatidas e pela teoria de Love 

As diferenças mostradas na Tabela 4.3 são em relação às frequências naturais 

obtidas pela teoria de Love. Para ilustrar os valores encontrados pelas duas teorias, os mesmos 

são indicados na Figura 4.4. 
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Pela análise da Figura 4.4, os valores entre as duas teorias são relativamente 

próximos. A diferença está na consideração pela teoria de Love das contribuições dos campos 

de deslocamentos na direção circunferencial nas mudanças de curvatura. 

Em seguida, são feitas duas análises: a primeira considerando apenas a inércia em 

relação à velocidade na direção w; e, em seguida, são analisadas a influência das inércias 

relativas às velocidades em cada direção, u, v e w. Em ambos os casos, as frequências naturais 

para os cincos primeiros modos de vibração do tanque cilíndrico vazio engastado em ambas 

as extremidades, são obtidas. Utilizou-se a teoria linear de Love onde as frequências naturais 

obtidas são apresentadas na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Comparação das frequências naturais de um tanque vazio engastado-engastado considerando todas 

as inércias relativas às velocidades axiais, circunferenciais e transversais, e considerando apenas a velocidade 

transversal, para os cinco primeiros modos de vibração 

n ΩLove (rad/s) Diferença (%) 
K2=0 K2=1 

11 23,0298 22,9225 -0,4245 
12 21,4390 21,3627 -0,3573 
13 20,7148 20,6518 -0,3046 
14 20,7503 20,6959 -0,2626 
15 21,4397 21,3908 -0,2285 

 

O K2, como explicado no Capítulo 3, sendo igual a 0 permite considerar apenas as 

inércias relativas à velocidade transversal, e quando é igual a 1, considera as inércias relativas 

às velocidades em todas as direções. As diferenças presentes na Tabela 4.4 estão em relação 

ao caso em que K2 é igual a 1. Os valores obtidos são ilustrados na Figura 4.5. 

A possibilidade de se desconsiderar as inércias relativas às velocidades axiais e 

circunferenciais não gera diferenças significativas. Isto se dá devido às vibrações no sentido 

transversal possuírem valores bem maiores em relação às outras duas parcelas, axial e 

circunferencial, pois a diferença entre os dois casos são relativamente pequenas. 
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Figura 4.5 – Comparação das frequências naturais considerando todas as inércias relativas às velocidades axiais, 

circunferenciais e transversais, e considerando apenas as inércias relativas às velocidades transversais 

4.3. ESPECTRO DE FREQUÊNCIAS PARA DIFERENTES 

CONDIÇÕES DE CONTORNO 

Através do método analítico e da utilização do programa de elementos finitos 

ANSYS foi possível obter uma análise das vibrações livres para diferentes condições de 

contorno para um tanque cilíndrico vazio. Pela modelagem do tanque vazio pelo método dos 

elementos finitos, foi observada a geração dos chamados companion modes, os quais se 

caracterizam por apresentar pares de mesmos valores de frequências naturais e modos de 

vibração com o mesmo número de ondas longitudinais e circunferenciais, porém as ondas 

circunferenciais apresentam uma defasagem angular. Esta observação é ilustrada na Figura 

4.6 e na Tabela 4.5. 

A Figura 4.6 apresenta o primeiro e o segundo modos de vibração para um tanque 

cilíndrico vazio engastado em ambas as extremidades, constituído por uma semi-onda 

longitudinal e treze ondas circunferenciais. É importante destacar que a diferença entre estes 

dois modos de vibração, está apenas nas ondas circunferenciais defasadas, embora apresente a 

mesma frequência natural em ambos os casos. A Tabela 4.5 apresenta os valores das 

frequências naturais para os vintes primeiros modos de vibração obtidos no ANSYS, para o 

mesmo tanque, e seus respectivos modos de vibração. Assim observa-se a geração dos 

companion modes. 
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                                   (a)                   (b) 

Figura 4.6 – (a) Primeiro e (b) segundo modo de vibração para um tanque cilíndrico vazio engastado em ambas 

as extremidades 

 

Tabela 4.5 – Frequências naturais de um tanque vazio engastado em ambas as extremidades para os vinte 

primeiros modos de vibração 

Modo de vibração n ΩANSYS (rad/s) 
1 13 20,2124 
2 13 20,2124 
3 14 20,3261 
4 14 20,3261 
5 12 20,8325 
6 12 20,8325 
7 15 21,0725 
8 15 21,0725 
9 11 22,2726 
10 11 22,2726 
11 16 22,3499 
12 16 22,3499 
13 17 24,0621 
14 17 24,0621 
15 10 24,6169 
16 10 24,6169 
17 18 26,1324 
18 18 26,1324 
19 9 27,9727 
20 9 27,9727 
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Os resultados de ambos os métodos estudados neste trabalho, são mostrados 

através dos espectros de frequências, os quais permitem uma visualização da variação das 

frequências naturais com seus respectivos modos de vibração. Da Figura 4.7 à Figura 4.10 são 

mostrados estes espectros com seus cincos primeiros modos de vibração para as condições de 

contorno: simplesmente apoiada em ambas as extremidades (Figura 4.7); engastada em ambas 

as extremidades (Figura 4.8); engastada em uma extremidade e livre na outra (Figura 4.9); e, 

engastada em uma extremidade e apoiada na outra (Figura 4.10). 

 

  

(a) m = 1 (b) m = 1 e n = 11 

Figura 4.7 – (a) Espectro de frequências para tanque vazio apoiado-apoiado e (b) primeiro modo de vibração 

 

Tabela 4.6 – Comparação das frequências naturais de um tanque vazio apoiado-apoiado pelo método analítico e 

pelo ANSYS para os cinco primeiros modos de vibração 

Modo de 
vibração 

n ΩANSYS ΩANALÍTICO Diferença (%) 
(rad/s) (rad/s) 

1 11 14,4180 14,5171 0,69 
2 12 14,4714 14,5876 0,80 
3 13 15,2172 15,3463 0,85 
4 10 15,2399 15,3180 0,51 
5 14 16,4934 16,6302 0,83 

 

A Figura 4.7a representa o espectro de frequências de um tanque cilíndrico vazio 

simplesmente apoiado nas extremidades. Já a Figura 4.7b mostra o primeiro modo de vibração 

do tanque vazio apoiado-apoiado, o qual é caracterizado por uma semi-onda longitudinal e 

onze ondas circunferenciais. Na Figura 4.7a tem-se uma comparação do espectro de 
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frequências obtidas pela análise do método analítico com o programa de elementos finitos 

ANSYS. As diferenças apresentadas na Tabela 4.6 são em relação às frequências naturais 

obtidas pelo método dos elementos finitos, sendo importante ressaltar que apresentou 

pequenas diferenças em comparação ao método analítico, validando o mesmo. 

É possível observar uma pequena variação entre os valores obtidos, devido a 

alguns fatores como, por exemplo, utilizar um número maior de termos referente à M 

(destacando que foi utilizado um valor igual a 3) na expansão modal apresentada pelas 

equações de (3.29) a (3.31), com o intuito de reduzir a diferença entre as duas análises. 

 

  

(a) m = 1 (b) m = 1 e n = 13 

Figura 4.8 – (a) Espectro de frequências para tanque engastado-engastado e (b) primeiro modo de vibração 

 

Tabela 4.7 – Comparação das frequências naturais de um tanque vazio engastado-engastado pelo método 

analítico e pelo ANSYS para os cinco primeiros modos de vibração 

Modo de 
vibração 

n 
ΩANSYS ΩANALÍTICO Diferença (%) 
(rad/s) (rad/s) 

1 13 20,2124 20,6518 2,17 
2 14 20,3261 20,6959 1,82 
3 12 20,8325 21,3627 2,54 
4 15 21,0725 21,3908 1,51 
5 11 22,2726 22,9225 2,92 

 

A Figura 4.8a representa o espectro de frequências de um tanque cilíndrico vazio 

engastado nas extremidades, além de apresentar uma comparação do espectro de frequências 
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obtidas pela análise do método analítico com o programa de elementos finitos ANSYS. Já a 

Figura 4.8b mostra o primeiro modo de vibração do tanque vazio engastado-engastado, 

caracterizado por uma semi-onda longitudinal e treze ondas circunferenciais. 

As diferenças mostradas na Tabela 4.7 estão em relação às frequências naturais 

obtidas pelo método dos elementos finitos. Embora tenha apresentado valores um pouco 

maiores do que o caso anterior, os mesmos estão coerentes e são considerados bons 

resultados. Este aumento da diferença deve-se às integrações com funções hiperbólicas que 

são realizadas numericamente, e ao aumentar o número de termos M implica num tempo de 

processamento significativo. Elas foram citadas no Capítulo 3, nos campos de deslocamentos 

que envolvem funções hiperbólicas. 

 

  

(a) m =1 (b) m = 1 e n = 9 

Figura 4.9 – (a) Espectro de frequências para tanque engastado-livre e (b) primeiro modo de vibração 

 

Tabela 4.8 – Comparação das frequências naturais de um tanque vazio engastado-livre pelo método analítico e 

pelo ANSYS para os cinco primeiros modos de vibração  

Modo de 
vibração 

n ΩANSYS ΩANALÍTICO Diferença (%) 
(rad/s) (rad/s) 

1 9 8,4094 8,6122 2,41 
2 8 8,7198 8,9370 2,49 
3 10 8,8587 9,0549 2,22 
4 11 9,8552 10,0485 1,96 
5 7 10,0192 10,2676 2,48 
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A Figura 4.9a representa o espectro de frequências e o primeiro modo de vibração, 

respectivamente, para um tanque cilíndrico vazio engastado em uma extremidade e livre na 

outra, mostrando ainda uma comparação do espectro de frequências obtidas pela análise do 

método analítico com o ANSYS. Já a Figura 4.9b mostra o primeiro modo de vibração do 

tanque vazio engastado-livre, caracterizado por uma semi-onda longitudinal e nove ondas 

circunferenciais. As diferenças apresentadas na Tabela 4.8 são em relação às frequências 

naturais obtidas pelo ANSYS, sendo que os valores obtidos para a frequência natural por 

ambos os métodos são considerados como bons resultados. 

  

(a) m =1 (b) m =1 e n= 12 

Figura 4.10 – (a) Espectro de frequências para tanque engastado-apoiado e (b) primeiro modo de vibração 

 

Tabela 4.9 – Comparação das frequências naturais de um tanque vazio engastado-apoiado pelo método analítico 

e pelo ANSYS para os cinco primeiros modos de vibração 

Modo de 
vibração 

n ΩANSYS ΩANALÍTICO Diferença (%) 
(rad/s) (rad/s) 

1 12 17,3699 17,1032 -1,54 
2 13 17,4138 17,1585 -1,47 
3 14 18,1245 17,8949 -1,27 
4 11 18,1264 17,8750 -1,39 
5 15 19,3786 19,1734 -1,06 

 

A Figura 4.10a representa o espectro de frequências e o primeiro modo de 

vibração, respectivamente, para um tanque cilíndrico vazio engastado em uma extremidade e 

simplesmente apoiado na outra, e uma comparação do espectro de frequências obtidas pela 

análise do método analítico com o ANSYS. Já a Figura 4.10b mostra o primeiro modo de 
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vibração do tanque vazio engastado-apoiado, o qual é caracterizado por uma semi-onda 

longitudinal e doze ondas circunferenciais. As diferenças apresentadas na Tabela 4.9 são em 

relação às frequências naturais obtidas pelo ANSYS, sendo interessante observar que estes 

estão negativos, devido os valores obtidos pelo método analítico serem menores que os 

gerados pelo método dos elementos finitos, diferente das outras condições de contorno 

detalhadas anteriormente. 

Neste capítulo, devem ser ressaltados alguns pontos importantes, dentre eles 

podem-se citar: para uma mesma geometria, ao modificar as condições de contorno, o valor 

da frequência natural e o modo de vibração são alterados; quanto maior a rigidez das 

condições de contorno do tanque maior será a sua frequência natural, como exemplo, para o 

tanque engastado em ambas as extremidades, as frequências naturais são aproximadamente 20 

rad/s enquanto que para o tanque engastado em uma extremidade e livre na outra elas são 

aproximadamente iguais a 9 rad/s. As demais condições de contorno fornecem frequências 

naturais que estão neste intervalo. 



  

R. O. P. Montes 

CAPÍTULO 5  

VIBRAÇÕES LIVRES DO TANQUE CILÍNDRICO 

PARCIALMENTE CHEIO 

Neste capítulo serão abordados os resultados obtidos pela formulação matemática 

detalhada no Capítulo 3, com o objetivo de analisar as vibrações livres de um tanque 

cilíndrico parcialmente cheio por um fluido (incompressível, irrotacional e não-viscoso) 

considerando diferentes condições de contorno. Esta análise será feita a partir dos resultados 

do modelo analítico e do programa comercial de elementos finitos ANSYS. 

Inicialmente os valores obtidos no ANSYS serão validados com resultados 

encontrados na literatura. Em seguida, será feita uma análise paramétrica da estrutura, 

observando a influência da variação do nível do fluido e de alguns parâmetros geométricos do 

tanque cilíndrico. 

5.1. CALIBRAÇÃO DA MALHA DE ELEMENTOS FINITOS COM 

RESULTADOS OBTIDOS NA LITERATURA 

Com o intuito de validar os resultados obtidos pela análise através do método dos 

elementos finitos, estes foram comparados com valores encontrados na literatura. Para isso, 

foi utilizada a geometria utilizada por Gonçalves e Ramos (1996), a qual é caracterizada por: 

módulo de elasticidade E = 210 GPa; coeficiente de Poisson ν = 0,3; densidade ρ = 7850 

kg/m³; raio a = 301,5 mm; comprimento L = 410 mm; e espessura h = 1,0 mm. A densidade 

do fluido é ρF = 1000 kg/m³. 

Inicialmente, foi feito um teste de convergência de malha de elementos finitos, 

utilizados na modelagem do sistema pelo ANSYS, para a obtenção das frequências naturais. 

Foi utilizado o elemento SHELL63 (detalhado no Capítulo 4) para representar a superfície do 

tanque cilíndrico, e o elemento FLUID80, o qual é adequado para o cálculo das interações 

fluido-estrutura. Este elemento possui três graus de liberdade em cada nó, correspondentes às 

translações nos mesmos, nas direções x, y, e z. Ele é definido por oito nós e está ilustrado com 

a sua geometria, localização dos nós e o sistema de coordenadas na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 – Geometria, localização dos nós e o sistema de coordenadas do elemento FLUID80 

 

Posteriormente os valores das frequências naturais de um tanque cilíndrico 

completamente cheio e apoiado em ambas as extremidades foram obtidas para os seis 

primeiros modos de vibração a partir do método dos elementos finitos e comparadas com as 

frequências naturais presentes no trabalho de Gonçalves e Ramos (1996). Para cada análise do 

número de elementos utilizados no ANSYS, foram encontradas as frequências naturais de 

cada modo de vibração, as quais estão apresentadas na Tabela 5.1. 

As diferenças mostradas nesta tabela são em relação aos valores do ANSYS. 

Observa-se uma redução destas diferenças devido ao melhor refinamento da malha de 

elementos finitos. Entretanto, em virtude do considerável esforço computacional que esta 

operação exige, foi observado o número de elementos que fornecem bons resultados para as 

vibrações livres do sistema e utilizou este mesmo número para as outras análises. É 

importante ressaltar, que para reduzir o tempo processamento, considerou-se a simetria 

circunferencial do problema, o que facilita também a visualização do efeito de sloshing do 

fluido presente no tanque cilíndrico. 

Através dos resultados obtidos, é possível validar a utilização do método dos 

elementos finitos, pois os valores obtidos estão próximos aos encontrados na literatura. 
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Tabela 5.1 – Comparação das frequências naturais de um tanque cilíndrico apoiado-apoiado completamente 

cheio com a geometria utilizada por Gonçalves e Ramos (1996)  

Nº de elementos 

no ANSYS 
n ΩGONÇALVES E RAMOS  ΩANSYS Diferença 

(Hz) (Hz) (%) 

666 

8 119,0 149,537 -20,421 

9 128,0 148,540 -13,828 

10 146,0 155,216 -5,938 

11 173,0 162,575 6,412 

12 206,0 165,752 24,282 

13 245,0 174,675 40,260 

2346 

8 119,0 140,537 -15,325 

9 128,0 141,963 -9,836 

10 146,0 153,803 -5,073 

11 173,0 174,835 -1,050 

12 206,0 202,720 1,618 

13 245,0 272,586 -10,120 

8166 

8 119,0 138,151 -13,862 

9 128,0 139,962 -8,547 

10 146,0 152,184 -4,064 

11 173,0 174,064 -0,611 

12 206,0 203,003 1,476 

13 245,0 238,161 2,872 

15086 

8 119,0 137,65 -13,548 

9 128,0 139,51 -8,247 

10 146,0 151,75 -3,790 

11 173,0 173,66 -0,382 

12 206,0 202,58 1,689 

13 245,0 232,77 5,252 
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Tabela 5.2 –Modos de vibração obtidos no ANSYS para um tanque cilíndric

Modo de vibração 

m=1 

n=8 

(Ω = 137,65 Hz) 

m=1 

n=9 

(Ω = 139,51 Hz) 

m=1 

n=10 

(Ω = 151,75 Hz) 

m=1 

n=11 

(Ω = 173,66 Hz) 

m=1 

n=12 

(Ω = 202,58 Hz) 

m=1 

n=13 

(Ω = 232,77 Hz) 

 

Na Tabela 5.2 são apresentados os modos de vibração (número de ondas 

circunferenciais n e de semi-
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Modos de vibração obtidos no ANSYS para um tanque cilíndrico apoiado-apoiado completamente 

cheio 

 m n 

 

 

 

 

 

 

são apresentados os modos de vibração (número de ondas 

-ondas longitudinais m) presentes no trabalho de Gonçalves e 
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apoiado completamente 

 

 

 

 

 

 

são apresentados os modos de vibração (número de ondas 

) presentes no trabalho de Gonçalves e 
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Ramos (1996) para o tanque cilíndrico apoiado-apoiado completamente cheio e os obtidos 

pelo ANSYS. Os resultados que são apresentados foram obtidos utilizando 15086 elementos. 

Observa-se a partir da Tabela 5.2 que, apesar da diferença encontrada para as frequências 

naturais do tanque (Tabela 5.1), os modos de vibração obtidos são os mesmos. 

5.2. ESTUDO DA VARIAÇÃO DO NÍVEL DO FLUIDO NO TANQUE 

CILÍNDRICO 

Uma importante análise para o sistema em estudo é em relação à variação do nível 

do fluido no tanque cilíndrico, onde se observa sua influência nos modos de vibração da 

estrutura. Para isso, foi utilizada a seguinte geometria para o tanque, tanto para o método 

analítico quanto para o método dos elementos finitos: módulo de elasticidade E = 206 GPa; 

coeficiente de Poisson ν = 0,3; densidade ρ = 7850 kg/m³; raio a = 25 m; comprimento           

L = 30 m; e espessura h = 0,030 m. A densidade do fluido é ρF = 1000 kg/m³. Em seguida, 

comparam-se os valores obtidos em cada método e as diferenças encontradas entre eles para 

cada uma das condições de contorno. 

5.2.1. Tanque cilíndrico apoiado-apoiado 

Para o tanque cilíndrico apoiado em ambas as extremidades foi feito um estudo da 

variação do nível do fluido no mesmo, comparando os resultados das frequências naturais 

obtidas pelo método analítico e pelo método dos elementos finitos. É importante ressaltar a 

influência do número de termos M, M1 e K utilizados no método analítico para a obtenção das 

frequências naturais do sistema. O termo M refere-se ao número de termos da expansão modal 

dos campos de deslocamentos nas direções axial, circunferencial e transversal do tanque 

cilíndrico. Já o termo M1 é o número de termos do somatório da expansão modal do potencial 

de velocidade do fluido em relação ao caso em que se considera o tanque com suas laterais 

flexíveis e apoiado sobre fundo rígido. Por fim, o termo K é o número de termos do somatório 

da expansão do potencial de velocidade do fluido devido ao efeito de sloshing (superfície 

livre) em um tanque com as laterais rígidas. Um número maior destes parâmetros promove 

um melhor refinamento dos resultados obtidos. Entretanto, devido ao tempo de processamento 

significativo que esta operação exige, foi adotado para estes parâmetros, os quais geram 

valores relativamente próximos com os obtidos pelo ANSYS, M=5, M1=3 e K=3. Destaca-se 
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que o esforço computacional se deve às inúmeras integrações numéricas das funções 

hiperbólicas presentes em cada um dos somatórios relacionados aos termos M, M1 e K. 

É importante ressaltar que as frequências apresentadas nas tabelas deste capítulo, 

denominadas por ΩTANQUE referem-se às frequências naturais das paredes do tanque 

cilíndrico, e ΩSLOSHING são referentes às frequências naturais devido ao efeito de sloshing, em 

que as mesmas não são comparadas entre si. 

Os valores obtidos a partir dos dois métodos para as frequências naturais do 

tanque cilíndrico simplesmente apoiado nas extremidades e do efeito de sloshing do fluido, 

variando o nível do fluido, são apresentados na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 – Comparação das frequências naturais obtidas pelo método analítico e pelo ANSYS, variando o 

nível do fluido no tanque cilíndrico apoiado-apoiado 

Nível do 

fluido 
n 

Tanque Sloshing 

ΩANSYS ΩANALÍTICO Diferença 

(%) 

ΩANSYS ΩANALÍTICO 

(rad/s) (rad/s) (rad/s) (rad/s) 

Vazio 11 14,4180 14,5171 -0,6870 - - 

0,25L 13 14,3822 12,8337 10,7668 0,9279 2,4174 

0,50L 12 7,9231 6,9725 11,9984 0,7532 2,3284 

0,75L 12 5,7928 5,1200 11,6145 0,8029 2,3294 

1,00L 12 5,3388 4,6654 12,6131 0,8047 2,2994 

 

Ao analisar os resultados obtidos na Tabela 5.3, é importante salientar que os 

modos de vibração do tanque para cada variação do nível do fluido são diferentes dos 

encontrados para o mesmo tanque vazio (CHIBA; YAMAKI; TANI, 1984), aumentando-se o 

número de ondas circunferenciais n. Além disso, as diferenças entre os dois métodos mostram 

claramente a influência do número de termos utilizados no método analítico, sendo necessária 

a utilização de um número maior de termos para reduzir estas diferenças. Na Figura 5.2 são 

mostradas as frequências naturais do tanque apoiado-apoiado (linha contínua) e do efeito de 

sloshing (linha tracejada) para o primeiro modo de vibração em cada nível de fluido. Os 

números entre parêntesis representam o modo de vibração (m, n) do tanque cilíndrico.  
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Figura 5.2 – Frequências naturais do tanque apoiado-apoiado e do efeito de sloshing para o primeiro modo de 

vibração em cada nível do fluido 

 

É importante ressaltar que os valores mostrados para as frequências naturais 

devido ao efeito de sloshing na Tabela 5.3 não são os mesmos entre o método analítico e o 

ANSYS. Os modos de vibração de sloshing que são apresentados pelo programa ANSYS são 

ordenados e apresentados de forma crescente. Assim, é difícil afirmar se esses valores das 

frequências de sloshing são os correspondentes aos modos de vibração do tanque cilíndrico. 

Já as frequências naturais do sloshing obtidas pelo método analítico são realmente os 

referentes aos respectivos modos de vibração do tanque. 

Na Tabela 5.4 são apresentadas as frequências naturais obtidas a partir do ANSYS 

para os cinco primeiro modos de vibração do tanque cilíndrico apoiado-apoiado e do efeito de 

sloshing em cada nível do fluido. Observa-se que, ao aumentar o nível do fluido, reduzem-se 

as frequências naturais do tanque cilíndrico (GONÇALVES; BATISTA, 1988; AMABILI, 

1997; KIM et al., 2004) e mudam-se os modos de vibração do tanque (CHIBA; YAMAKI; 

TANI, 1984). 

Apresentam-se na Tabela 5.5 o primeiro modo de vibração do tanque e do efeito 

de sloshing para cada variação do nível do fluido em um tanque cilíndrico apoiado-apoiado 

obtido pela análise por elementos finitos. O primeiro modo de vibração para cada nível de 

fluido está destacado na Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4 – Frequências naturais dos cinco primeiro modos de vibração do tanque e do efeito de sloshing 

obtidas pelo ANSYS para cada variação do nível do fluido em um tanque cilíndrico apoiado-apoiado 

Nível do fluido n ΩTANQUE ΩSLOSHING 

(rad/s) (rad/s) 

0,25L 

13 14,3822 0,9279 

12 14,4576 1,0995 

14 14,6901 1,1515 

11 14,9854 1,3578 

15 15,2870 1,3657 

0,50L 

12 7,9231 0,7532 

13 8,0299 1,0467 

11 8,0927 1,1892 

14 8,3441 1,2400 

10 8,6205 1,4171 

0,75L 

12 5,7928 0,8029 

11 5,8368 1,0756 

13 5,9829 1,2047 

10 6,1134 1,2487 

14 6,4359 1,4030 

1,00L 

12 5,3388 0,8407 

11 5,3606 1,0675 

13 5,5347 1,1996 

10 5,6035 1,2405 

14 5,9744 1,4042 
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Tabela 5.5 –Primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de 

Nível do 
fluido 

Modo de 
vibração 

0,25L 
m=1 

n=13 

0,50L 
m=1 

n=12 

0,75L 
m=1 

n=12 

1,00L 
m=1 

n=12 

5.2.2. Tanque cilíndrico engastado

Para o tanque cilíndrico engastado em ambas as extremidades, foi analisada a 

influência da variação do nível do fluido nas frequências naturais pelo método dos elementos 

finitos. Nesta e nas demais condições de contorno, não foram feitos os estudos pelo método 

analítico, pois o esforço computacional é significativo, gerando problemas de memória no 

computador, devido às integrações numéricas de funções não

5.6 e na Figura 5.3 são apresentadas as frequências naturais do primeiro modo de vibração do 

tanque e do efeito de sloshing

parêntesis representam o modo de vibração (
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Primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de sloshing para cada nível de fluido em um tanque 

cilíndrico apoiado-apoiado 

Sloshing m 

  

  

  

  

Tanque cilíndrico engastado-engastado 

cilíndrico engastado em ambas as extremidades, foi analisada a 

influência da variação do nível do fluido nas frequências naturais pelo método dos elementos 

finitos. Nesta e nas demais condições de contorno, não foram feitos os estudos pelo método 

computacional é significativo, gerando problemas de memória no 

integrações numéricas de funções não-lineares hiperbólicas.

são apresentadas as frequências naturais do primeiro modo de vibração do 

sloshing em cada nível de fluido. Na Figura 5.3 os números entre 

parêntesis representam o modo de vibração (m, n) do tanque cilíndrico engastado
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para cada nível de fluido em um tanque 

n 

 

 

 

 

cilíndrico engastado em ambas as extremidades, foi analisada a 

influência da variação do nível do fluido nas frequências naturais pelo método dos elementos 

finitos. Nesta e nas demais condições de contorno, não foram feitos os estudos pelo método 

computacional é significativo, gerando problemas de memória no 

lineares hiperbólicas. Na Tabela 

são apresentadas as frequências naturais do primeiro modo de vibração do 

em cada nível de fluido. Na Figura 5.3 os números entre 

) do tanque cilíndrico engastado-engastado, a 



Modelo analítico e numérico para análise das vibrações livres de tanques cilíndricos 60 

 

R. O. P. Montes 

linha contínua representa as frequências naturais do tanque e a linha tracejada as frequências 

do efeito sloshing. 

 

Tabela 5.6 – Frequências naturais do tanque e do efeito de sloshing obtidas pelo ANSYS em cada nível de fluido 

para um tanque cilíndrico engastado-engastado 

Nível do fluido n ΩTANQUE ΩSLOSHING 

(rad/s) (rad/s) 

Vazio 13 20,2124 - 

0,25L 14 15,4573 0,9279 

0,50L 13 8,5608 0,7532 

0,75L 12 6,7098 0,8029 

1,00L 12 6,4277 0,8399 

 

 

Figura 5.3 – Frequências naturais do tanque engastado-engastado e do efeito de sloshing para o primeiro modo 

de vibração em cada nível do fluido 

 

Na Tabela 5.7 são mostradas as frequências naturais obtidas para os cinco 

primeiros modos de vibração do tanque e do efeito de sloshing através do ANSYS, para cada 

variação do nível do fluido, em um tanque cilíndrico engastado-engastado. Observa-se a 

redução das frequências e a modificação dos modos de vibração ao aumentar o nível do 

fluido. O primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de sloshing para cada variação do 

nível do fluido em um tanque cilíndrico engastado-engastado obtido pela análise por 
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elementos finitos são apresentados na Tabela 5.8. O primeiro modo de vibração para cada 

nível de fluido está destacado na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 – Frequências naturais dos cinco primeiro modos de vibração do tanque e do efeito de sloshing 

obtidas pelo ANSYS em cada do nível de fluido para um tanque cilíndrico engastado-engastado 

Nível do fluido n ΩTANQUE ΩSLOSHING 

(rad/s) (rad/s) 

0,25L 

14 15,4573 0,9279 

13 15,5515 1,0994 

15 15,6678 1,1515 

12 15,9505 1,3577 

16 16,2339 1,3658 

0,50L 

13 8,5608 0,7532 

12 8,6645 1,0467 

14 8,7091 1,1892 

11 8,9642 1,2401 

15 9,1967 1,4172 

0,75L 

12 6,7098 0,8029 

13 6,7174 1,0756 

11 6,9197 1,2047 

14 6,9442 1,2487 

10 7,3972 1,4032 

1,00L 

12 6,4277 0,8399 

13 6,4528 1,0835 

11 6,6043 1,1942 

14 6,6828 1,2386 

10 7,0321 1,3895 
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Tabela 5.8 –Primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de 

um tanque cilíndrico engastado

Nível do 
fluido 

Modo de 
vibração 

0,25L 
m=1 

n=14 

0,50L 
m=1 

n=13 

0,75L 
m=1 

n=12 

1,00L 
m=1 

n=12 

 

5.2.3. Tanque cilíndrico engastado

Em relação ao tanque cilíndrico engastado em uma extremidade e livre na outra, 

também foi analisada a variação do nível do fluido no mesmo, obtendo as frequências naturais 

pelo método dos elementos finitos

frequências naturais do primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de 

nível do fluido no tanque cilíndrico engastado

parêntesis representam o modo de vibração (

linha contínua representa as frequências naturais do tanque e a linha

do efeito sloshing. 
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Primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de sloshing para a variação do nível do fluido em 

um tanque cilíndrico engastado-engastado 

Sloshing m 

  

  

  

  

Tanque cilíndrico engastado-livre 

relação ao tanque cilíndrico engastado em uma extremidade e livre na outra, 

também foi analisada a variação do nível do fluido no mesmo, obtendo as frequências naturais 

pelo método dos elementos finitos. Na Tabela 5.9 e na Figura 5.4 são apresentadas as 

frequências naturais do primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de sloshing

nível do fluido no tanque cilíndrico engastado-livre. Na Figura 5.4 os números entre 

parêntesis representam o modo de vibração (m, n) do tanque cilíndrico engastado

linha contínua representa as frequências naturais do tanque e a linha tracejada as frequências 
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para a variação do nível do fluido em 

n 

 

 

 

 

relação ao tanque cilíndrico engastado em uma extremidade e livre na outra, 

também foi analisada a variação do nível do fluido no mesmo, obtendo as frequências naturais 

e na Figura 5.4 são apresentadas as 

sloshing em cada 

livre. Na Figura 5.4 os números entre 

) do tanque cilíndrico engastado-engastado, a 

tracejada as frequências 
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Tabela 5.9 – Frequências naturais do tanque e do efeito de sloshing obtidas pelo ANSYS em cada nível do fluido 

para um tanque cilíndrico engastado-livre 

Nível do fluido n ΩTANQUE ΩSLOSHING 

(rad/s) (rad/s) 

Vazio 9 8,4094 - 

0,25L 9 8,1933 0,9278 

0,50L 9 6,3737 0,7531 

0,75L 9 3,9984 0,8027 

1,00L 12 3,6781 0,8225 

 

 

Figura 5.4 – Frequências naturais do tanque engastado-livre e do efeito de sloshing para o primeiro modo de 

vibração de cada nível de fluido 

 

Na Tabela 5.10 apresentam-se as frequências naturais obtidas para os cinco 

primeiros modos de vibração do tanque e do efeito de sloshing através do ANSYS, para cada 

variação do nível do fluido, em um tanque cilíndrico engastado-engastado. É observada a 

redução das frequências ao aumentar o nível do fluido, modificando os seu modo de vibração. 

Além disso, são apresentados na Tabela 5.11, os primeiros modos de vibração do tanque e do 

efeito de sloshing, para cada variação do nível do fluido, em um tanque cilíndrico engastado-

engastado. O primeiro modo de vibração para cada nível de fluido está destacado na Tabela 

5.10. 
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Tabela 5.10 – Frequências naturais dos cinco primeiro modos de vibração do tanque e do efeito de sloshing 

obtidas pelo ANSYS em cada nível de fluido para um tanque cilíndrico engastado-livre 

Nível do fluido n ΩTANQUE ΩSLOSHING 

(rad/s) (rad/s) 

0,25L 

9 8,1933 0,9278 

8 8,5068 1,0994 

10 8,6004 1,1514 

11 9,5190 1,3577 

7 9,7521 1,3656 

0,50L 

9 6,3737 0,7531 

8 6,5559 1,0465 

10 6,6262 11,8922 

11 7,0755 1,2394 

7 7,32305 1,4171 

0,75L 

9 3,9984 0,8027 

8 4,0410 1,0747 

10 4,2308 1,2047 

7 4,3970 1,2461 

11 4,6681 1,3979 

1,00L 

12 3,67811 0,8225 

12 3,86189 1,0615 

5 4,18477 1,1994 

13 4,24640 1,2420 

13 4,40654 1,3870 
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Tabela 5.11 –Primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de 

Nível do 
fluido 

Modo de 
vibração 

0,25L 
m=1 

n=9 

0,50L 
m=1 

n=9 

0,75L 
m=1 

n=9 

1,00L 
m=1 

n=12 

5.2.4. Tanque cilíndrico engastado

Finalmente, para o tanque cilíndrico engastado em uma extremidade e apoiado na 

outra, analisou-se a variação do nível do fluido no mesmo, obtendo as frequências naturais 

pelo método dos elementos finitos

frequências naturais do primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de 

nível do fluido no tanque cilíndrico engastado

parêntesis representam o modo de vibração (

linha contínua representa as frequências naturais do tanque e a linha tracejada as frequências 

do efeito sloshing. 
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Primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de sloshing em cada nível de fluido para um 

tanque cilíndrico engastado-livre 

Sloshing m 

  

  

  

  

Tanque cilíndrico engastado-apoiado 

Finalmente, para o tanque cilíndrico engastado em uma extremidade e apoiado na 

se a variação do nível do fluido no mesmo, obtendo as frequências naturais 

dos elementos finitos. Na Tabela 5.12 e na Tabela 5.5 são apresentadas as 

quências naturais do primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de sloshing

nível do fluido no tanque cilíndrico engastado-apoiado. Na Figura 5.5 os números entre 

parêntesis representam o modo de vibração (m, n) do tanque cilíndrico engastado

linha contínua representa as frequências naturais do tanque e a linha tracejada as frequências 
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em cada nível de fluido para um 

n 

 

 

 

 

Finalmente, para o tanque cilíndrico engastado em uma extremidade e apoiado na 

se a variação do nível do fluido no mesmo, obtendo as frequências naturais 

são apresentadas as 

sloshing em cada 

Na Figura 5.5 os números entre 

) do tanque cilíndrico engastado-engastado, a 

linha contínua representa as frequências naturais do tanque e a linha tracejada as frequências 
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Tabela 5.12 – Frequências naturais do tanque e do efeito de sloshing obtidas pelo ANSYS em cada nível de 

fluido para um tanque cilíndrico engastado-apoiado 

Nível do fluido n ΩTANQUE ΩSLOSHING 

(rad/s) (rad/s) 

Vazio 12 17,3699 - 

0,25L 13 14,4538 0,9278 

0,50L 12 7,9407 0,7531 

0,75L 12 5,7858 0,8027 

1,00L 12 5,2980 0,8342 

 

 

Figura 5.5 – Frequências naturais do tanque engastado-apoiado e do efeito de sloshing para o primeiro modo de 

vibração em cada  nível de fluido 

 

Na Tabela 5.13 são mostradas as frequências naturais obtidas para os cinco 

primeiros modos de vibração do tanque e do efeito de sloshing para cada variação do nível do 

fluido, em um tanque cilíndrico engastado-engastado. Observa-se o mesmo comportamento 

encontrado nas demais condições de contorno, a redução das frequências e a modificação do 

modo de vibração ao aumentar o nível do fluido. Os primeiros modos de vibração do tanque e 

do efeito de sloshing, para cada variação do nível do fluido em um tanque cilíndrico 

engastado-engastado, são apresentados na Tabela 5.14. O primeiro modo de vibração para 

cada nível de fluido está destacado na Tabela 5.13. 
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Tabela 5.13 – Frequências naturais dos cinco primeiro modos de vibração do tanque e do efeito de sloshing 

obtidas pelo ANSYS em cada nível de fluido para um tanque cilíndrico engastado-apoiado 

Nível do fluido n ΩTANQUE ΩSLOSHING 

(rad/s) (rad/s) 

0,25L 

13 14,4538 0,9278 

12 14,5160 1,0994 

14 14,7699 1,1515 

11 15,0382 1,3577 

15 15,3743 1,3657 

0,50L 

12 7,9407 0,7531 

13 8,0481 1,0466 

11 8,1009 1,1892 

14 8,3548 1,2399 

10 8,6268 1,4171 

0,75L 

12 5,7858 0,8027 

11 5,8166 1,0750 

13 5,9820 1,2047 

10 6,0721 1,2477 

14 6,4340 1,4021 

1,00L 

12 5,2980 0,8342 

12 5,3012 1,0636 

10 5,4967 1,1970 

13 5,5119 1,2383 

9 5,9306 1,4032 

 

 

 

 

 

 



Modelo analítico e numérico para análise das vibrações livres de tanques cilíndricos

 

R. O. P. Montes 

Tabela 5.14 –Primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de 

Nível do 
fluido 

Modo de 
vibração 

0,25L 
m=1 

n=13 

0,50L 
m=1 

n=12 

0,75L 
m=1 

n=12 

1,00L 
m=1 

n=12 

5.3. ESTUDO DA GEOMETRIA 

Outra importante análise paramétrica de tanques cilíndricos cheios é a influência 

da geometria nos modos de vibração da estrutura. Para isso, foi utilizada a seguinte geometria: 

E = 206 GPa, coeficiente de Poisson 

espessura h variando de 0,015 a 0,040 m. O comprimento do tanque foi analisado em cada 

variação da espessura para L 

Modelo analítico e numérico para análise das vibrações livres de tanques cilíndricos 

Primeiro modo de vibração do tanque e do efeito de sloshing em cada nível de fluido para um 

tanque cilíndrico engastado-apoiado 

Sloshing m 

  

  

  

  

ESTUDO DA GEOMETRIA DO TANQUE CILÍNDRICO

Outra importante análise paramétrica de tanques cilíndricos cheios é a influência 

da geometria nos modos de vibração da estrutura. Para isso, foi utilizada a seguinte geometria: 

= 206 GPa, coeficiente de Poisson ν = 0,3 e densidade ρ = 7850 kg/m³, raio 

15 a 0,040 m. O comprimento do tanque foi analisado em cada 

 = 12,5 m, 30m , 40 m e 50 m, observando a sua influência nos 

68 

em cada nível de fluido para um 

n 

 

 

 

 

DO TANQUE CILÍNDRICO CHEIO 

Outra importante análise paramétrica de tanques cilíndricos cheios é a influência 

da geometria nos modos de vibração da estrutura. Para isso, foi utilizada a seguinte geometria: 

raio a = 25 m e a 

15 a 0,040 m. O comprimento do tanque foi analisado em cada 

= 12,5 m, 30m , 40 m e 50 m, observando a sua influência nos 
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modos de vibração da estrutura. Os resultados são obtidos pelo método analítico e pelo 

método dos elementos finitos. 

Os valores encontrados para as frequências naturais devido ao efeito de sloshing 

não são os mesmos entre o método analítico e o ANSYS, assim como mencionado na análise 

da variação do nível do fluido, em que os primeiros modos de vibração de sloshing 

apresentados pelo programa são ordenados de forma crescente, sendo difícil afirmar a sua 

correspondência com os modos de vibração do tanque cilíndrico. Já os valores das frequências 

naturais de sloshing obtidas no método analítico são realmente referentes aos respectivos 

modos de vibração do tanque cilíndrico. 

Na Tabela 5.15 são apresentadas as frequências naturais obtidas pela variação da 

espessura de um tanque cilíndrico apoiado-apoiado com comprimento L = 12,5 m pelo 

método analítico e pelo método dos elementos finitos. Para reduzir as diferenças encontradas 

entre os dois métodos, deve-se aumentar o número de termos da expansão modal do tanque e 

do fluido, mas devido ao esforço computacional significativo, foi adotado então M=5, M1=3 e 

K=3, os quais não geraram problemas de processamento e são considerados compatíveis com 

resultados encontrados no ANSYS. 

 

Tabela 5.15 –Variação da espessura de um tanque cilíndrico apoiado-apoiado com comprimento L=12,5 m, e 

suas respectivas frequências naturais, pelo método analítico e pelo método dos elementos finitos 

n 
Variação da  

espessura h 
a / h 

Tanque Sloshing 

ΩANSYS ΩANALÍTICO Diferença 

(%) 

ΩANSYS ΩANALÍTICO 

(rad/s)     (rad/s) (rad/s) (rad/s) 

20 0,015 1666,7 8,7091 7,4419 14,55 0,7204 2,9518 

19 0,020 1250,0 10,8705 9,5401 12,24 0,7359 2,8824 

17 0,025 1000,0 12,9069 11,3470 12,09 0,7152 2,7375 

17 0,030 833,3 14,8101 13,3343 9,97 0,6912 2,7376 

16 0,035 714,3 16,6065 15,0346 9,47 0,7435 2,6620 

15 0,040 625,0 18,3293 16,6642 9,08 0,7474 2,5841 

15 0,045 555,6 20,0176 18,4548 7,81 0,6320 2,5841 

14 0,050 500,0 21,5865 19,9206 7,72 0,7367 2,5036 
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Tabela 5.16 –Variação da espessura de um tanque cilíndrico apoiado-apoiado com comprimento L=30 m, e suas 

respectivas frequências naturais, pelo método analítico e pelo método dos elementos finitos 

n 
Variação da  

espessura h 
a / h 

Tanque Sloshing 

ΩANSYS ΩANALÍTICO Diferença 

(%) 

ΩANSYS ΩANALÍTICO 

(rad/s)     (rad/s) (rad/s) (rad/s) 

17 0,015 1666,7 3,4105 3,3512 1,74 0,8291 2,7365 

13 0,020 1250,0 3,6795 3,3213 9,73 0,8237 2,4195 

12 0,025 1000,0 4,1089 3,9621 3,57 0,8286 2,3342 

12 0,030 833,3 4,5876 4,7581 -3,72 0,8407 2,3340 

11 0,035 714,3 5,1050 5,2513 -2,87 0,8704 2,2461 

10 0,040 625,0 5,5893 5,7529 -2,93 0,8834 2,1596 

10 0,045 555,6 6,0466 6,3765 -5,45 0,8913 2,1576 

10 0,050 500,0 6,5201 7,0261 -7,76 0,7452 2,1562 

 

Tabela 5.17 –Variação da espessura de um tanque cilíndrico apoiado-apoiado com comprimento L=40 m, e suas 

respectivas frequências naturais, pelo método analítico e pelo método dos elementos finitos 

n 
Variação da  

espessura h 
a / h 

Tanque Sloshing 

ΩANSYS ΩANALÍTICO Diferença 

(%) 

ΩANSYS ΩANALÍTICO 

(rad/s)     (rad/s) (rad/s) (rad/s) 

18 0,015 1666,7 3,3013 3,5212 -6,66 0,8356 2,8396 

14 0,020 1250,0 3,3498 3,4680 -3,53 0,8272 2,3039 

11 0,025 1000,0 3,2313 3,6201 -12,03 0,8226 1,6032 

10 0,030 833,3 3,4965 4,1857 -19,71 0,8189 1,2611 

10 0,035 714,3 3,8024 2,8323 25,51 0,8789 1,2898 

10 0,040 625,0 4,1207 2,8691 30,37 0,7653 1,3401 

9 0,045 555,6 4,4764 5,7821 -29,17 0,9181 1,1038 

9 0,050 500,0 4,6984 6,2874 -33,82 0,7362 1,1210 

 

As frequências naturais obtidas com a variação da espessura de um tanque 

cilíndrico apoiado-apoiado com comprimentos iguais a 30 m, 40 m e 50 m, são apresentadas 

nas Tabelas 5.16 a 5.18, onde se comparam os resultados obtidos tanto pelo método analítico 
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e quanto pelo método dos elementos finitos. Observa-se, a partir das Tabelas 5.15 a 5.18, que 

a frequência natural do tanque, para uma mesma espessura, aumenta com a diminuição do 

comprimento do tanque (AMABILI, 1997). 

 

Tabela 5.18 –Variação da espessura de um tanque cilíndrico apoiado-apoiado com comprimento L=50 m, e suas 

respectivas frequências naturais, pelo método analítico e pelo método dos elementos finitos 

n 
Variação da  

espessura h 
a / h 

Tanque Sloshing 

ΩANSYS ΩANALÍTICO Diferença 

(%) 

ΩANSYS ΩANALÍTICO 

(rad/s)     (rad/s) (rad/s) (rad/s) 

18 0,015 1666,7 3,1804 3,0473 4,19 0,8298 1,5904 

15 0,020 1250,0 3,1788 3,5646 -12,13 0,8196 1,1551 

8 0,025 1000,0 2,6815 1,8950 29,33 0,8438 1,1464 

9 0,030 833,3 2,7765 3,1557 -13,66 0,8565 1,1993 

9 0,035 714,3 3,1945 3,3842 -5,94 0,7919 1,2057 

9 0,040 625,0 3,3981 3,6148 -6,38 0,8720 1,2090 

8 0,045 555,6 3,6078 2,3322 35,36 0,7520 1,2110 

8 0,050 500,0 3,7821 2,4410 35,46 0,8960 1,2200 

 

A Figura 5.6 ilustra a variação das frequências naturais (primeiro modo de 

vibração) com a variação da relação entre o raio e a espessura para diferentes comprimentos 

do tanque cilíndrico apoiado em ambas as extremidades e completamente cheio. Nesta figura, 

os números entre parêntesis são o modo de vibração (m, n) do tanque. A Figura 5.7 apresenta 

em detalhe a variação da frequência natural do tanque para os comprimentos de 30, 40 e 50 m. 

Observa-se a partir das Figuras 5.6 e 5.7 e das Tabelas 5.15 a 5.18 que a geometria do tanque 

cilíndrico influencia nos valores da frequência natural e no modo de vibração do tanque. 

Aumentando-se a relação a/h diminui-se o valor da frequência natural e aumenta-se o número 

de ondas circunferenciais, n, independente do comprimento do tanque. 
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Figura 5.6 – Frequências naturais referentes ao primeiro modo de vibração do tanque apoiado-apoiado cheio, 

para L=12,5, 30, 40 e 50 m 

 

 

Figura 5.7 – Frequências naturais referentes ao primeiro modo de vibração do tanque apoiado-apoiado cheio, 

para L = 30, 40 e 50 m 

 

Na Figura 5.8 são apresentadas as frequências naturais referentes ao primeiro 

modo de vibração do efeito de sloshing de um tanque apoiado-apoiado cheio, variando a 

espessura, para L=12,5, 30, 40 e 50 m. Observa-se nesta figura que o incremento da relação 

a/h gera um tanque mais rígido e a frequência natural do efeito de sloshing aproxima-se 

assintoticamente do resultado da equação (5.1) que representa a frequência de sloshing em 

tanque infinitamente rígido (GONÇALVES; RAMOS, 1996): 
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=

L

H

L

g
f MINIMOMINIMO

SLOSHING

εε

π
tanh

2

1  (5.1) 

onde εMINIMO é o menor valor da solução da equação (3.24). 

 

 

Figura 5.8 – Frequências naturais referentes ao primeiro modo de vibração do efeito de sloshing de um tanque 

apoiado-apoiado cheio, variando a espessura, para L=12,5, 30, 40 e 50 m 

 

A partir deste capítulo observou-se que as frequências e os modos de vibração 

dependem da geometria do tanque, das condições de contorno, e do nível do fluido, conforme 

encontrado na literatura sobre o assunto. 
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma análise das vibrações livres de tanques cilíndricos 

parcialmente cheios pelo método analítico de Rayleigh-Ritz e pelo método dos elementos 

finitos utilizando o programa comercial ANSYS 6.1. 

Observou-se que as frequências naturais e os modos de vibração sofrem 

influência:  

a) da geometria do tanque. Para tanques com o mesmo raio e a mesma espessura, 

quanto menor o comprimento maior serão as frequências do tanque, 

independente do nível de fluido; 

b) do efeito de sloshing. A superfície livre do fluido modifica os modos de 

vibração do tanque cilíndrico, alterando o número de ondas circunferenciais n; 

c) do nível de fluido interno. Para qualquer geometria do tanque cilíndrico, 

conforme se aumenta o nível de fluido interno a frequência natural do tanque 

será menor, ou seja, o nível do fluido altera a massa total do sistema, 

modificando a inércia; 

d) das condições de contorno que alteram a rigidez do tanque cilíndrico. Para a 

geometria estudada neste trabalho, o tanque engastado em ambas as 

extremidades obteve a maior frequência natural enquanto que o tanque 

engastado em uma extremidade e livre na outra obteve a menor frequência 

natural. As demais condições de contorno fornecem frequências naturais que 

estão entre essas duas condições. Isto independe do nível de fluido interno ou 

da geometria do tanque cilíndrico. 

Estas conclusões são coerentes com os trabalhos encontrados na literatura. As 

diferenças encontradas entre o método analítico e o método dos elementos finitos estão 

coerentes e, em ambos os casos, são considerados bons resultados. Entretanto, é importante 

destacar que, para reduzir as diferenças encontradas, é necessário aumentar o número de 

termos M, M1 e K, provenientes das expansões modais do tanque e do fluido. Como 
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mencionado no texto, ao aumentar o número de termos, provoca-se um aumento significativo 

do esforço computacional, devido às inúmeras integrações numéricas das funções hiperbólicas 

presentes em cada um dos somatórios relacionados aos termos M, M1 e K. Entretanto, foi 

possível validar a utilização do método analítico de Rayleigh-Ritz a partir das comparações 

com os resultados gerados pelo programa de elementos finitos. 

6.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A metodologia analítica utilizada neste trabalho pode ser aperfeiçoada, do ponto 

de vista de redução do esforço computacional, permitindo o aumento do número de termos M, 

M1 e K, sem causar um processamento computacional significativo. O programa Maplesoft 

apresentou dificuldades em executar as inúmeras integrações numéricas das funções 

hiperbólicas. Sugere-se a utilização de programação de alto nível como, por exemplo, o uso 

da linguagem C ou Fortran.  

Vencida a dificuldade do processamento computacional, sugere-se também a 

inclusão de anéis circunferenciais enrijecedores e o estudo da sua posição ótima para espaçar 

as frequências naturais do tanque cilíndrico e da superfície livre, minimizando os efeitos de 

ressonância do fluido no tanque. 
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