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RESUMO 

 

O trabalho consiste em um estudo de vibrações mecânicas em dutos submarinos posicionados 

em vão livre, geralmente utilizados na indústria de Óleo & Gás para transporte de fluidos 

como água e petróleo. Inicialmente, um estudo analítico utilizando o modelo de viga de Euler-

Bernoulli é proposto, seguido da aplicação do método de Galerkin, a fim de se encontrar a 

equação governante relacionada à frequência natural do problema e aos parâmetros que a 

influenciam. Posteriormente, as condições de contorno relacionadas a alguns fatores externos 

e a características próprias do duto e do solo marinho serão inseridas na equação, com base 

em dados fornecidos pela recomendação prática DNV-RP-F105 referente a “Free Spanning 

Pipelines”. Ao final, os valores da frequência natural encontrados para os casos estudados são 

plotados, possibilitando uma comparação com simulações feitas no software de elementos 

finitos ANSYS. Desta forma, a eficácia do método utilizado pela recomendação prática para a 

resolução do problema e a veracidade das informações contidas na mesma pode ser 

comprovada. 

 

Palavras-Chave: Vibrações Mecânicas; Dutos Submarinos; Frequência Natural. 
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ABSTRACT 

 

This work consists of a study of mechanical vibrations related to submarine pipes installed in 

a free spam position, which are usually used in the Oil & Gas Industry for fluids transport, as 

water and oil. Initially, an analytic study using the Euler-Bernoulli Beam Theory is proposed, 

followed by the application of Galerkin method, in order to find the governing equation 

related to the natural frequency of the problem and the parameters that influence it. Therefore, 

the boundary conditions related to external factors and characteristics of pipe itself and the 

ocean floor are inserted in the equation, according with data provided by the DNV-RP-F105 

recommended practice referred to “Free Spanning Pipelines”. Finally, through the software 

MATLAB, the natural frequency values obtained will be plotted in order to compare them 

with the data given by the simulations made in the finite elements software ANSYS. Thus, the 

effectiveness of the method used in the recommended practice to solve the problem and the 

veracity of the information presented can be proven. 

 

 

Key-Words: Mechanical Vibrations; Submarines Pipes; Natural frequency. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONDIÇÕES GERAIS 

 

 

1.1.1 Indústria do Petróleo 

 

Apesar das desvantagens da utilização dos combustíveis fósseis, como a emissão de 

poluentes na atmosfera, a indústria do petróleo ainda apresenta uma grande lucratividade com 

a exploração e produção de óleo e gás em todo o mundo. Este fato se deve à crescente 

demanda por esses produtos em vários setores como: indústria, comércio e principalmente 

transportes. As fontes de energia renovável, como eólica e solar, entram justamente neste 

ponto, complementando o excesso de demanda pela sociedade, que não pode ser suprida 

muitas vezes devido a limitações econômicas do país [1].  

Entretanto, a substituição da matriz energética mundial é um assunto tratado com mais 

seriedade atualmente, apesar de não ser algo que ocorrerá muito em breve. O Brasil já 

demonstra claramente sua grande capacidade de produção de energia nesse setor alternativo, 

como as grandes fazendas eólicas já em construção, principalmente na região nordeste do país 

(área de maior incidência de ventos). Vale mencionar também, a grande aceitação por parte da 

população no uso de placas solares em várias ocasiões, apesar de ainda um pouco 

inviabilizada devido ao alto custo do equipamento [2]. 

Com o mundo ainda sendo movido pelos combustíveis fósseis e a descoberta da 

reserva de óleo e gás do Pré-Sal em 2006, o Brasil atraiu os olhos do setor petrolífero e 

potências mundiais com as animadoras projeções feitas a respeito deste novo campo e da 

capacidade que o mesmo contém em posicionar o país como um dos principais exportadores 

de Óleo no mundo, especialmente pela alta qualidade e valor comercial do produto das bacias 

do Pré-Sal [3].  

Consequentemente, ocorreram pesados investimentos de grandes empresas, 

multinacionais e nacionais, expandindo e desenvolvendo tecnologicamente seus ambientes de 

trabalho, inclusive em parcerias com universidades brasileiras e, obviamente, aumentando a 

oferta de emprego. Juntamente com esse cenário, o Brasil obteve grandes conquistas na 

capacidade tecnológica de exploração, principalmente com a empresa estatal Petrobras, 
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mundialmente conhecida e tomada como referência em explorações a grandes profundidades. 

[4]. 

Recentemente, este cenário econômico e político sofreu uma grande reviravolta, não 

só no Brasil, mas globalmente. As principais causas foram a queda do preço do barril de 

petróleo, que foi negociado a praticamente metade do usual.  

Com relação ao preço do óleo, o risco dos Estados Unidos se tornar autossuficiente 

com a exploração do “shale oil” (extração de gás e óleo através do folhelho) ocasionou uma 

reação por parte da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) que manteve os 

altos níveis de produção que somados à descoberta de novos campos de exploração, 

inundaram o mercado. Especulações buscando explicações para essas medidas não faltam, 

porém, alguns economistas acreditam que esta atitude foi uma jogada geopolítica a fim de 

inviabilizar a produção dos EUA devido ao alto custo que o processo de exploração do Shale 

possui [5], uma vez que requer a perfuração de vários poços horizontais e utilização da 

técnica de faturamento hidráulico.  

 

1.1.2 A Questão do Transporte  

 

Seja devido à grande distância da localização dos campos de exploração em relação à 

costa (offshore) ou o envio da produção pelo continente (onshore), um dos grandes desafios 

para a produção é a questão dos meios de transporte do fluido explorado até o local de refino 

e posteriormente a distribuição aos postos de consumo. Atualmente existem duas soluções 

para este problema, a primeira seria o investimento na construção naval, a fim de produzir 

navios do tipo FPSO (Floating Production Storage Off-Loading), Figura 1.1, que são capazes 

de produzir, processar e transferir o Óleo e Gás explorados, ainda em alto mar, para navios 

responsáveis pelo transporte como os aliviadores ou petroleiros. A grande mobilidade que os 

FPSO’s possuem, ajudam a explorar campos mais isolados como o Pré-sal, onde a instalação 

de plataformas fixas é inviável [6]. 
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Figura 1.1 - FPSO Cidade de Paraty [7]. 

 

A segunda forma seria usar os extensos oleodutos e gasodutos, podendo ser em terra 

para os casos Onshore, ocupando extensas distâncias como o gasoduto Brasil-Bolívia que 

possui 2.593km de comprimento, ou submarinos para os casos Offshore, que conectam a 

produção dos campos até as plataformas e posteriormente ao local de armazenagem e refino 

na costa [8]. Devido à importância dos dutos na questão da exploração, existe uma grande 

necessidade do uso de tecnologias avançadas na instalação desses equipamentos e 

consequentemente de estudos envolvendo as melhores formas de fabricação e mitigação de 

problemas, sendo este um dos fatores motivadores para este trabalho.  

 

1.2 OBJETIVO 

 

Analisando o comportamento mecânico de dutos em vão livre (Free-Span), o presente 

trabalho propõe uma compreensão das etapas de obtenção da fórmula da frequência natural, 

fornecida pela recomendação prática DNV-RP-F105 [9]. Além de parâmetros que a 

influenciam como, por exemplo, o comprimento em vão livre, características do solo marinho 

e forças axiais de tração ou compressivas aplicadas ao equipamento. Este último de grande 

importância, como pode ser visto em Carvalho et al [10] a respeito dos efeitos do mesmo na 

frequência.    
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Partindo do modelo de viga de Euler-Bernoulli, um estudo analítico é realizado, aonde 

as hipóteses consideradas no trabalho são aplicadas juntamente com as condições de contorno 

condizentes do problema. Utilizando-se do método de Galerkin para a discretização do caso 

em questão, encontra-se a equação governante de frequência natural informada pela 

recomendação prática [9]. Avaliam-se, posteriormente, os valores das frequências com base 

em dados normatizados e para vários comprimentos de duto em vão livre.  

Por fim, uma análise numérica é obtida através da modelagem do caso no software de 

elementos finitos ANSYS. Possibilitando, assim, uma comparação entre os resultados 

fornecidos com base nos dois métodos (RP DNV e ANSYS) comprovando a eficácia e 

veracidade dos mesmos. 
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2 DUTOS SUBMARINOS 

 

2.1 DUTOS FLEXÍVEIS X DUTOS RÍGIDOS 

 

De acordo com o tipo de funcionalidade do duto e escopo de projeto existem duas 

opções quanto à característica do material utilizado e método de fabricação dos mesmos, 

possibilitando-os a serem flexíveis ou rígidos. 

 

 

Figura 2.2 - Duto Flexível [11] 

 

Os dutos flexíveis (Figura 1.2) são muito utilizados nas principais conexões dos 

equipamentos submarinos e nos trechos dinâmicos, chamados “risers”, responsáveis pela 

elevação da produção às plataformas. Nesses casos de escoamento da produção, é normal 

deparar-se com estruturas do tipo “pescoços de ganso” que diminuem a perda de carga no 

transporte do fluido nas linhas de produção aonde, devido à geometria destas conexões, a 

utilização dos dutos flexíveis é de grande valia juntamente com os restritores de curvatura que 

limitam os esforços gerados na extremidade da linha. 

 Uma das grandes vantagens destes dutos é a facilidade de armazenamento de grandes 

extensões de linha em bobinas, acarretando grande agilidade no manuseio, transporte, 

instalação e estocagem. O que gera uma economia considerável no custo da operação [11].   

Outro caso em que o uso destes dutos é comum de ser encontrado é nos umbilicais de 

controle, que possuem linhas hidráulicas e elétricas no seu interior, possibilitando o comando 

e inspeção das operações submarinas à distância, seja pelos técnicos nas plataformas e sondas 

ou pelo continente. 
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Figura 2.3 - Duto Rígido [11] 

 

Outro produto muito utilizado devido, entre outros fatores, ao seu baixo custo em 

relação às linhas flexíveis são os dutos rígidos, Figura 1.3. Ao contrário dos flexíveis que têm 

a facilidade do armazenamento e transporte em carretéis para instalação e um processo de 

fabricação específico e complexado, os dutos rígidos devem ter as seções soldadas no 

momento da utilização dos mesmos e são comparativamente mais simples de serem obtidos. 

São encontrados nos trechos estáticos das linhas de produção, chamados de 

“flowlines” e também na interface entre equipamentos submarinos, aonde se utiliza os 

chamados “spools” ou “jumpers” em casos de curta distância. A escolha dos dutos rígidos 

nestas ocasiões facilita o projeto vista o barateamento da fabricação e maior vida útil do duto, 

não necessitando de limitadores de curvatura para as conexões e baixa manutenção [11]. 

Assim como a maioria dos equipamentos submarinos, os dutos rígidos apresentam uma 

camada de isolamento térmico, em geral polimérico.  

As principais características destes dutos são: 

 Amplamente utilizado em dutos de exportação, devido à possibilidade de 

grandes diâmetros. 

 Baixo custo e alta capacidade fabril. 

 Prazo final de entrega maior que o de dutos flexíveis. 

 Projeto requer maior caracterização e estudo do leito marinho. 

 

Este último ponto decorre, principalmente, da possibilidade de ocorrência de vão livre 

durante a instalação do produto. Demonstrando, assim, a importância do estudo do 

comportamento mecânico dos dutos nestes casos, a fim de mitigar e prevenir falhas na linha. 
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2.2 DUTOS EM VÃOS LIVRES 

 

Esta nomenclatura se aplica aos dutos posicionados em vãos livres, portanto, objeto 

principal de estudo deste trabalho. A Figura 1.4 ilustra um caso comum desta situação 

frequentemente encontrada no ambiente de exploração e produção submarina de óleo e gás, 

durante a instalação de dutos submarinos, com destaque para as irregularidades do solo 

marinho que somados à alta rigidez da linha e às várias dificuldades encontradas, ocasionam 

na falta de suporte do duto em alguns trechos, deixando-o sem sustentação. Os casos mais 

comuns de apoio destes dutos são: fixados, apoiados e com trecho assentado.  Dados destes 

tipos de apoio são fornecidos na recomendação prática e os mesmos serão estudados neste 

trabalho quanto ao comportamento da frequência natural. 

 

 

Figura 2.4 - Duto em Free-Span em Leito Marinho[12]. 

 

 

2.3 MÉTODOS DE INSTALAÇÃO 

 

Objetivando uma maior compreensão do modo de formação dos dutos em vão livre, a 

seguir serão descritos alguns dos métodos mais comumente utilizados nas operações de 

instalação dos dutos submarinos como: S-Lay, J-Lay e Reel-Lay.  
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 Método S-lay 

 

O principal objetivo desta configuração é não permitir que o raio de curvatura mínimo 

da tubulação seja violado [13], evitando assim, deformações plásticas e flambagem na linha. 

Neste processo, a montagem do duto para posterior instalação é feita na posição 

horizontal e o lançamento é efetuado por uma rampa extensível denominada stinger. Dentro 

da embarcação, existe uma série de equipamentos responsáveis pela soldagem dos trechos, 

ensaios não destrutivos, revestimento e tracionadores que possibilitam a manutenção da 

posição da linha [14,15]. O duto é assentado no solo marinho conforme o deslocamento da 

embarcação no oceano. 

 A Figura 2.7 abaixo ilustra a forma aproximada de um “S” que o duto obtém durante 

o lançamento, motivo pelo qual o método possui este nome.  

 

 

 

Figura 2.1 - Método S-lay de lançamento [13]. 

 

 Método J-Lay 

 

Neste método, a montagem ocorre verticalmente em relação ao navio, logo, não 

necessitando da existência do stinger para o lançamento do duto. Este método oferece 

algumas vantagens em relação ao S-Lay em termos de profundidade de instalação e tensões 

atuantes na linha, entretanto, desvantagens como dificuldade de estabilidade devido a altura 

da torre de instalação, impossibilidade de atuação em águas muito rasas devido a curvaturas 

muito acentuadas no local do assentamento e dificuldade em estabelecer uma linha de 

montagem, se tornam presentes [16]. 
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 Todo o comprimento da linha fica suspenso tomando a forma de uma catenária em 

“J” como pode ser visto na Figura 2.8, motivo pelo qual o método possui este nome. 

 

 

Figura 2.2 - Método J-Lay de lançamento [13]. 

 

 Método Reel-Lay 

 

Neste caso, o duto é fabricado em terra e posteriormente enrolado em carretéis de 

grandes diâmetros que serão embarcados para instalação através de navios específicos, como 

ilustrado na Figura 2.9. 

Devido à necessidade do enrolamento, também chamado de spooling, a linha é 

imposta a grandes tensões onde ocorrem deformações plásticas permanentes no equipamento, 

fazendo-se necessário um estudo acerca dos limites de escoamento do material. O sistema 

trabalha, portanto, com um regime plástico controlado, sendo feito uma retificação na linha 

antes da sua instalação. 

A principal vantagem deste método é a rapidez devido às grandes extensões de linha 

que podem ser instaladas de uma vez, além da eficiência, pois os dutos já se encontram 

soldados e revestidos, não necessitando de uma estação de soldagem na embarcação.  

Entretanto, problemas na qualidade da solda e resistência a fadiga são questões 

levantadas nas etapas operacionais e que podem ocorrer caso o projeto estrutural possua 

falhas [15]. 
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Figura 2.3 - Método Reel-Lay de lançamento [17]. 

 

2.4 MÉTODOS DE MITIGAÇÃO 

 

Após um estudo de direcionamento e posição do duto, alguns casos de vão-livre são 

inevitáveis de ocorrerem. Nestas ocasiões, deve-se analisar se o comprimento deste vão não 

ultrapassa o máximo admissível pela tubulação, aonde manobras seriam necessárias a fim de 

diminuir ou amenizar os efeitos de fadiga em vãos-livres que afetam a integridade do duto. 

Algumas destas intervenções, conhecidas como métodos de mitigação, serão apresentadas a 

seguir [18]. 

 

 Calçamento do Duto 

Dentre as várias formas existentes, uma das mais conhecidas é o “Rock Dumping” ou 

preenchimento do vão com rochas, Figura 2.10. O objetivo desta técnica é fornecer 

sustentação a linha, garantindo sua estabilidade e proteção, através do despejo de rochas em 

determinadas regiões ao redor do duto e em menor quantidade sobre o mesmo. 
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Figura 2.4 – Preenchimento do vão (Rock Dumping) [18]. 

 

Outra forma largamente conhecida é o uso de blocos cimentados (grout bags), Figura 

2.11 e 2.12, ou suportes mecânicos fabricados de aço, Figura 2.13. Nestes casos, deve-se 

atentar para o planejamento das operações, buscando sempre uma proximidade do período de 

instalação destes métodos com a do lançamento da linha, visto que os suportes podem ser 

movimentados e removidos de sua posição funcional por forças da natureza [15, 18]. 

 

 

Figura 2.5 - Exemplos de "Grout Bags"[14]. 

 



24 

 

 

Figura 2.6 - Grout Bag em utilização [15]. 

 

  

Figura 2.7 - Suporte Mecânico para a linha [15, 19] 

 

 Entrincheiramento 

 

Utilizando-se de um equipamento específico para a escavação de trincheiras no leito 

marinho, o duto é assentado e posteriormente recoberto. Esta escavação pode ser realizada 

através de pás ou jatos de água com alta pressão conhecida como “Jetting”, para solos 

arenosos ou argilosos, respectivamente [14, 18]. 
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Figura 2.8 - Escavação mecânica em solos arenosos [18]. 

 

 

 

Figura 2.9 - Escavação por jatos de água em solos argiloso [18]. 
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3 MODELOS MATEMÁTICOS 

 

 

3.1 MODELO DE VIGA DE EULER-BERNOULLI 

 

Inicialmente, utilizaremos o modelo de viga de Euler-Bernoulli para o estudo [20], que 

posteriormente pode ser facilmente adaptado para um caso de análise de duto. Basicamente, o 

teorema possibilita calcular as características de deflexão de uma viga sendo aplicado 

determinado carregamento sobre a mesma. Vale ressaltar, que não será usada a teoria de viga 

de Timoshenko neste trabalho, visto que a rotação inercial e deformação cisalhante do 

elemento serão desconsideradas. 

 Sabe-se que é possível relacionar o momento fletor de uma viga com a deflexão da 

mesma pela equação: 

 

𝑀(𝑥, 𝑡) = 𝐸. 𝐼(𝑥).
𝜕²𝜔(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥²
                                                                                      (1) 

 

Onde: 

              M(x, t) = momento fletor  

               w(x, t) = deflexão 

                     E = é o módulo de Young ou módulo de elasticidade 

                  I(x) = momento de inércia da área da seção transversal 

               EI (x) = rigidez a flexão da viga. 

 

 

Figura 3.1 – Viga em flexão e forças atuantes                                                                                  
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A Figura 2.1 acima demonstra o caso de uma viga de seção retangular fixada em 

ambas as extremidades e em flexão devido ao carregamento aplicado. Na Figura 2.2 abaixo, 

uma análise infinitesimal (dx) de um elemento da mesma é explicitado. 

 

 

Figura 3.2 – Elemento infinitesimal e forças atuantes                                                                                                    

 

A fim de montar um modelo de vibração deste exemplo, será feito um somatório de 

momentos e forças atuantes nesse elemento. Para que a teoria de Euler-Bernoulli prevaleça, 

deve-se assumir a hipótese de pequenas deformações ao ponto de que as seções transversais 

da viga permaneçam planas e perpendiculares à curva neutra. 

 

Após simplificações feitas na equação do somatório de momentos, visto que a 

igualdade a zero só é possível devido à negligência da rotação inercial do elemento dx, 

encontra-se que a força cortante ou força de cisalhamento V(x, t) é proporcional a variação 

espacial no momento fletor. 

 

𝑉(𝑥, 𝑡) =  −
𝜕𝑀(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
                                                                                                 (2) 

 

Abaixo, as equações 3 e 4 representam a obtenção da força inercial (F i) do elemento 

infinitesimal pelo princípio de D’Alembert.  

 

𝐹𝑖 =
𝛾𝐴

𝑔
.
𝜕²𝑦

𝜕𝑡²
= 

𝑚𝐴

𝑉
.
𝜕²𝑦

𝜕𝑡²
                                                                                           (3) 
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Logo: 

𝐹𝑖 = 𝜌. 𝐴(𝑥). 𝑑𝑥.
𝑑²𝜔(𝑥,𝑡)

𝑑𝑡²
                                                                                        (4) 

              

Onde: 

              𝜌 = densidade do material 

              A(x)= Área transversal do elemento dx 

            

 Aonde, substituindo as equações 1 e 2 no somatório de forças no eixo y do elemento e 

igualando-o a equação 4, obtêm-se a equação de viga de Euler-Bernoulli: 

 

𝜌. 𝐴(𝑥)𝑑𝑥.
𝑑²𝜔(𝑥,𝑡)

𝑑𝑡²
+

𝜕²

𝜕𝑥²
(𝐸. 𝐼(𝑥).

𝜕²𝜔(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥²
) = 𝑓(𝑥, 𝑡)                                               (5) 

 

 Considerando o momento de inércia constante, material homogêneo e caso de 

vibração livre, na qual não existem forças externas sendo aplicadas, obteve-se a equação 

governante de vibração lateral livre: 

 

𝜕²𝜔(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡²
+ 𝐶².

𝜕4𝜔(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥4
= 𝑓(𝑥, 𝑡) = 0                                                                    (6) 

 

Onde: 

𝐶 = √
𝐸.𝐼

𝜌.𝐴
  

 

Nota-se que a solução desta equação necessita de quatro condições de contorno, 

devido à quarta derivada espacial, e duas condições iniciais devido à derivada segunda no 

tempo, uma para o deslocamento e outra para a velocidade. As condições de contorno da viga 

estão relacionadas à forma como estão posicionadas cada extremidade da mesma, podendo 

ser: fixadas, livres, pinada, deslizada, entre outras.  

 

Através de uma separação de variáveis da forma ω(x, t) = X(x). T(t), aplicada a 

Equação 6, obtemos a equação espacial e temporal do problema, sendo a última a responsável 

por fornecer a frequência natural da viga. A escolha da constante de separação ω² se dá, 

devido a já sabida relação da mesma com a frequência natural em experimentos anteriores. 
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𝑋′′′′(𝑥) − (
𝜔

𝑐
)
2

. 𝑋(𝑥) = 0      Equação Espacial                                                         (7) 

 

�̈�(𝑡) + 𝜔². 𝑇(𝑡) = 0                Equação Temporal                                                       (8) 

 

Ambas as equações acima podem ser solucionadas, tomando as mesmas como 

sistemas livres não amortecidos e partindo de uma solução do tipo 𝑇(𝑡) = 𝐶. 𝑒𝑎𝑡 para a 

equação temporal, e 𝑋(𝑥) = 𝐶. 𝑒𝑎𝑥 para a espacial. Substituindo a derivada correspondente 

nas equações 7 e 8 e posteriormente aplicando a Fórmula de Euler: 𝑒±𝑖𝜃 = cos(𝜃) ±

𝑖. 𝑠𝑒𝑛(𝜃) , as seguintes soluções finais são obtidas. 

 

Solução Espacial: 

𝑋(𝑥) = 𝐴1. 𝑠𝑒𝑛(𝛽𝑥) + 𝐴2. cos(𝛽𝑥) + 𝐴3. 𝑠𝑒𝑛ℎ(𝛽𝑥) + 𝐴4. cosh (𝛽𝑥)                              (9) 

 

Solução Temporal 

𝑇(𝑡) = 𝐴. 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) + 𝐵. cos (𝜔𝑡)                                                                              (10) 

 

Note que para a solução espacial uma modificação foi necessária. O termo β presente, 

se origina da relação do mesmo com a frequência natural da viga, explicitada na equação 11 

abaixo. 

 

𝜔 =  𝛽². √
𝐸𝐼

𝜌𝐴
                                                                                                             (11) 

 

Na seção de apresentação e discussão dos resultados obtidos, utilizaremos estas 

equações para demonstrar o comportamento dos primeiros modos de vibração. 

 

3.1.1  Hipóteses Assumidas no Problema 

 

Alguns aspectos utilizados no estudo até o momento devem ser ressaltados para a 

obtenção dos resultados conforme descritos, supondo-se as seguintes considerações sobre a 

viga analisada [20]: 
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 Viga uniforme ao longo do seu comprimento e delgada. 

 Composta de material linear, homogêneo e isotrópico. 

 Seções planas constantes. 

 Plano de simetria e vibração idênticos. 

 Deformação por cisalhamento e inércia rotacional desprezada (Timoshenko). 

Para os cálculos a seguir, as forças internas de escoamento no duto e a influência do 

escoamento externo ocasionado pelas correntes marítimas, aonde se encontra o equipamento, 

não serão consideradas. 

 

3.2 CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

Como o principal objeto de estudo do trabalho são os dutos, a partir desta seção estes 

serão considerados nas análises seguintes ao invés das vigas, sendo que os fatores 

modificados serão os termos referentes à área da seção transversal e momento de inércia. As 

condições de contorno do problema são dependentes da forma de instalação e posicionamento 

que os dutos se encontram, obtendo assim, uma solução específica para cada caso. Conforme 

já citado anteriormente, a Equação 6 requer quatro condições de contorno para a solução 

espacial, como consequência da quarta derivada, sendo as mais comumente encontradas em 

relação às extremidades dos dutos listadas nas seções a seguir. 

 

3.2.1 Extremidade Livre 

 

Neste caso, Figura 2.3, a deflexão e a sua derivada, inclinação, podem ocorrer. 

Entretanto, o momento fletor e a força cisalhante devem ser nulos [20].  

 

 

𝐸. 𝐼 
𝜕2𝜔

𝜕𝑥2
= 0                 Momento Fletor                                                                                (12)  

 

 

[𝐸. 𝐼 
𝜕2𝜔

𝜕𝑥2
]
𝜕

𝜕𝑥
= 0          Força Cisalhante                                                                               (13) 
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Figura 3.3 – Representação de duto com extremidades livres          

                                                                                     

3.2.2 Extremidade Fixa 

 

A Figura 2.4 ilustra esta situação, aonde na extremidade com x=0, o momento fletor e 

força cisalhante são possíveis, porém a deflexão e inclinação devem ser anuladas [20].  

 

𝜔(𝑥, 𝑡) = 0                  Deflexão                                                                                           (14) 

 

𝜕𝜔

𝜕𝑥
= 0                         Inclinação                                                                                          (15) 

 

 

 

Figura 3.4 – Representação de duto com extremidade esquerda fixa         

 

3.2.3 Extremidade Apoiada 

 

Caso a condição da extremidade seja apoiada, como a extremidade em x=0 da Figura 

2.5, a inclinação e força cisalhante são irrestritas, contudo, a deflexão e o momento fletor 

devem ser nulos [20]. 
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𝜔(𝑥, 𝑡) = 0                Deflexão                                                                                  (16) 

 

𝐸. 𝐼 
𝜕2𝜔

𝜕𝑥2
= 0               Momento Fletor                                                                       (17) 

 

 

 

Figura 3.5– Representação de duto com extremidade esquerda pinada                                                                                             

 

3.3 MODELO DE DUTO EM VÃO LIVRE 

 

A frequência natural de um equipamento é um fator de grande importância a ser 

estudado em um projeto, visto a possibilidade de ressonância que pode comprometer a 

funcionalidade do mesmo e até ocasionar a fratura e consequente perda total do mecanismo. 

Este caso ocorre, quando a frequência forçada se iguala a frequência natural do sistema, 

possibilitando o alcance de máximas amplitudes ao equipamento mesmo por pequenas forças 

periódicas, como por exemplo, forças devido à corrente marítima. 

 Nesta seção, serão demonstradas as etapas para se encontrar analiticamente a equação 

governante de frequência natural com relação a dutos em vão livre. 

 

Figura 3.6 - Demonstração de forças atuantes no caso free-span 
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Notam-se na Figura 2.6 as forças atuantes no equipamento, aonde se consideram as 

forças externas axiais atuantes, logo, as mesmas devem ser contabilizadas no cálculo da 

frequência natural do problema. Baseado na Equação 6 governante de vibração lateral livre, 

obtêm-se a equação de deslocamento transversal adicionando-se o termo  𝐹𝑎 .
𝜕2𝜔

𝜕𝑥2
  referente a 

estes esforços. 

 

𝐸. 𝐼.
𝜕4𝜔

𝜕𝑥4
+ 𝐹𝑎 .

𝜕2𝜔

𝜕𝑥2
+𝑚′.

𝜕2𝜔

𝜕𝑡2
= 0                                                                       (18)  

Onde:  

         Fa = Força axial aplicada ao duto 

          m’= massa por unidade de comprimento 

O parâmetro da massa por unidade de comprimento, provém do princípio de 

D’Alembert relacionado a força inercial no elemento, comentado na seção 2.1 deste estudo. 

Para efeito de demonstração nesta seção, os dutos serão considerados como apoiados 

nas extremidades, resultando nas seguintes condições de contorno em x = 0 e x = L: 

𝐸. 𝐼.
𝜕²𝜔

𝜕𝑥²
= 0       Momento Fletor                                                                            (19) 

𝐸. 𝐼.
𝜕3𝜔

𝜕𝑥3
|
𝑥=0

= 𝐸. 𝐼.
𝜕3𝜔

𝜕𝑥3
|
𝑥=𝐿

= −𝑉(𝑥, 𝑡) = 𝐾.𝜔     Força Cisalhante         (20) 

Uma aproximação é feita em relação ao solo marinho aonde o duto é apoiado, 

simplificando-o ao comportamento de uma determinada mola de constante elástica K e 

deformação no eixo y como sendo a própria deflexão w(x, t). Desta forma, a igualdade da 

força cisalhante com a força elástica na Equação 20 se torna possível. Reescreve-se, portanto, 

a Equação 18 adicionada das condições de contorno, resultando em: 

 

𝐸. 𝐼.
𝜕4𝜔

𝜕𝑥4
+ 𝐹𝑎 .

𝜕2𝜔

𝜕𝑥2
+ 𝐾.𝜔[𝛿(𝑥) −  𝛿(𝑥 − 𝐿)] + 𝑚.

𝜕2𝜔

𝜕𝑡2
= 0                   (21) 
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O termo adicionado à equação 21 representa o delta de Kronecker, que possibilita a 

correta adequação da expressão na posição x em que é analisada. Esta notação obedece as 

seguintes condições: 

𝛿(𝑥) {
1  , 𝑥 = 0 𝑒 𝑥 = 𝐿
0   , 𝑥 ≠ 0 𝑒 𝑥 ≠ 𝐿

 

O próximo passo para o desenvolvimento do estudo é a adimensionalização da 

Equação 21 em relação aos seguintes parâmetros, onde L é o comprimento do duto em vão 

livre. 

𝜁 =  
𝑥

𝐿
       ;       𝜂 =

𝜔

𝐿
     ;      𝜏 =  (

𝐸.𝐼

𝑚.𝐿4
)
1/2

. 𝑡  

Que possibilitam as igualdades abaixo: 

𝜕2𝜔

𝜕𝑥2
= 

𝜕

𝜕𝑥
. (

𝜕𝜔

𝜕𝑥
) =

𝜕

𝜕𝑥
. (

𝜕𝜂

𝜕𝜁
) =

𝜕2𝜂

𝜕𝜁2
 .
1

𝐿
                                                               (22) 

𝜕4𝜔

𝜕𝑥4
= 

𝜕

𝜕𝑥
. (

𝜕³𝜔

𝜕𝑥³
) =

𝜕

𝜕𝑥
. (

𝜕³𝜂

𝜕𝜁³
) .

1

𝐿²
=

𝜕4𝜂

𝜕𝜁4
 .

1

𝐿³
                                                      (23) 

𝜕2𝜔

𝜕𝑡2
= 

𝜕

𝜕𝑡
. (

𝜕𝜔

𝜕𝑡
) =

𝜕

𝜕𝑡
. (

𝜕𝜂

𝜕𝜏
) . (

𝐸𝐼

𝑚𝐿²
)
1/2

= 
𝜕

𝜕𝜏
.
𝜕𝜏

𝜕𝑡
. (

𝜕𝜂

𝜕𝜏
) =

𝜕²𝜂

𝜕𝜏²
. (

𝐸𝐼

𝑚𝐿³
)         (24) 

 

Substituindo as equações 22, 23 e 24 na Equação 21 e multiplicando-a por L³ para 

efeito de simplificação, obtêm-se a equação adimensionalizada do problema. 

𝜕4𝜂

𝜕𝜁4
  +   𝛽.

𝜕2𝜂

𝜕𝜁2
   +   𝛾. 𝜂  [𝛿(𝜁) + 𝛿(𝜁 − 1)]   +  

𝜕2𝜂

𝜕𝜁2
 = 0                          (25) 

Onde: 

 𝛽 =
𝐹𝑎

𝐸.𝐼
. 𝐿²     𝑒     𝛾 =

𝐾.𝐿4

𝐸.𝐼
 

A seguir será utilizado um conhecido método que discretiza a resolução de um 

problema contínuo, o método de Galerkin, o qual fornece a solução da equação 25 em forma 

de série obtendo, após adaptação para este caso, a seguinte forma. 
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𝜂( 𝜁 , 𝜏 ) =  ∑   ∅𝑟,𝑠(𝜁) . 𝑞𝑟,𝑠(𝜏)
𝑁
𝑟,𝑠=1                                                                  (26) 

Onde: 

N = Número de termos da série 

∅𝑟(𝜁) = função comparação 

𝑞𝑟(𝜏) = coordenadas generalizadas 

“r” e “s” = termos da série 

Onde a função de comparação possui o mesmo domínio que o problema em questão 

D= [0 , L] e satisfaz a todas as condições de contorno. 

Aplicando a Equação 26 na Equação 25, adimensionalizada, encontra-se que: 

 

∑ {∅𝑟
′′′′. 𝑞𝑟 +  𝛽. ∅𝑟

′′. 𝑞𝑟 +  𝛾[𝛿(𝜁) + 𝛿(𝜁 − 1)]. ∅𝑟  . 𝑞𝑟 + ∅𝑟 . �̈�𝑟  }
𝑁
𝑟=1 = 0        (27) 

 

Duas alterações devem ser feitas na equação 27. A primeira tem o objetivo de 

introduzir um termo referente a frequência do problema, aonde a relação abaixo é obtida 

através da aplicação da equação 26 (Método de Galerkin) na forma da equação 25 com forças 

externas anuladas. 

∅𝑟
′′′′

∅𝑟
= 𝜆𝑟

4                                                                                                 (28) 

A segunda alteração a ser feita é a multiplicação pela função ∅𝑠(𝜁) e integração no 

domínio 𝜁 [0,1] resultando no somatório abaixo. 

∑{𝜆𝑟
4𝑞𝑟∫ ∅𝑟∅𝑠𝑑𝜁

1

0

+  𝛽𝑞𝑟∫ ∅𝑟
′′∅𝑠𝑑𝜁

1

0

+  𝛾𝑞𝑟∫ [𝛿(𝜁) + 𝛿(𝜁 − 1)]∅𝑟∅𝑠𝑑𝜁
1

0

+ �̈�𝑟∫∅𝑟∅𝑠𝑑𝜁

1

0

 }

𝑁

𝑟=1

= 0 

                                                                                                                                                (29) 
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Onde: 

𝛿𝑟𝑠 = ∫ ∅𝑟∅𝑠𝑑𝜁
1

0
                     Ortogonalidade das autofunções ∅𝑟𝑒 ∅𝑠 

𝐹𝑟𝑠 = ∫ [𝛿(𝜁)+𝛿(𝜁− 1)]∅𝑟∅𝑠𝑑𝜁
1

0
                Função Filtro (Delta de Kronecker) 

𝐶𝑟𝑠 = ∫ ∅𝑟
′′∅𝑠𝑑𝜁

1

0
                 Constantes da condição de contorno 

Rearranjando a equação 28 obtém-se que: 

∑ {(𝜆
𝑟
4
. 𝛿𝑟𝑠 +  𝛽. 𝐶𝑟𝑠 +  𝛾𝐹𝑟𝑠). 𝑞𝑟 + 𝛿𝑟𝑠. �̈�𝑟 }𝑁

𝑟=1 = 0                                                 (30) 

Considerando somente dois termos de série para r e s (r = 1,2 e s = 1,2) e adequando 

os resultados a forma matricial para facilitar a interpretação dos termos resulta-se em: 

(
1 0
0 1

) . (�̈�1
�̈�2
) +  𝑊. (𝑞1

𝑞2
) = (0

0
)                                                                                                 (31) 

Sendo W a matriz de rigidez simétrica do problema, dada por: 

𝑊 =  (
𝜆1
4 +  𝛽. (𝐶11 + 𝐶12) +  𝛾(𝐹11 + 𝐹12) 0

0 𝜆2
4 +  𝛽. (𝐶21 + 𝐶22) +  𝛾(𝐹21 + 𝐹22)

)    (32)                                

Que pode ser escrita na seguinte forma, já conhecida entre os cálculos de vibrações de 

sistemas mecânicos. 

{�̈�} + [𝑊]. {𝑞} = {0}                                                                                                 (33) 

Através da aplicação de uma solução da forma 𝑞 = 𝐴. 𝑒𝑖𝛺𝜏 , utilizada em casos de 

vibração livre não amortecida, a fim de facilitar o desenvolvimento do problema de autovetor 

simétrico, obtêm-se: 

{−𝛺2[𝐼] + [𝑊]} . {𝐴} =  {0}                                                                                      (34) 

Aonde, em busca de uma solução não trivial, a igualdade do determinante a zero é 

executada. 

𝑑𝑒𝑡{ [𝑊] − 𝛺2[𝐼] } = 0                                                                                             (35) 
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Fornecendo a seguinte equação para a frequência natural: 

𝛺²𝑟 = 𝜆
4
𝑟 + 𝛽(𝐶𝑟,1 + 𝐶𝑟,2) + 𝛾(𝐹𝑟,1 + 𝐹𝑟,2)                                                            (36) 

Entretanto, duas modificações devem ser feitas na equação 35 acima, buscando uma 

adequação da unidade final do resultado. A primeira se trata da substituição do valor de 

ômega pela correta formulação modificada durante a adimensionalização do problema. 

𝛺′𝑟 = 𝛺𝑟 . (
𝐸.𝐼

𝑚.𝐿4
)
1/2

                                                                                               (37) 

E a segunda, devido à transformação da frequência para a unidade Hz (Hertz) através 

da equação 𝛺 = 2𝜋. 𝑓 , resultando na Equação Final analítica de frequência natural de dutos 

em vão livre.  

ℱ =  
𝛺′𝑟

2𝜋
=

1

2𝜋
. √

𝐸.𝐼

𝑚.𝐿4
[𝜆4𝑟 + 𝛽(𝐶𝑟,1 + 𝐶𝑟,2) + 𝛾(𝐹𝑟,1 + 𝐹𝑟,2)]                 (38) 

A obtenção das constantes presentes na equação 38 não está dentro do escopo deste 

trabalho, visto que a fórmula utilizada no decorrer do mesmo será a informada na norma com 

os valores de suas constantes tabelados.  

Entretanto, ao compararmos a fórmula encontrada analiticamente com a descrita na 

recomendação prática [9], percebe-se uma clara diferença quanto aos termos que as 

compõem. 

ℱ = 𝐶1. √1 + 𝐶𝑆𝐹.√
𝐸.𝐼

𝑚.𝐿𝑒𝑓𝑓4
[1 +

𝑆𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑐𝑟
+ 𝐶3 (

𝛿

𝐷
)
2

]                                      (39) 

Onde: 

Leff – Comprimento efetivo do duto 

D – Diâmetro externo do duto 

CSF – Fator de aumento de Rigidez pelo Concreto 

Seff – Força Axial Efetiva 

Pcr – Carga crítica de flambagem 

𝛿 – Deflexão estática 

C – Constantes normatizadas 
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Entretanto, buscando esclarecer a relação existente entre as duas equações, serão 

demonstradas adaptações que podem ser feitas de acordo com as condições de contorno do 

problema e características específicas de instalação do equipamento. A seguir, tais 

modificações serão explicitadas e aplicadas nas equações 38 e 39. 

 Primeira adaptação: 

Para o duto em questão não será considerado o revestimento de concreto que alteraria 

a rigidez do duto, portanto, o valor de CSF será nulo. Esta decisão será aplicada para todos os 

cálculos presentes neste estudo. 

 Segunda adaptação: 

A constante 𝜆4𝑟 foi retirada da raiz ocasionando no termo a seguir, renomeado: 

𝜆2𝑟

2𝜋
= 𝐶′  

 Terceira adaptação: 

As constantes da equação 38 podem ser reescritas da forma abaixo, a fim de facilitar a 

visualização final: 

(𝐶𝑟,1 + 𝐶𝑟,2) = 𝐶′′  

(𝐹𝑟,1 + 𝐹𝑟,2) = 𝐶′′′                                                                                                                                              

 Quarta adaptação: 

A fórmula correspondente a carga crítica de flambagem é enunciada abaixo, ainda 

com a notação do CSF que deverá ser anulado posteriormente. 

𝑃𝑐𝑟 = (1 + 𝐶𝑆𝐹). 𝐶2. 𝜋².
𝐸.𝐼

𝐿𝑒𝑓𝑓²
                                                                           (40) 

Consequentemente, nota-se que um termo da equação 39 se resume para: 

𝑆𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑐𝑟
=

𝑆𝑒𝑓𝑓.𝐿𝑒𝑓𝑓²

𝐶2.𝜋².𝐸𝐼
=

𝑆𝑒𝑓𝑓.𝐿𝑒𝑓𝑓2

𝐸𝐼
. 𝐶′′  
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Que pode ser comparado ao termo da equação 38 abaixo: 

𝐹𝑎.𝐿2

𝐸𝐼
. 𝐶′′ =  𝛽. 𝐶′′  

Portanto, executando as alterações descritas acima, a equação 38 pode ser expressa 

como: 

ℱ = 𝐶′. √
𝐸.𝐼

𝑚.𝐿4
[1 + 𝛽𝐶′′ + 𝛾𝐶′′′]                                                           (41) 

Adquirindo assim, uma forma final muito semelhante à equação 39 retirada da DNV-

RP-F105. Deste modo, a metodologia aplicada até o momento para a demonstração analítica 

da fórmula de frequência natural pôde ser afirmada. 

Note que uma relação entre as equações 38 e 39, referente aos termos abaixo, não foi 

mencionada. 

𝐶3 (
𝛿

𝐷
)
2
    e     𝛾𝐶′′′ 

Isto ocorreu, devido a uma complexidade existente ao correlacionar os termos 

escolhidos, visto que a recomendação prática leva em conta muitos fatores. Por exemplo, o 

fator de rigidez do solo K, presente em 𝛾, a deflexão estática do duto. Deflexão esta, que é 

definida de acordo com a formulação abaixo proposta pela norma. 

𝛿

𝐷
= 𝐶6

𝑞.𝐿𝑒𝑓𝑓4

𝐸𝐼.𝐷.(1+𝐶𝑆𝐹)
.

1

(1+
𝑆𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑐𝑟
)
                                                                     (42) 

Onde: 

q = peso submerso do duto 

O fator de rigidez K, dependente do tipo de solo, é utilizado no cálculo do parâmetro 𝛾 

o qual está diretamente ligado a razão entre os comprimento do duto 
𝐿𝑒𝑓𝑓

𝐿
 que será descrita na 

seção 3.1 deste trabalho. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Nesta seção, são apresentados os dados utilizados na plotagem dos gráficos relativos a 

três tipos de casos de dutos em vão livre em leito marinho: apoiado, fixado e trecho assentado. 

Para as análises feitas, será estudado o comportamento dos valores das frequências naturais 

em torno de dois parâmetros que serão variados: o comprimento do duto que está em vão livre 

e a força axial, compressiva ou trativa, aplicada ao mesmo. 

 

4.1 COMPRIMENTO EFETIVO 

 

Com relação ao comprimento do duto, se faz necessária a definição de comprimento 

efetivo (Leff) utilizada pela recomendação prática, o qual corresponde ao comprimento de um 

vão ideal bi engastado que possa fornecer os mesmos resultados na análise de frequências 

naturais que o vão real assentado sobre o solo [21].  

Este efeito de comprimento efetivo deve-se ao fato da vibração ultrapassar os limites 

do comprimento do vão para o caso do duto bi apoiado, ou seja, uma parte maior do que o vão 

sofre influência desta vibração sendo necessário assim realizar esta correção [19]. Seu 

objetivo é simplificar a estimativa da resposta estrutural do equipamento analisado e o seu 

valor pode ser obtido de acordo com a relação abaixo [9]: 

𝐿𝑒𝑓𝑓

𝐿
= 

4.73

−0.066�̅�2+1.02�̅�2+0.63
   ;   𝑝𝑎𝑟𝑎 �̅� ≥ 2.7

4.73

0.036�̅�2+0.61�̅�2+1.0
   ;     𝑝𝑎𝑟𝑎 �̅� < 2.7

                                     (43) 

Onde: 

�̅� =  log10 (
𝐾.𝐿4

(1+𝐶𝑆𝐹)𝐸𝐼
)                                                                                         (44) 

Importante comentar uma informação obtida da equação 43, onde o comprimento 

efetivo do duto é inversamente proporcional a rigidez do solo. Consequentemente, quanto 

mais rígido o terreno, menor o valor de Leff. 
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4.2 LIMITAÇÕES PROPOSTAS 
 

Quanto às limitações que devem ser propostas, a equação 39 é uma forma simplificada 

para o cálculo da primeira frequência natural, portanto, buscando uma aproximação segura 

para os resultados que serão obtidos, algumas restrições devem ser feitas com relação a 

determinados parâmetros da fórmula [9]. 

𝐿𝑒𝑓𝑓

𝐷
< 140                                                                                               (45) 

𝛿

𝐷
< 2,5                                                                                                     (46) 

𝑆𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑐𝑟
> −0,5                                                                                                             (47) 

Estas restrições impostas ao cálculo analítico devem ser respeitadas a fim de impedir 

que o duto possua um comprimento muito longo e que deflexões estáticas elevadas sejam 

possíveis. A terceira relação é utilizada com o objetivo de prevenir a flambagem do duto, 

através da relação da força axial efetiva e a carga crítica de flambagem. Caso tais 

considerações não sejam aplicadas, um estudo em um software de elementos finitos é 

proposto para uma maior precisão nos dados finais. Abaixo, a tabela 3.1 fornecida pela DNV-

RP-F105 com os valores das constantes que serão utilizadas para o cálculo da frequência 

natural pela equação 39. 

Tabela 4.1- Constantes para condições de contorno [9]. 

 

C1 1.57 3.56 3.56

C2 1.0 4.0 4.0

C3 0.8¹ 0.2¹ 0.4 ¹

C4 4.93 14.1 Ombro: 14.1 (Leff/L)²

Vão Central: 8.6

C5 1/8 1/12 Ombro:  

Vão Central: 1/24 

C6 5/384 1/384 1/384 

Tabela 3.1 - Coeficientes das condições de contorno

Fixado-

Fixado²

Apoiado-

Apoiado²
Trecho Assentado

1)Note que C3=0 é normalmente assumido para os casos de 

"inline" quando a corrente marítima não é contabilizada.

2)Para o caso de duto bi-apoiado, Leff deve ser substituído 

por L nas expressões acima, incluindo Pcr.

3)Para o caso de duto bi-engastado, Leff/L=1 por definição.

1

1 . 𝐿𝑒𝑓𝑓 − 𝐿 2−  



42 

 

Vale observar as notas fornecidas ao final da Tabela 3.1, que especificam 

aproximações a serem feitas de acordo com a condição de contorno aplicada. Para o presente 

estudo, serão consideradas as seguintes: 

(1ª) As vibrações na direção da corrente (“in-line”), são ocasionadas pela incidência 

da corrente marítima no duto. Como já descrito no objetivo deste trabalho, estes parâmetros 

não estão sendo considerados nas análises, portanto 𝐶3 = 0. Uma ilustração da ocorrência dos 

casos na direção da corrente e transversal ao fluxo (“cross flow”) é feita na Figura 3.1. 

 

Figura 4.1 Vibrações em dutos com vão livre [18] 

(2ª) Para a condição de dutos bi apoiada (pinados), como mencionado anteriormente, o 

efeito da vibração é propagado para além do comprimento do vão (comprimento efetivo) 

devido ao baixo efeito da rigidez vertical do solo sobre o duto. Portanto, para os cálculos 

nesta condição de contorno, o parâmetro Leff (comprimento efetivo) será substituído pelo 

próprio comprimento do duto em vão analisado, L. 

(3ª) Do mesmo modo, ao se considerar grandes efeitos de rigidez do solo no duto, 

aproxima-se o mesmo para a condição de bi engastados, na qual o equipamento encontra-se 

fixo. Portanto, não há a propagação da vibração para comprimentos além do vão, resultando 

na unidade da relação 
𝐿𝑒𝑓𝑓

𝐿
.  

4.3 MATERIAL UTILIZADO 

A especificação do material utilizado na fabricação de dutos rígidos depende da 

profundidade em que a linha será instalada. Para profundidades superiores a 1000 metros, 

aços com grau API X-60 e X-65 são os indicados. Já em profundidades menores, torna-se 

viável o uso de aços com graus inferiores como X-42, X-52 ou X-56. Abaixo, tabela com a 

composição química de alguns dos aços mencionados [22]. 



43 

 

 

Tabela 4.2 - Composição Aços API 5L [23]. 

 

 

Considerando como exemplo para o estudo proposto, a exploração submarina a altas 

profundidades como no Pré-sal, utilizou-se o aço X-60 para as análises seguintes. Com 

relação ao diâmetro do duto, serão levantadas informações correspondentes a dois valores 

10.75’’ e 20’’. Tais diâmetros foram escolhidos por serem geralmente utilizados no 

escoamento da produção de óleo e gás, devido ao alto volume que podem transportar, e por 

possibilitarem uma clara diferença de comportamento da frequência natural ao serem 

aplicadas as forças axiais consideradas neste trabalho. Abaixo, a Tabela 3.3 com os dados 

referentes ao material utilizado. 

 

Tabela 4.3 - Dados do material e situação proposta [10,15]. 

 

  

C Mn Si Cr Ni Mo S P

API X46 0.25 1.28 0.34 0.02 0.01 0.03 0.009 0.014

API X60 0.12 1.42 0.29 0.02 0.02 0.01 0.009 0.021

API X80 0.05 1.75 0.17 0.21 0.02 0.17 0.005 0.018

Tipo de 

Aço

Composição(% peso)

Valor Unidade

10.75''/20'' pol.

0.02382/0.03968 m

414 MPa

517 MPa

210 Gpa

0.3 -

7850 kg/m³

Cr-Mn -

>1000 m

Argila Mole -

1.116x10^6 N/m

1025 kg/m³

Rigidez vertical do solo

Densidade da água

ESPECIFICAÇÃO: Aço API 5L X60

Lâmina D'água

Tipo de Solo

Módulo de Young

Coeficiente de Poisson

Densidade do aço

Composição

Parâmetro

Diâmetro Externo

Espessura

Tensão de Escoamento

Tensão de Ruptura
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dando continuidade ao estudo proposto, abaixo são explicitados os resultados obtidos 

com as análises realizadas tanto analiticamente quanto por elementos finitos, além de uma 

ilustração (Figura 4.1) relacionada ao comportamento dos modos iniciais de vibração.  

 

5.1 MODOS DE VIBRAÇÃO 

 

Os gráficos relacionados à vibração de uma viga provém da Equação 9, aplicando-se 

as condições de contorno adequadas ao problema [20]. 

 Como estudo de caso prático, a fim de demonstrar uma situação específica de 

posicionamento da viga e também da utilidade dos softwares que serão empregados neste 

trabalho, foram analisados os três primeiros modos de vibração de uma viga fixada-pinada. 

 

Condições de contorno aplicadas na Equação 9:  

 

-Extremidade Fixada (início da barra x=0): Equações 14 e 15 

-Extremidade Apoiada (fim da barra x=L): Equações 16 e 17 

 

Como resultado desse caso, obteve-se quatro equações com quatro coeficientes, 

Equação 48 para o início da barra e Equação 49 para o final. Ao dispor estas equações na 

forma matricial (Equação 50), representando um único vetor, e igualando o seu determinante 

a zero, encontra-se a equação característica do problema, Equação 51. 

 

{
𝑋(0) = 𝑎2 + 𝑎4 = 0  

𝑋′(0) = 𝛽(𝑎1 + 𝑎3) = 0
                                                                                          (48) 

{
𝑋(𝐿) = 𝑎1𝑠𝑒𝑛𝛽𝑙 + 𝑎2𝑐𝑜𝑠𝛽𝑙 + 𝑎3𝑠𝑒𝑛ℎ𝛽𝑙 + 𝑎4𝑐𝑜𝑠ℎ𝛽𝑙 = 0  

𝐸𝐼. 𝑋′′(𝐿) = 𝛽²(−𝑎1𝑠𝑒𝑛𝛽𝑙 − 𝑎2𝑐𝑜𝑠𝛽𝑙 + 𝑎3𝑠𝑒𝑛ℎ𝛽𝑙 + 𝑎4𝑐𝑜𝑠ℎ𝛽𝑙) = 0
                  (49) 
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tan 𝛽𝑙 = tanh𝛽𝑙                                                                                                         (51) 

 

Objetivando achar as raízes desta equação, usa-se o software MAPLE para fornecer os 

três primeiros valores que a satisfazem: 

 

𝛽1𝑙 = 3.92  02                𝛽2𝑙 = 7.0  5 3                𝛽3𝑙 = 10.21017   

 

Isolando os coeficientes e fazendo as alterações possibilitadas pelas condições de 

contorno chega-se a seguinte equação, que rege o comportamento dos modos de vibração: 

 

𝑋𝑛(𝑥) = (𝑎4)𝑛 [
cosh𝛽𝑛𝑙−cos𝛽𝑛𝑙

𝑠𝑒𝑛ℎ 𝛽𝑛𝑙−𝑠𝑒𝑛 𝛽𝑛𝑙
. (𝑠𝑒𝑛ℎ 𝛽𝑛𝑥 − 𝑠𝑒𝑛 𝛽𝑛𝑥) − cosh𝛽𝑛𝑥 + cos 𝛽𝑛𝑥 ]  (52) 

 

 

Tendo em vista os dados obtidos até então, através do uso do programa MATLAB, 

plota-se os três primeiros modos de vibração da viga em questão. Na Figura 4.1, os modos de 

oscilação da viga informados são os mesmos para o caso do duto proposto, aonde o modo 

fundamental (1ºmodo) é o de maior importância, visto ser o calculado pela norma [9] e 

analisado neste trabalho. 

 

Figura 4.1 - Primeiros modos de vibração 
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5.2 RESULTADOS DO ESTUDO ANALÍTICO 

 

Tomando como base a equação 39 fornecida pela recomendação prática DNV-RP-

F105 para a frequência natural e utilizando o software MATLAB, foram plotados gráficos 

relacionando o comportamento da frequência natural com o comprimento do duto em vão 

livre, aplicando-se forças axiais ora compressivas ora trativas. Nas subseções a seguir, serão 

discutidos e comentados os resultados obtidos. 

Vale ressaltar que, de acordo com os limites propostos segundo a RP, para estudos 

analíticos o comprimento que foi analisado respeita a relação com o diâmetro segundo a 

equação 44.  Portanto, para o diâmetro de 10.75’’ analisou-se dutos com comprimentos de vão 

livre de até 40 metros e para o diâmetro de 20’’ até 70 metros. 

Com relação a força axial (Seff), foram consideradas forças compressivas (sinal 

negativo para a análise) e trativas de 500KN e 1000KN, bem como o caso de força nula. O 

objetivo foi observar a influência deste fator na variação da frequência natural do 

equipamento. 

 

5.2.1 Duto Bi Engastado 

 

Para dutos que se encontram fixados nos limites do vão foram encontrados os 

seguintes resultados, expressos na Figura 4.2. 

  

Figura 4.2 – Frequência Natural Duto Bi engastado de 10.75'' 
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Nota-se na Figura 4.2 que a frequência natural é inversamente proporcional ao 

comprimento do duto em vão livre e que converge para um determinado valor conforme o 

mesmo aumenta. Outra observação relevante, é que para comprimentos pequenos (até 10 

metros) a força axial não interfere de maneira expressiva no valor da frequência. Porém, para 

maiores valores de L existe uma variação, ainda que pequena, mas crescente como pode ser 

observada na Figura 4.3 em que uma ampliação foi realizada. 

 

 

Figura 4.3 - Frequência natural Duto Bi engastado 10.75’’ ampliado 

 

Este perfil de comportamento já era esperado, devido a maior instabilidade que um 

duto apresenta conforme aumenta seu comprimento em vão livre, bem como o efeito da falta 

de sustentação que se torna muito mais evidente. Isto se reflete em pequenos valores de 

frequência natural, logo, mais fáceis de serem alcançados, possibilitando a ocorrência de 

ressonância e consequente dano ao duto.  
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A seguir, na Figura 4.4, o mesmo estudo foi realizado para dutos com 20’’ de 

diâmetro, observando-se o seguinte comportamento. 

 

 

Figura 4.4 - Frequência natural Duto Bi engastado 20'' 

 

Claramente percebe-se na Figura 4.4, que o comportamento da frequência natural não 

difere para as forças axiais propostas no trabalho. Isto se deve a maior robustez e rigidez que 

o duto possui, visto seu diâmetro quase o dobro do anterior, sendo necessárias forças mais 

expressivas a fim de se obter algum desvio.  

 

5.2.2 Duto Bi Apoiado 

 

Na Figura 4.5, o estudo feito para os mesmos dutos, porém com a condição de apoiado 

em ambos os lados do vão. 
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Figura 4.5 - Frequência Natural Duto Bi Apoiado 10.75’’ 

Para este caso, o efeito das forças axiais aplicadas torna-se muito mais evidente, aonde 

forças trativas impõem um aumento da frequência natural e forças compressivas uma 

diminuição. Este fato é compreensível visto que, ao tracionar o duto, obtêm-se uma maior 

rigidez aonde a propagação da vibração é dificultada bem como o alcance de altas amplitudes. 

Em contrapartida, forças compressivas são um dos fatores que facilitam a ocorrência de 

flambagem no duto, fragilizando-o.  

 

Figura 4.6 - Frequência Natural Duto Bi Apoiado 20'' 
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Na Figura 4.6 acima, os resultados para o estudo realizado em dutos de 20’’, aonde as 

forças axiais aplicadas possuem uma maior influência quando comparadas ao mesmo duto bi 

engastado, entretanto, ainda sem grande relevância. Importante observar que, apesar do 

gráfico para a condição de bi engastado ser muito semelhante ao de bi apoiado, as frequências 

naturais para dutos até cerca de 15 metros em vão livre são bem menores para o último caso. 

Nota-se facilmente este fato ao compararmos o valor da mesma para, por exemplo, o duto de 

10.75’’ com comprimento em vão livre de 5 metros para as duas condições. Aonde para a 

situação de bi engastado a frequência natural alcança um valor de aproximadamente 68Hz 

enquanto que para a condição de bi apoiada  29Hz. 

 

5.2.3 Duto com Trecho Assentado 

 

A análise do comportamento da frequência com a condição de trecho assentado em 

solo marinho foi proposta por dois motivos. Primeiramente, é uma condição clássica e uma 

das consideradas pela norma na tabela 3-1, referente as constantes da equação 38. O outro 

aspecto diz respeito as notas indicadas na mesma tabela, e comentadas na seção de limitações 

propostas, que consideram a igualdade do comprimento efetivo “Leff” com o comprimento do 

duto em vão livre “L”  além da constante 𝐶3 = 0, já que não é contabilizado o efeito da 

corrente marítima no trabalho.   

Ao aplicar estas considerações nas análises anteriores não se fez necessário o cálculo 

do comprimento efetivo, já discutido no presente trabalho, e, portanto, não é considerado na 

análise o valor da constante de rigidez do leito no qual o duto se encontra. 

Para o estudo da frequência natural em dutos com trecho assentado, a aproximação 

referente a igualdade destes comprimentos não mais pode ser utilizada, logo, aplicando o 

valor da constante de rigidez na equação 43, encontra-se o comprimento efetivo do duto em 

vão livre através da equação 42, o qual deve ser contabilizado no cálculo das frequências 

naturais nesta condição de contorno. Vale observar, que o valor da constante de rigidez 

mencionado na tabela 3-3 se refere a componente vertical deste parâmetro para solos 

compostos por argila mole. 

Abaixo, a Figura 4.7 ilustra o comportamento da frequência natural em dutos de 

10.75’’ com trecho assentado.   
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Figura 4.7 - Frequência Natural Duto com trecho assentado 10.75'' 

Percebe-se na Figura 4.7 que a variação imposta pelas forças axiais analisadas é 

considerável, do mesmo modo que em dutos bi apoiados. Entretanto, os valores da frequência 

natural para dutos até cerca de 15 metros continuam a apresentar uma significativa queda, 

comparativamente as outras condições estudadas. Tomando como o mesmo exemplo, para um 

duto com comprimento de vão livre de 5 metros e diâmetro de 10.75’’, o maior valor 

encontrado para sua frequência na presente situação é de aproximadamente 18Hz, enquanto 

que para as outras condições foram de 29Hz e 68Hz. 

 

Figura 4.8 - Frequência Natural Duto com trecho assentado 20'' 
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A Figura 4.8 representa um comportamento já esperado para o duto de 20’’, aonde a 

influência das forças axiais é muito pouco notada. Contanto, pode-se concluir que as mesmas 

foram se tornando mais perceptíveis a medida que as condições de contorno foram 

modificadas de engastadas para apoiadas e por fim, com trecho assentado. 

 

5.3 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO EM ELEMENTOS FINITOS 

 

A fim de se obter uma nova fonte de resultados, objetivando a comparação e posterior 

comprovação dos valores para a frequência natural de dutos em vão livre, encontrados através 

de dados da DNV-RP-F105, foi utilizado o software de elementos finitos ANSYS.  

O software disponibiliza uma análise modal para o cálculo das frequências dos 

modelos solicitados através de um estudo de malhas compostas por determinados números de 

elementos. Portanto, uma análise de convergência de malha se faz necessário, aonde se varia o 

tamanho destes elementos buscando-se uma convergência no valor do parâmetro avaliado, 

encontrando assim, a malha mais apropriada para o estudo em questão. Abaixo, a figura 4.9 

ilustra os valores obtidos para o exemplo do duto de 10.75’’ com comprimento de vão livre de 

10 metros na condição de bi engastado. 

O tamanho ótimo de elemento da malha encontrado neste exemplo pode ser 

generalizado para os outros casos, tendo em vista que a proporção da variação dos valores da 

frequência é a mesma. 

 

Figura 4.9 - Estudo de malha 
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Nota-se que a o valor da frequência na Figura 4.9 começa a se estabilizar conforme o 

tamanho do elemento diminui, ou seja, a análise se torna mais fina. Entretanto, levando-se em 

consideração um custo computacional razoável e objetivando um custo benefício aceitável 

para a análise, o tamanho de 0,02m foi apontado como o mais conveniente. 

 

5.3.1 Dados Inseridos 

 

Foram inseridos no software, os valores referentes às propriedades mecânicas do 

material utilizado no duto (Aço API 5L Grau X60), Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 - Dados Material Ansys 

 

E posteriormente, utilizando-se do “design modeler” do próprio programa, Figura 

4.11, o duto foi dimensionado e modelado para os vários casos de análise, variando seu 

comprimento e espessura de acordo com a necessidade.  
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Figura 4.11 - Modelagem do Duto 

 

Devido a aplicação das forças axiais, uma análise estrutural deve ser realizada 

anteriormente e seus resultados considerados na análise modal de vibração, Figura 4.12. Por 

fim, gera-se a malha do modelo com o tamanho de elemento escolhido, Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.12 - Esquema da análise 

 

 

Figura 4.13 - Duto com malha gerada 
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Nas seções a seguir, serão apresentados os resultados das frequências naturais do duto 

de 10.75’’ na condição de bi engastado. A escolha deste diâmetro para a análise de elementos 

finitos foi feita, pois o mesmo fornece uma maior diferença quanto a influência das forças 

axiais aplicadas, o que não ocorre claramente para o duto de 20’’. A condição de duto bi 

apoiado e com trecho assentado não foram avaliadas, pois, a comprovação da eficácia do 

método para a primeira condição já se demonstraria suficiente para o estudo. Haveria também 

certa complexidade de simulação no software para a condição de duto com trecho assentado. 

 

5.3.2 Duto Bi Engastado 

 

Após inserção dos dados e condições de contorno no software, encontrou-se o seguinte 

comportamento da frequência natural para o caso de bi engastado,  ilustrado na Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14 - Frequência Natural Bi engastado (ANSYS) 

 

Foram consideradas apenas as forças axiais limites dentre as propostas no presente 

trabalho, visto que os outros valores de frequência natural estão obrigatoriamente dentro desta 

faixa. Nota-se que o comportamento da frequência, na Figura 4.14, é muito próximo ao 

avaliado com dados da  RP ao compararmos com a Figura 4.3, exceto por leves desvios. 
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Na Figura 4.16 abaixo, uma demonstração do 1º modo de vibração identificado pelo 

software ANSYS, com a região de deformação crítica destacada em vermelho. Para este 

exemplo, foi avaliado o duto de 10.75’’ com 10 metros de comprimento em vão livre. A 

escala tomada foi a de duas vezes a real, a fim de se obter uma melhor visualização do caso. 

 

 

Figura 4.15 - Duto Bi engastado em vibração 

 

Apesar do pequeno desvio, explicitado nas tabelas 4.1 e 4.2, os mesmos são aceitáveis, 

vistos as aproximações indicadas no decorrer do trabalho em especial para a norma, além dos 

erros implícitos na geração da malha para o estudo de elementos finitos. Abaixo, a figura 4.15 

ilustra a compatibilidade entre os valores de frequência natural para o cálculo pela norma e 

pelo ANSYS, com relação a forças axiais trativas e compressivas de 1000KN. 

 

Tabela 4.1- Frequências para força trativa 

 

 

Comprimento em vão livre (m) 5 10 15 20 25 30 35 40

Frequência (ANSYS) (Hz) 69,0 18,9 8,8 5,2 3,5 2,6 2,0 1,6

Frequência (DNV) (Hz) 65,4 16,9 7,8 4,7 3,2 2,4 1,9 1,7

Frequências Naturais - Duto Bi engastado de 10.75'' com Força axial trativa de 1000KN
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Tabela 4.2 - Frequência para força compressiva 

 

 

 

 

Figura 4.16 - Cruzamento de Resultados ANSYS e DNV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprimento em vão livre (m) 5 10 15 20 25 30 35 40

Frequência (ANSYS) (Hz) 67,9 17,8 7,8 4,1 2,4 1,5 0,8 0,3

Frequência (DNV) (Hz) 64,1 15,5 6,4 3,3 1,8 0,9 0 0

Frequências Naturais - Duto Bi engastado de 10.75'' com Força compressiva de 1000KN
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6 CONCLUSÕES 

 

De forma geral, o trabalho proporcionou um conhecimento da origem da fórmula 

tomada como base para recomendação prática DNV-RP-F105 no cálculo da frequência 

natural para dutos em vão livre, exigindo uma familiarização com conceitos de vibrações 

mecânicas. Além de fornecer uma maior compreensão dos efeitos das forças axiais no 

comportamento da frequência.  

O aspecto mais importante a ser comentado é a possibilidade que este estudo 

demonstra de abrangência para outras análises de dutos em vão livre, não consideradas na 

norma. Basicamente, através de adaptações no estudo analítico realizado para condições 

específicas do problema, vários estudos de caso podem ser feitos modificando as principais 

equações do projeto, como a equação 18, por exemplo. 

Como proposta para um futuro trabalho, a mesma análise poderia ser realizada 

considerando a influência da vibração induzida por vórtices [24], bem como do transporte do 

fluido pela linha. Aonde a anulação da constante C3 na equação 39 não mais seria aplicável.  

Após a realização da metodologia de estudo proposta e observação dos resultados, 

pode-se concluir que os valores das frequências naturais para dutos em vão livre a partir da 

norma DNV-RP-F105 foram comprovados através da análise por elementos finitos, guardadas 

as devidas aproximações.  
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ANEXO A – LINHAS DE PROGRAMAÇÃO (MATLAB) 

 

- Condição de Duto Bi Engastado: 

  
clear,clc; 

  
%------------------------------DUTO FIXADO-------------------------------% 

  
%CONSTANTES TABELADAS% 

  
c1=3.56; 
c2=4; 

  
%DADOS DO DUTO% 

  
E=207*10^9;  %Pa = N/m²% 

  
D=10.75*0.0254;   %m% 

  
p=7850;  %kg/m³% 

  
esp=0.02382; %m% 

  
R2=D/2; %m% 

  
R1=R2-esp; %m% 

  
I=pi*(((R2^4)-(R1^4))/4); 

  
L=(0:5:40);  %m% 

  
V=zeros(length(L)); 

  
for i=1:length(L) 
    V(i)=((pi*(R2^2))*L(i))-((pi*(R1^2))*L(i)); 
end 

  
m=zeros(length(V)); 

  
for i=1:length(V) 
    m(i)=p*V(i); 
end 

  
Pcr=zeros(length(L)); 

  
for i=1:length(L) 
    Pcr(i)=(c2*(pi^2)*(E*I))/(L(i)^2); 
end 

  
%PARAMETROS ANALISADOS% 

  
Seff=(-1000:2000:1000); %em KN, logo *1000 na equação% 

  

  
%FREQUENCIA NATURAL% 
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for j=1:length(Seff) 
    for i=1:length(L) 
        Condition=Seff(j)/Pcr(i); 
    end 
end 

  
if Condition > -0.5; 
    for j=1:length(Seff)       %massa/metro,L elevado ao cubo% 
        for i=1:length(L) 
        

f(i,j)=c1*sqrt(((E*I)/(m(i)*L(i)^3))*(1+(((Seff(j)*1000)/(Pcr(i)))))); 
        end 
        legenda{j}=['Seff=',num2str(Seff(j)),'kN']; 
    end 
else 
    f(i,j)=0; 
end 

  
%PLOTAGEM% 

  
figure(1)  
h=plot(L,f,'-o'); 
set(h,'linewidth',1) 
legend(legenda) 
title('Duto Bi Engastado em vão livre - 10.75"') 
xlabel('L(m)') 
ylabel('freq.natural (Hz)') 
saveas(figure(1),'samuel','jpg') 

 

 

- Condição de Duto Bi Apoiado: 

 

clear,clc; 

  
%------------------------------DUTO APOIADO-------------------------------% 

  
%CONSTANTES TABELADAS% 

  
c1=1.57; 
c2=1; 

  
%DADOS DO DUTO% 

  
E=207*10^9;  %Pa = N/m²% 

  
D=10.75*0.0254;   %m% 

  
p=7850;  %kg/m³% 

  
esp=0.02382; %m% 

  
R2=D/2; %m% 

  
R1=R2-esp; %m% 

  
I=pi*(((R2^4)-(R1^4))/4); 



64 

 

  
L=(0:5:40);  %m% 

  
V=zeros(length(L)); 

  
for i=1:length(L) 
    V(i)=((pi*(R2^2))*L(i))-((pi*(R1^2))*L(i)); 
end 

  
m=zeros(length(V)); 

  
for i=1:length(V) 
    m(i)=p*V(i); 
end 

  
Pcr=zeros(length(L)); 

  
for i=1:length(L) 
    Pcr(i)=(c2*(pi^2)*(E*I))/(L(i)^2); 
end 

  
%PARAMETROS ANALISADOS% 

  
Seff=(-1000:2000:1000); %em KN, logo *1000 na equação% 

  

  
%FREQUENCIA NATURAL% 

  
for j=1:length(Seff) 
    for i=1:length(L) 
        Condition=Seff(j)/Pcr(i); 
    end 
end 

  
if Condition > -0.5; 
    for j=1:length(Seff)       %massa/metro, elevei L ao cubo% 
        for i=1:length(L) 
        

f(i,j)=c1*sqrt(((E*I)/(m(i)*L(i)^3))*(1+(((Seff(j)*1000)/(Pcr(i)))))); 
        end 
        legenda{j}=['Seff=',num2str(Seff(j)),'kN']; 
    end 
else 
    f(i,j)=0; 
end 

  
%PLOTAGEM% 

  
figure(1)  
h=plot(L,f,'-o'); 
set(h,'linewidth',1) 
legend(legenda) 
title('Duto Bi Apoiado em vão livre - 10.75"') 
xlabel('L(m)') 
ylabel('freq.natural (Hz)') 
saveas(figure(1),'samuel','jpg') 
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- Condição de Duto com Trecho Assentado: 

 

clear,clc; 

  
%--------------------------DUTO TREHCO ASSENTADO--------------------------% 

  
%CONSTANTES TABELADAS% 

  
c1=3.56; 
c2=4; 

  
%DADOS DO DUTO% 

  
K=1.116*10^6; 

  
E=207*10^9;  %Pa = N/m²% 

  
D=12.75*0.0254;   %m% 

  
p=7850;  %kg/m³% 

  
esp=0.02231; %m% 

  
R2=D/2; %m% 

  
R1=R2-esp; %m% 

  
I=pi*((R2^4)-(R1^4))/4; 

  
L=(0:10:50);  %m% 

  
V=zeros(length(L)); 

  
for i=1:length(L) 
    V(i)=((pi*(R2^2))*L(i))-((pi*(R1^2))*L(i)); 
end 

  
m=zeros(length(V)); 

  
for i=1:length(V) 
    m(i)=p/V(i); 
end 

  

  
%COMPRIMENTO EFETIVO% 

  
B=zeros(length(L)); 

  
for i=1:length(L) 
    B(i)=log10((K*(L(i)^4))/(E*I)); 
end 

  
for i=1:length(L) 
if B(i) < 2.7 
    Leff(i)= ((4.73*L(i))/((0.036*B(i)^2)+(0.61*B(i))+1)); 
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elseif B(i) >= 2.7 
    Leff(i)= ((4.73*L(i))/((-0.066*B(i)^2)+(1.02*B(i))+0.63)); 
else 
    Leff(i)=0; 
end 
end 

  
%FATOR CRITICO DE FLAMBAGEM% 

  
Pcr=zeros(length(L)); 

  
for i=1:length(L) 
    Pcr(i)=(c2*(pi^2)*(E*I))/(Leff(i)^2); 
end 

  
%FORÇA AXIAL EFETIVA% 

  
Seff=(-500:200:500); %em KN, logo *1000 na equação% 

  
%FREQUENCIA NATURAL% 

  
for j=1:length(Seff) 
    for i=1:length(L) 
        Condition=(Seff(j)*1000)/Pcr(i); 
    end 
end 

  
if Condition > -0.5;  %restrição imposta% 
    for j=1:length(Seff)       %duvida-massa/metro, L elevado ao cubo% 
        for i=1:length(L) 
        

f(i,j)=c1*sqrt(((E*I)/(m(i)*Leff(i)^3))*(1+((Seff(j)*1000)/Pcr(i)))); 
        end 
        legenda{j}=['Seff=',num2str(Seff(j)),'kN']; 
    end 
else 
    f(i,j)=0; 
end 

  
%PLOTAGEM% 

  
figure(1) 
plot(L,f,'-o') 
legend(legenda) 
title('Duto Assentado em vão livre - 10.75"') 
xlabel('L(m)') 
ylabel('freq.natural') 
saveas(figure(1),'samuel','jpg') 

 

 

 


