
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

TCE - Escola de Engenharia 

TEM - Departamento de Engenharia Mecânica 

 

PROJETO DE GRADUAÇÃO II  

 

 Título do Projeto : 

 

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DINÂMICO DE UM 

SISTEMA DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

 

 

 

 

 Autor : 

    

PAULO CORDEIRO QUINTANS 

    

 

 

 

  

 Orientador : 

 

LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES 

 

 

 

 

 

 

 

Data : 11 de dezembro de 2018



 

PAULO CORDEIRO QUINTANS 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DINÂMICO DE UM 

SISTEMA DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção 

do grau de Engenheiro Mecânico. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES 

 

 

 

Niterói 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica automática - SDC/BEE  
 

Q7e Quintans, Paulo Cordeiro 

Estudo do comportamento dinâmico de um sistema de 

transporte de fluidos / Paulo Cordeiro Quintans ; Luiz Carlos 

da Silva Nunes, orientador. Niterói, 2018. 

66 f. : il. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Engenharia Mecânica)-Universidade Federal Fluminense, 

Escola de Engenharia, Niterói, 2018. 

 
1. Vibração. 2. Dinâmica dos fluidos (Engenharia). 3. 

Produção intelectual. I. Título II. Nunes,Luiz Carlos da 

Silva, orientador. III. Universidade Federal Fluminense. 

Escola de Engenharia. Departamento de Engenharia Mecânica. 

 
CDD - 

 
 
 
 
 

 
Bibliotecária responsável: Fabiana Menezes Santos da Silva - CRB7/5274 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

Dedico o presente trabalho a minha família e amigos. Sem eles, meus objetivos não teriam 

sentido. A jornada trilhada para minha formação acadêmica só foi possível com o apoio de 

vocês que estão sempre ao meu lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

À Universidade Federal Fluminense, por ter sido minha instituição de ensino e pela 

oportunidade de obter uma conquista crucial na minha formação acadêmica. 

À minha família, por todo incentivo e apoio prestado em todos os anos da minha vida. 

À minha namorada, pela paciência e apoio durante o desenvolvido desse trabalho. 

Aos meus amigos, pela compreensão e carinho em todos os anos que estiveram do meu lado. 

Aos colegas e companheiros de trabalho, por toda amizade e companheirismo durante essa 

etapa de minha formação. 

Ao professor, Luiz Carlos da Silva Nunes, por ter aceitado ser meu orientador mesmo 

sabendo das dificuldades que teríamos devido a minha jornada de trabalho. Sua orientação foi 

essencial para a realização e conclusão deste. 

A todo o corpo docente do Departamento de Engenharia Mecânica pelos ensinamentos 

transmitidos ao longo desses 5 (cinco) anos de formação. 

 

 

  



 

 

 

 

 

RESUMO 

Vibrações causadas pelo transporte de fluidos em tubulações rígidas são problemas de fácil 

visualização nas indústrias. Diversos são os estudos de como minimizá-las, porém, ainda se tem 

dificuldade em encontrar, na literatura, análises quantitativas dos fatores que influenciam esse 

fenômeno. O desenvolvimento de um estudo sobre os fatores que afetam o comportamento 

dinâmico da tubulação é interessante para auxiliar na prevenção de vibrações excessivas. 

Parâmetros como a rigidez e o comprimento da tubulação são exemplos de grandezas que 

influenciam diretamente a frequência natural do sistema e, caso sejam mal dimensionados, 

podem resultar em danos estruturais. Assim, esse trabalho apresenta um estudo relativo a 

vibração em um tubo horizontal circular completamente cheio de líquido escoando em regime 

laminar e permanente. A análise foi realizada com o objetivo de estimar a influência das 

propriedades da própria estrutura, bem como do fluido em escoamento para a vibração do 

sistema. A tubulação adotada como referência é configurada como uma estrutura engastada em 

uma extremidade e apoiada na outra. Todavia, outros modelos foram propostos para verificar 

de maneira mais ampla essa influência. Foi dada especial atenção para a análise das pequenas 

amplitudes de oscilação que puderam ser calculadas, desprezando os movimentos axiais na 

tubulação e no líquido em escoamento. Para a resolução do problema e suas extrapolações, foi 

proposto um modelo simplificado baseado na teoria de Euler-Bernoulli, considerando o tubo 

cheio de líquido como uma barra. O equacionamento desse caso resulta em uma equação 

diferencial parcial de quarta ordem, por esse motivo o Método de Galerkin foi utilizado como 

ferramenta, gerando relações para a primeira frequência natural. Em posse dessas expressões 

matemáticas, os parâmetros foram variados isoladamente, podendo perceber uma grande 

influência dos fatores relacionados a propriedades da tubulação e dimensionamento. As 

propriedades do fluido, apesar de exercerem influência, resultam em pequenas variações, 

podendo até não ser consideradas em muitos casos. Com os resultados obtidos, é possível 

propor soluções capazes de reduzir o efeito deletério da vibração mediante melhor 

dimensionamento do sistema.  

 

Palavras-Chave: Vibração; rigidez; escoamento. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Vibrations caused by the transport of fluids in rigid pipes are problems of easy visualization in 

industries. There are several studies on how to minimize them, however, it is still difficult to 

find in the literature quantitative analyzes of the factors that influence this phenomenon. The 

development of a study on the factors that affect the dynamic behavior of the tubing is 

interesting to aid in the prevention of excessive vibrations. Parameters such as pipe stiffness 

and length are examples of quantities that directly influence the natural frequency of the system 

and, if they are poorly dimensioned, can result in structural damage. Thus, this work presents a 

study on vibration in a horizontal pipe completely filled with liquid flowing in laminar and 

permanent regime. The analysis was carried out with the objective in estimating the influence 

of the properties of the structure itself, as well as the flowing fluid for the vibration of the 

system. The tubing adopted as reference is configured as a structure clamped at one end and 

pinned on the other. However, other models have been proposed to verify this influence more 

broadly. Special attention was given to the analysis of small transverse oscillation that could be 

calculated, neglecting the axial movements in the piping and in the flowing liquid. To solve the 

problem and its variations, a simplified model based on the Euler-Bernoulli theory was 

proposed, considering the liquid filled tube as a beam. The equation of this case results in a 

partial differential equation of fourth order, for this reason the Galerkin Method was used as a 

tool, solving this problem for the first natural frequency. With these mathematical expressions, 

the parameters were varied, being able to perceive a great influence of the factors related to the 

properties of the piping and dimensioning. The properties of the fluid result in small variations 

and may not even be considered in many cases. With the results obtained, it is possible to 

propose solutions capable of reducing the deleterious effect of vibration through better system 

design. 

 

Key-Words: Vibration; stiffness; flow. 
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NOMENCLATURA 

 

𝑙 – comprimento da tubulação  

𝑚 – massa por unidade de comprimento do material constituinte da tubulação 

𝑚0 – massa por unidade de comprimento do fluido em escoamento 

𝐸 – módulo de elasticidade da tubulação 

𝑣 – velocidade de escoamento do fluido 

𝐼 – momento de inércia da seção transversal da tubulação 

𝑥 – coordenada axial 

𝑡 – tempo  

𝑢(𝑥) – superposição de todos os modos de vibração 

𝑢𝑛(𝑥) – modo de vibração de ordem n 

𝑢𝑘(𝑥) – valor residual de contorno 

𝑔1−4 – Coeficientes de Galerkin 

𝑖 – parte imaginária 

𝐴 – amplitude de vibração 

𝑅 – função marginal de Galerkin 

 

Subscrito 

𝑛 – grupo de tamanho n 

𝑘 – grupo de tamanho k 

 

Símbolos Gregos 

𝛽 – coeficiente de relação trigonométrica 

𝜔 – frequência de oscilação 
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1  INTRODUÇÃO  

 

Um dos grandes objetos de estudo da engenharia mecânica é o transporte de fluidos 

em tubulações rígidas, tendo em vista ser um processo muito comum em aplicações 

industriais. Seja para suprimento de água em grandes centros urbanos ou para transporte de 

derivados de petróleo em oleodutos, esses fluidos são postos em escoamento em extensas 

tubulações capazes de ligar até mesmo diferentes cidades. Ao realizar esse transporte, 

parâmetros de processo como velocidade do escoamento e temperatura costumam ser 

controlados para evitar falhas na tubulação. Todavia, existem outras variáveis que não devem 

ser ignoradas. Em muitas plantas, pode-se notar, principalmente em tubulações com 

escoamento de óleos, vibrações excessivas. Durante o processo de transporte, os locais 

capazes de promover uma alteração de direção ou velocidade do fluido em escoamento, a 

exemplo de curvas, tendem a gerar intensas forças dinâmicas capazes de excitar a passagem 

do fluido, elevando os níveis de vibração. Falhas por fadiga na tubulação ou nos equipamentos 

próximos são consequências imediatas. 

A vibração de estruturas rígidas e seus deslocamentos são estudadas por dois diferentes 

métodos: Teoria de Euler-Bernoulli, também conhecida como teoria clássica, e a Teoria de 

Timoshenko (Borges, 1996). Apesar de não considerar os efeitos do cisalhamento na 

deformação da viga, a Teoria de Euler-Bernoulli é comumente utilizada e identifica os 

principais fatores que influenciam a oscilação do sistema em questão, apontando a densidade 

do fluido em escoamento, a rigidez da tubulação, seu comprimento dentre outros fatores como 

parâmetros responsáveis por sua magnitude. 

Para verificação do comportamento vibracional de uma tubulação, faz-se necessário 

um estudo relativo aos modos de vibração e a análise de suas frequências naturais para 

diferentes condições de contorno. A frequência natural, devido à complexidade matemática 

presente, deve ser resolvida mediante uso de ferramentas numéricas. Para tal, o Método de 
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Galerkin pode ser utilizado no intuito de alcançar uma equação semi-analítica capaz de 

descrever uma relação para a frequência natural de maneira aproximada, identificando os 

parâmetros de dependência já comentados e suas influências.  

1.1 MOTIVAÇÃO  

É de conhecimento, na indústria, os diversos casos de problemas ocorridos em 

tubulações devido a vibração excessiva. A ação imediata costuma ser a criação de suportes 

que minimizem os efeitos deletérios desse processo, evitando a falha por fadiga na tubulação 

e nos seus componentes adicionais. Todavia, não é tão fácil encontrar, no campo, uma análise 

mais aprimorada sobre o comportamento dinâmico da estrutura e as informações que podem 

ser coletadas por esses fenômenos. 

Parâmetros como a rigidez e a massa específica da estrutura são notoriamente fatores 

que influenciam a frequência de oscilação do sistema em trabalho. No entanto, não é tão 

evidente a influência de outras grandezas, a exemplo da massa específica e velocidade do 

fluido em escoamento. 

O estudo mais aprofundado da influência desses fatores para a vibração de um sistema 

é pertinente e abre uma porta para outras soluções capazes de minimizar as oscilações e os 

problemas ocasionados por essas. É possível, por exemplo, propor a redução de suportes 

amortecedores em determinados locais, caso seja realizado uma alteração em parâmetros 

estruturais e, até mesmo, em parâmetros relativos ao fluido em escoamento. 

Assim, aprofundar-se na relação existente entre a vibração e seus parâmetros de 

influência garante uma análise mais apurada do comportamento dinâmico das tubulações. No 

entanto, poucas informações foram obtidas na literatura sobre essa correlação. Devido ao grau 

de complexidade e ao embasamento técnico necessário, esse assunto não costuma ser 

abordado na fase de projeto dos sistemas em questão.  
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A carência de informações e materiais voltados para a relação da vibração com os 

fatores estruturais do componente estudado e do fluido em escoamento, bem como seus efeitos 

para projeto de sistemas de transporte de fluidos, foi a motivação para a realização do presente 

trabalho. 

1.2 OBJETIVO DO TRABALHO  

Esse trabalho tem como objetivo principal desenvolver modelos matemáticos para 

estudo do comportamento dinâmico de um sistema de transporte de fluidos, tendo como base 

estruturas existentes em uma unidade fabril de lubrificantes presente em São Cristóvão – RJ. 

Para tal, foram desenvolvidas correlações capazes de simular os modos de vibração da 

tubulação e sua frequência natural para as diferentes condições de contorno que a mesma pode 

estar exposta quando posta em trabalho. 

No estudo presente, a estrutura proposta constitui-se de um tubo horizontal circular 

cheio de líquido escoando em regime laminar e permanente. Assim, a equação da vibração 

transversal de uma tubulação com transporte de fluido é calculada considerando o modelo de 

Euler-Bernoulli para barras. Sua solução apresenta uma relação espacial não dependente do 

tempo que expressa os modos de vibração das estruturas em questão. Outra solução 

encontrada é referente a frequência natural, sendo essa de suma relevância para o 

dimensionamento do sistema ainda em sua fase de projeto. Casos em que a estrutura é posta 

para vibrar em sua frequência de ressonância podem resultar em seu colapso. 

Tendo posse dessas correlações, é estudado os fatores que podem influenciar o 

comportamento dinâmico da estrutura, variando-os isoladamente para quantificar a real 

influência de cada um. Entendendo a relevância dos parâmetros, pôde-se propor um melhor 

set up, garantindo um correto dimensionamento da estrutura e propondo alternativas para 

solucionar problemas em estruturas já existentes. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso – Projeto Final II está organizado em 6 

capítulos, cujo conteúdo está descrito abaixo. 

No capítulo 2 é apresentado uma revisão bibliográfica de alguns trabalhos publicados 

com o foco no estudo do comportamento dinâmico de tubulações completamente cheias de 

líquido. Nele, também são apresentados alguns trabalhos sobre o mecanismo matemático para 

utilização do Método de Galerkin e uma revisão sobre a Teoria de Euler-Bernoulli e sobre o 

fenômeno de ressonância. 

Uma metodologia de cálculo analítico para o problema proposto é apresentada no 

capítulo 3. 

No capítulo 4, são apresentados os principais resultados obtidos para os modos de 

vibração e para a frequência natural das estruturas. 

Uma conclusão para o trabalho, apresentando as principais considerações a respeito 

dos resultados encontrados, é exposta no capítulo 5. 

Já o capítulo 6 trata de sugestões para trabalhos futuros dentro da linha de pesquisa de 

comportamento dinâmico e frequência de oscilação em tubulações rígidas. 

Por fim, são apresentadas as principais referências bibliográficas que serviram de base 

para a realização do presente trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Diversos são os estudos realizados com o objetivo de descrever o comportamento 

dinâmico de uma tubulação com fluido em escoamento. O estudo da interação entre o fluido 

e a estrutura e seus efeitos para vibração do sistema tem sido tema de debate desde o século 

passado, como exposto pelo trabalho de Ashley e Haviland (1950). Uma abordagem mais 

moderna e resumida da dinâmica do fluido em tubulação foi proposta por Paidousiss (2008). 

Alguns efeitos podem ser considerados com o objetivo de apresentar uma metodologia de 

cálculo mais apurada. Por esse motivo, Skalak (1956) apresentou um estudo no qual considera 

o efeito de Poisson de acoplamento entre o fluido e a tubulação. 

Uma outra metodologia de cálculo foi empregada por Housner (1952) e Yi-min (2010). 

Nesses trabalhos, é descrita uma equação para a vibração transversal da estrutura com base no 

modelo de barras de Euler-Bernoulli, não considerando os efeitos da gravidade, do 

amortecimento interno e da pressurização. Esse modelo foi escolhido como base para o 

desenvolvimento do presente trabalho. Vale destacar que análises mais aprimoradas pelo 

método de elementos finitos também tem sido objeto de estudo dentro da temática de interação 

entre o fluido e a estrutura e o comportamento dinâmico do sistema como demonstrado por 

estudos mais recentes (Sreejith et al., 2004). 

Em paralelo, pode-se destacar a existência de uma literatura que propõe a utilização 

de conceitos de frequência de ressonância para medição da densidade de fluidos em 

escoamento. Estudos, como o de Peter Enoksson (1995), apresentam modelos de sensores de 

densidade em tubos ressonantes de silicone.  Apesar de constituir um modelo diferente do 

proposto pelo presente trabalho, destaca-se a existência de análises da correlação entre a 

densidade do fluido em escoamento e a vibração da estrutura na qual se está inserida. 
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2.1 TEORIA DE VIGAS 

O comportamento dinâmico de uma tubulação horizontal circular cheia de fluido pode 

ser estudado tendo como base o modelo de barras de Euler-Bernoulli (Inman, 2007; Bottega, 

2011) e, como exposto anteriormente, seus modos de vibração variam de acordo com as 

condições de contorno utilizadas. Por esse motivo, é importante o estudo da Teoria de Vigas 

e dos diferentes tipos de suporte existentes. 

Vigas, em sua maioria, são elementos prismáticos retos e longos, cujas forças atuantes 

costumam ser perpendiculares ao seu eixo, sofrendo apenas os efeitos da flexão e do 

cisalhamento. Destaca-se que existem casos em que as forças não formam um ângulo reto 

com o eixo da viga, ocasionando o surgimento de esforços axiais (Beer et al., 2003). 

Para o estudo do modelo de Euler-Bernoulli é importante o entendimento dos 

diferentes tipos de suporte que essa estrutura pode apresentar. No caso de tubulações, duas 

são as principais condições: 

a) Apoio simples: tipo de suporte que impede o deslocamento perpendicular ao plano 

de apoio, introduzindo uma força nessa direção e em sentido contrário ao esforço 

existente. Permite rotação e, quando presente na extremidade, anula o 

deslocamento da estrutura.  

b) Engaste: anula qualquer deslocamento e/ou rotação no plano.  

Conforme o tipo e a localização do apoio, as vigas podem ser nomeadas (Campanari, 

1985; Beer et al., 2003). 

a) Vigas biapoiadas: apresentada pela Figura 1, consiste em uma única barra com 

suas duas extremidades vinculadas por apoios. 
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Figura 1 - Viga Biapoiada 

 

b) Vigas biengastadas: conforme exposto pela Figura 2, corresponde a uma única 

barra com engaste em ambas extremidades. 

 

Figura 2 - Viga Biengastada 

 

c) Viga engastada e apoiada: única barra com engaste em uma das extremidades e 

apoio ou articulação na demais, sendo ilustrada pela Figura 3. 

 

Figura 3 - Viga Engastada e Apoiada 
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d) Viga engastada ou em balanço: viga constituída por uma barra com uma 

extremidade engastada e a outra livre. A Figura 4 apresenta a representação 

esquemática normalmente utilizada para esse caso. 

 

Figura 4 - Viga Engastada ou em Balanço 

 

Ainda na fase de projeto, quando necessário utilizar vigas, em um primeiro momento, 

estuda-se os critérios de resistência dos materiais de acordo com as ligas utilizadas na 

composição física da estrutura e o conhecimento da deflexão máxima permitida. Erros 

estruturais e de dimensionamento podem resultar em fissuras ou rotações excessivas que 

levam ao colapso do mecanismo. Em uma segunda etapa, faz-se necessário o conhecimento 

das deflexões e do comportamento dinâmico do sistema. Para tal, existem algumas teorias que 

podem ser utilizadas, sendo a Teoria de Euler-Bernoulli e a Teoria de Timoshenko as 

principais. A Teoria de Euler-Bernoulli, também conhecida como teoria clássica, considera 

apenas o momento fletor, seguindo a hipótese de que as seções transversais da barra 

permanecem planas e normais a linha neutra (Borges, 1996). Enquanto isso, a teoria de 

Timoshenko leva em consideração a deformação oriunda do esforço cortante, não deixando 

de contabilizar os efeitos da inércia à rotação. Isso indica que, para Timoshenko, as seções 

transversais planas permanecem planas, porém não necessariamente perpendiculares à linha 

neutra (Rao, 2004). 
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Como o objetivo do presente trabalho tange o conhecimento dos fatores estruturais e 

das características do fluido em escoamento no sistema, apesar de menos acurada, a teoria de 

Euler-Bernoulli representa um modelo robusto de equacionamento, garantindo uma 

proximidade considerável com a dinâmica presente no sistema real. 

2.2 TEORIA DE EULER-BERNOULLI 

Como qualquer outra teoria, a teoria de vigas de Euler-Bernoulli é utilizada quando 

algumas hipóteses podem ser consideradas. Diversos livros já apresentaram essa teoria como 

mecanismo para resolução de problemas vibracionais (Nash, 1982; Beer et al., 2003; Hibbeler, 

2010). Essas hipóteses podem ser expressas como: 

a) Barra esbelta e uniforme ao longo de sua extensão. 

b) Barra composta por material linear, homogêneo e isotrópico. 

c) Sem a presença de cargas horizontais. 

d) Sem deformação das seções planas. 

e) Inércia à rotação e deformação por cisalhamento podem ser desconsideradas. 

f) Rotação e translação desacopladas, tal que o plano de vibração coincida com o 

plano de simetria da barra. 

A Figura 5 ilustra a seção de uma viga onde pode-se observar a atuação da força 

cortante (V) e do momento fletor (M). Partindo-se das hipóteses apresentadas e fazendo o 

balanço da quantidade de movimento da seção, a qual deve tender a zero, é possível obter a 

equação responsável por descrever o comportamento dinâmico de uma viga. 
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Figura 5 - Seção da Viga: Esquema de forças e momentos 

 

𝑉(𝑥, 𝑡) = −
𝜕𝑀(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
                      (1) 

𝑀(𝑥, 𝑡) = 𝐸(𝑥)𝐼(𝑥)
𝜕²𝑤(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2
                   (2) 

𝐸𝐼
𝜕4𝑤

𝜕𝑥4 + 𝑚0𝑣2 𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 + 2𝑚0𝑣 
𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑡
+ (𝑚 + 𝑚0)

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2 = 0          (3) 

onde 𝑤 representa a deflexão da estrutura, 𝐸 representa o módulo de elasticidade da 

tubulação, 𝐼 o momento de inércia da seção transversal, 𝑚0 a massa por unidade de 

comprimento do fluido em escoamento, 𝑣 a velocidade de escoamento e 𝑚 a massa por 

unidade de comprimento do material constituinte da tubulação. 

O terceiro termo da Equação (3) se refere a chamada Força de Coriolis, sendo essa a 

responsável por tornar a solução do problema complexa. Para os modos de vibração, a solução, 

por meio da Equação (3), pode ser encontrada em diversos livros (Inman, 2007; Bottega, 
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2011). Neles, pode-se observar como a barra se comporta mediante as diferentes condições 

de contorno existentes. Já o resultado para a frequência natural é mais difícil de ser encontrado 

na literatura. 

2.3 RESSONÂNCIA 

Tubulações com fluido em escoamento, pontes para passagem de pedestres, cordas de 

violão são exemplos de sistemas físicos capazes de vibrar. Todos esses, quando postos em 

trabalho, apresentam uma frequência de oscilação que varia de acordo com a forma que é 

construído, também chamada de frequência natural. Essa deve ser calculada ainda na fase de 

projeto e, para um correto dimensionamento do sistema, seu valor deve divergir do provocado 

por estímulos externos. Casos em que esse objetivo não é atingido, isto é, casos em que o 

sistema é excitado em uma frequência de mesma intensidade da natural, resultam em um 

fenômeno chamado de ressonância, o qual costuma apresentar efeitos catastróficos.  

A Figura 6 ilustra o efeito da ressonância. Esse fenômeno provoca, no sistema físico, 

aumento da amplitude de vibração devido a energia recebida por meio de excitações externas. 
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Figura 6 - Ilustração do crescimento da amplitude de acordo com o tempo exposto a 

frequência de ressonância 

Fonte: Bottega (2011) 

 

Um caso famoso ocorreu em 1940 e pode ser observado na Figura 7. Nos Estados 

Unidos, a ponte Tacoma Narrows se rompeu devido a presença de ventos que sopraram com 

frequência de mesma magnitude de sua frequência natural, aumentando a amplitude de 

vibração até que a estrutura não pudesse mais suportar. Essa catástrofe foi considerada 

resultado de uma falha humana, tendo em vista que a investigação constatou que o vento 

soprou dentro dos limites característicos da região. 
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Figura 7 - Ponte Tacoma Narrows após catástrofe ocasionada pelo fenômeno de 

Ressonância 

Fonte: Disponível em < https://www.seattlepi.com/science/article/A-Tacoma-Narrows-

Galloping-Gertie-bridge-6617030.php> Acesso em: 15 de novembro de 2018 

 

Assim, é comum, ainda na fase de projeto, verificar as frequências de oscilação que a 

estrutura deve ser submetida, de forma que seu dimensionamento seja realizado com o 

objetivo de evitar oscilações indesejadas. Como pode ser visto na Figura 8, para sistemas não 

amortecidos (𝜁 = 0), a imposição de uma vibração com frequência (Ω) similar a frequência 

natural (𝜔), isto é, com Ω 𝜔⁄ = 1, resultam em uma amplitude normalizada (Γ) tendendo ao 

infinito. É possível observar também que, como limite de projeto, o ideal seria evitar 

frequências na faixa de 40 a 50 por cento maiores ou menores do que frequência natural, isto 

é, evitar o intervalo 0,5 (𝑜𝑢 0,6) < Ω
𝜔⁄ < 1,5 (𝑜𝑢 1,4). 
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Figura 8 - Amplitude normalizada como função da razão entre as frequências para 

diferentes valores de amortecimento 

Fonte: Bottega (2011) 

 

2.4 MÉTODO DE GALERKIN 

As equações diferenciais não lineares apresentam grande utilidade em diversos 

campos de conhecimento, como na física e, até mesmo, em problemas de cunho econômico 

da sociedade moderna. Dependendo do caso, a equação pode não possuir uma solução 

analítica, necessitando da utilização de métodos já consagrados na matemática para obter 

resoluções aproximadas. O Método de Galerkin é um exemplo de ferramenta bastante 

poderosa para esse fim. Apesar de ter cerca de 100 anos de história, esse método apresenta-se 
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como bem atualizado e serve como instrumento teórico para estudar propriedades qualitativas, 

tais como existência e unicidade de soluções de problemas matemáticos, sendo considerado 

parte da base teórica para os Métodos de Elementos Finitos e diversos outros métodos 

numéricos.  

O Método de Galerkin é comumente aplicado em problemas de contorno que não 

podem ser reduzidos aos variacionais (Galerkin B. G., 1915). De maneira simplificada, têm-

se que, para um domínio limitado D C ℝ𝑛, deseja-se obter em 𝐷 uma solução da equação 

diferencial: 

𝐴[𝑢] = 0                          (4) 

de forma que 𝐴 corresponde a um operador diferencial do espaço vetorial 𝐿2(D) e 𝑢: 𝐷 → ℝ 

uma função de n variáveis satisfazendo a condição de contorno: 

𝑢|𝜕D = 0                          (5) 

 Considerando 𝑢(𝑥1, … , 𝑥𝑛) solução da Equação (4) em 𝐷, têm-se que 

𝐴[𝑢(𝑥1, … , 𝑥𝑛)] = 0 em D. Por fim, pode-se inferir que a função 𝐴[𝑢(𝑥1, … , 𝑥𝑛)] será 

ortogonal a toda função 𝜑(𝑥) ∈ 𝐿2(D), isto é:  

∫ 𝐴[𝑢(𝑥)] 𝜑(𝑥)𝑑𝑥 = 0                     (6) 

Assim, pode-se fazer uma aproximação para encontrar a solução para 𝑢(𝑥1, … , 𝑥𝑛): 

𝑢𝑁(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = ∑ 𝑎𝑗
𝑁
𝑗=1 𝜑𝑗(𝑥1, … , 𝑥𝑛)                (7) 

Onde {𝜑𝑗(𝑥1, … , 𝑥𝑛)}, 𝑗 = 1, 2, … é um sistema de funções linearmente independentes 

𝜑𝑗 definidas em D, satisfazendo a condição expressa pela Equação (5). 
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Para o caso dos coeficientes 𝑎𝑗, utiliza-se a relação de ortogonalidade entre 𝐴[𝑢𝑁] e as 

𝑁 funções do sistema {𝜑𝑗}. 

∫ 𝐴 [∑ 𝑎𝑘
𝑁
𝑘=1 𝜑𝑘(𝑥)]𝜑𝑗(𝑥)𝑑𝑥 = 0, 𝑗 = 1, … , 𝑁                 (8) 

Com isso, as aproximações  𝑢𝑁(𝑥1, … , 𝑥𝑛) são projeções ortogonais da função objetivo 

𝑢(𝑥1, … , 𝑥𝑛). É possível obter a solução 𝑢(𝑥1, … , 𝑥𝑛) tomando o limite de 𝑢𝑁 quando 𝑁 →

 ∞. 
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3 METODOLOGIA DE CÁLCULO 

 

3.1 PROBLEMA PROPOSTO 

Para análise da relação existente entre a vibração de um sistema com fluido em 

escoamento e suas propriedades, foi proposto um modelo de estrutura tendo como base uma 

unidade fabril real de produção de lubrificantes presente em São Cristóvão – RJ. A Figura 9 

apresenta um desenho esquemático do sistema. Na figura, está descrito o processo de mistura 

da matéria-prima e posterior transporte ao tanque de repouso, de onde parte para as 

plataformas de enchimento a granel ou para o envase em embalagens, a exemplo de frascos e 

tambores. O óleo lubrificante é produzido no misturador mediante blend de dois ou mais óleos 

básicos com aditivos. Ao sair desse reservatório, é posto em transporte até o tanque no qual 

permanecerá armazenado. A tubulação em análise de vibração é a seção presente entre a 

válvula angular acoplada ao misturador e o tirante de apoio existente. 

 

Figura 9 - Desenho esquemático do problema proposto 
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A extremidade da tubulação acoplada à válvula angular pode ser considerada como 

uma extremidade engastada para fins de cálculo, tendo em vista que o acoplamento por flange 

na válvula torna a amplitude de vibração da região desprezível. Já a extremidade com o tirante 

pode ser considerada uma região apoiada, servindo apenas de sustentação para o peso da 

estrutura. O sistema demostrado no desenho esquemático será considerado como o sistema 

padrão de referência para as análises a serem realizadas. Como descrito anteriormente, esse 

problema pode ser aproximado por uma viga com uma extremidade engastada e a outra 

apoiada (Sistema E-A). Para fins de análise e comparação da dinâmica da estrutura, serão 

desenvolvidos também modelos semelhantes com diferentes condições de contorno. Assim, 

serão encontradas soluções para os seguintes casos: 

• Sistema Engastado e Apoiado (E-A) 

• Sistema Biengastado (E-E) 

• Sistema Biapoiado (A-A) 

• Sistema em Balanço ou Engastado (E-L) 

A tubulação para condução de fluidos, conforme norma DIN 2440, apresenta uma 

relação pré-estabelecida para os diâmetros nominais. A correlação entre os valores reais dos 

diâmetros externo e interno, bem como da densidade linear da tubulação, variam de acordo 

com fabricante. Para garantir maior proximidade com a real situação presente na unidade 

fabril mencionada, utilizou-se a tabela de diâmetros e densidade linear do material constituinte 

da tubulação do fornecedor atual. A Tabela 1 apresenta os valores que serão utilizados. Será 

considerado ainda que a tubulação apresenta seção circular com diâmetro constante. Esse 

sistema possui comprimento total de referência de 5 metros e diâmetro nominal de 4 

polegadas. Supõe-se que o material constituinte das tubulações é o mesmo, sendo um aço SAE 

1020, com módulo de elasticidade (𝐸) da ordem de 207 GPa.  
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Tabela 1 - Informações referentes a geometria e propriedades da tubulação 

 

Fonte: Catálogo DIVALTEC (2018) 

 

Para o fluido, considera-se que seu módulo de elasticidade é desprezível quando 

comparado ao módulo de elasticidade da tubulação. No caso da massa por unidade de 

comprimento, calcula-se seu valor tendo como base sua massa específica que é da ordem de 

865 kg/m³. Outra informação relevante é a vazão aproximada do fluido em escoamento pela 

tubulação. Na unidade fabril analisada, é comum adotar como referência uma vazão de 1200 

m³/dia, isto é, algo entorno de 50 m³/h. Em posse desses dados, é possível, estimar os valores 

para a frequência natural dos sistemas propostos. 

3.2 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA  

Conforme já exposto, para o cálculo do comportamento dinâmico do problema 

proposto e suas extrapolações, será utilizado a Teoria Clássica de Euler-Bernoulli adaptada 

para casos de tubulação com fluido em escoamento. Como o objetivo é o estudo dinâmico da 

estrutura e os fatores que o influenciam, o desenvolvimento matemático focará na busca dos 
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resultados do modo de vibração da tubulação e frequência natural. Para tal, considera-se que 

a estrutura de transporte de óleo corresponde a um tubo circular horizontal cheio de líquido 

escoando em regime laminar e permanente. Esse sistema sofre pequena influência quanto a 

deformação e efeito da gravidade. Além disso, não serão considerados os efeitos de 

amortecimento interno e de pressurização, o fluido em escoamento é entendido como 

incompressível e não-viscoso e considera-se que a tubulação é constituída por material 

homogêneo, linear e isotrópico. Com essas premissas, é possível se desenvolver um modelo 

matemático que descreve a vibração da tubulação com fluido em escoamento (Zhang and 

Huang, 2000; Long, 1995): 

𝐸𝐼
𝜕4𝑤

𝜕𝑥4 + 𝑚0𝑣2 𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 + 2𝑚0𝑣 
𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑡
+ (𝑚 + 𝑚0)

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2 = 0          (9) 

onde 𝑤 representa o deslocamento, 𝐸 representa o módulo de elasticidade da tubulação, 𝐼 o 

momento de inércia da seção transversal, 𝑚0 a massa por unidade de comprimento do fluido 

em escoamento, 𝑣 a velocidade de escoamento e 𝑚 a massa por unidade de comprimento do 

material constituinte da tubulação. 

A relação matemática demonstrada pela Equação (9) é uma equação diferencial parcial 

de quarta ordem no espaço e segunda ordem no tempo. Alcançar uma solução analítica que 

descreve o comportamento da vibração evidenciada por essa relação é extremamente 

complicado. Por esse motivo, pode-se obter uma solução aproximada utilizando o Método de 

Galerkin. Esse método de análise é capaz de transformar um problema diferencial em um 

problema linear, permitindo sua resolução. Para alcançar esse objetivo, é necessário a 

utilização de uma equação capaz de promover uma separação de variáveis que, no caso de 

vibrações em tubulação, é apresentada pela relação: 

𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝑢(𝑥)𝑒𝑖𝜔𝑡                     (10) 
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A Equação (10) corresponde a forma geral utilizada para vibrações livres descrita por 

meio do tempo t e da coordenada x. O parâmetro 𝜔 representa a frequência de oscilação do 

sistema, enquanto que a função u(x) representa a superposição de todos os modos de vibração.  

𝐸𝐼
𝑑4𝑢(𝑥)

𝑑𝑥4 + 𝑚0𝑣2 𝑑2𝑢(𝑥)

𝑑𝑥2 + 2𝑚0𝑣 
𝑑𝑢(𝑥)

𝑑𝑥
𝑖𝜔 − (𝑚 + 𝑚0)𝜔2𝑢(𝑥) = 0      (11) 

Fazendo a substituição da Equação (10) na Equação (9) e suprimindo os termos 𝑒𝑖𝜔𝑡, 

temos a Equação (11) que já simplifica o modelo, tornando-o dependente só da coordenada x. 

A Equação (11) evidencia uma equação diferencial de quarta ordem somente na variável x, 

onde pode ser aplicado o Método de Galerkin conforme já exposto no capítulo 2. Inicialmente, 

deve-se atingir uma relação para os modos de vibração u(x) de acordo com as condições de 

contorno do sistema em questão. Conforme apresentado, será proposto uma relação para 

diferentes soluções de contorno. Como a resolução é extremamente parecida, apresentaremos 

apenas o desenvolvimento para um dos casos. As demais soluções e condições de contorno 

estarão expostas no final da seção. Assim sendo, considerando, como referência, o sistema 

com uma das extremidades engastada e a outra apoiada (sistema E-A), temos as seguintes 

condições de contorno: 

𝑢(0) = 𝑢′(0) = 0 𝑒 𝑢(𝑙) = 𝑢′′(𝑙) = 0               (12) 

sendo 𝑙 o comprimento total da tubulação e (‘) e (‘’) derivadas espaciais dos modos de vibração 

𝑢(𝑥). 

A solução para cada modo de vibração de uma viga uniforme (𝑢𝑛(𝑥)), considerando a 

Teoria de Euler-Bernoulli e respeitando as condições de contorno apresentadas na Equação 

(12), toma a forma (Inman, 2007; Bottega, 2011): 

𝑢𝑛(𝑥) = 𝐴𝑛[cos(𝛽𝑛𝑥) − cosh(𝛽𝑛𝑥) + 𝑟𝑛(sin(𝛽𝑛𝑥) − sinh (𝛽𝑛𝑥))]    (13) 

tan(𝛽𝑙) = tanh (𝛽𝑙)                      (14) 



34 

 

𝑟𝑛 = −
cosh(𝛽𝑛𝑙)−𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑛𝑙)

sinh(𝛽𝑛𝑙)−sin(𝛽𝑛𝑙)
                     (15) 

onde 𝛽 é um coeficiente da relação trigonométrica exposta pela Equação (14) e 𝑟𝑛 corresponde 

a uma relação apresentada pela Equação (15) . 

Com isso, a solução geral para os modos de vibração (𝑢(𝑥)) pode ser obtido com a 

superposição da solução para cada modo 𝑢𝑛(𝑥): 

 

𝑢(𝑥) = ∑ 𝑢𝑛(𝑥)                 (𝑛 = 1,2, … )∞
𝑛=1               (16) 

 

A Equação (11) apresenta uma equação diferencial na variável espacial (𝑥), de forma 

que a chamada função marginal de Galerkin (𝑅) pode ser definida como: 

 

𝑅 = 𝐸𝐼𝑢′′′′(𝑥) + 𝑚0𝑣2𝑢′′(𝑥) + 2𝑚0𝑣. 𝑖𝜔. 𝑢′(𝑥) − (𝑚 + 𝑚0)𝜔2𝑢(𝑥)     (17) 

 

Considerando o princípio de ortogonalidade entre a função marginal de Galerkin (𝑅) 

e a função residual (𝑢𝑘(𝑥)), tem-se que a integral do produto desses termos em todo o 

comprimento do sistema proposto deve ser igual a zero. Essa igualdade pode ser observada 

abaixo: 

∫ 𝑅[cos(𝛽𝑘𝑥) − cosh(𝛽𝑘𝑥) + 𝑟𝑘(sin(𝛽𝑘𝑥) − sinh(𝛽𝑘𝑥))]𝑑𝑥 = 0
𝑙

0
  (𝑘 = 1,2, … )   (18) 

 

Uma aproximação para a integral exposta pela Equação (18) é apresentada abaixo, 

sendo essa denominada Equação de Galerkin: 

𝐸𝐼 ∑ 𝐴𝑛𝛽𝑛
4∞

𝑛=1 𝑔1(𝑛, 𝑘) + 𝑚0𝑣2 ∑ 𝐴𝑛𝛽𝑛
2∞

𝑛=1 𝑔2(𝑛, 𝑘) +

2𝑚0𝑣. 𝑖𝜔 ∑ 𝐴𝑛𝛽𝑛
∞
𝑛=1 𝑔3(𝑛, 𝑘) − (𝑚 + 𝑚0)𝜔2 ∑ 𝐴𝑛

∞
𝑛=1 𝑔4(𝑛, 𝑘) = 0  

(19) 
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Os coeficientes 𝑔1(𝑛, 𝑘), 𝑔2(𝑛, 𝑘), 𝑔3(𝑛, 𝑘) e 𝑔4(𝑛, 𝑘) podem ser encontrados na 

literatura (H. Yi-Min et al.; 2010), recebendo o nome de coeficientes de Galerkin. Para esse 

caso, pode-se reescrevê-los da forma apresentada abaixo: 

𝑔1(𝑛, 𝑘) = 𝐻1(𝑛, 𝑘) − 𝐻2(𝑛, 𝑘) + 𝑟𝑛𝐻3(𝑛, 𝑘) − 𝑟𝑛𝐻4(𝑛, 𝑘)        (20) 

𝑔2(𝑛, 𝑘) = −𝐻1(𝑛, 𝑘) − 𝐻2(𝑛, 𝑘) − 𝑟𝑛𝐻3(𝑛, 𝑘) − 𝑟𝑛𝐻4(𝑛, 𝑘)       (21) 

𝑔3(𝑛, 𝑘) = −𝐻3(𝑛, 𝑘) − 𝐻4(𝑛, 𝑘) + 𝑟𝑛𝐻1(𝑛, 𝑘) − 𝑟𝑛𝐻2(𝑛, 𝑘)        (22) 

𝑔4(𝑛, 𝑘) = 𝑔1(𝑛, 𝑘)                      (23) 

Os parâmetros 𝐻1(𝑛, 𝑘), 𝐻2(𝑛, 𝑘), 𝐻3(𝑛, 𝑘) e 𝐻4(𝑛, 𝑘) também são apresentados em 

diferentes literaturas (H. Yi-Min et al.; 2010). Esses variam de acordo com a relação entre os 

índices n e k. 

Para 𝑛 = 𝑘: 

𝐻1(𝑛, 𝑘) =
𝑟𝑛(3−cos(2𝛽𝑛𝑙))+2𝛽𝑛𝑙+sin (2𝛽𝑛𝑙)

4𝛽𝑛
−

(𝑟𝑛.cosh(𝛽𝑛𝑙)+sinh(𝛽𝑛𝑙)) cos(𝛽𝑛𝑙)+(𝑟𝑛.sinh(𝛽𝑛𝑙)+cosh(𝛽𝑛𝑙))sin (𝛽𝑛𝑙)

2𝛽𝑛
 

(24) 

𝐻2(𝑛, 𝑘) =
𝑟𝑛(3−cosh(2𝛽𝑛𝑙))−2𝛽𝑛𝑙−sinh (2𝛽𝑛𝑙)

4𝛽𝑛
+

(𝑟𝑛.sin(𝛽𝑛𝑙)+cos(𝛽𝑛𝑙)) sinh(𝛽𝑛𝑙)−(𝑟𝑛.cos(𝛽𝑛𝑙)−sin(𝛽𝑛𝑙))cosh (𝛽𝑛𝑙)

2𝛽𝑛
 

(25) 

𝐻3(𝑛, 𝑘) =
𝑟𝑛(2𝛽𝑛𝑙−sin(2𝛽𝑛𝑙))−1−cos (2𝛽𝑛𝑙)

4𝛽𝑛
−

(𝑟𝑛.cosh(𝛽𝑛𝑙)+sinh(𝛽𝑛𝑙)) sin(𝛽𝑛𝑙)−(𝑟𝑛.sinh(𝛽𝑛𝑙)+cosh(𝛽𝑛𝑙))cos (𝛽𝑛𝑙)

2𝛽𝑛
 

(26) 

𝐻4(𝑛, 𝑘) =
−𝑟𝑛(−2𝛽𝑛𝑙+sin(2𝛽𝑛𝑙))−1−cosh (2𝛽𝑛𝑙)

4𝛽𝑛
 +

(𝑟𝑛.sin(𝛽𝑛𝑙)+cos(𝛽𝑛𝑙)) cosh(𝛽𝑛𝑙)−(𝑟𝑛.cos(𝛽𝑛𝑙)−sin(𝛽𝑛𝑙))sinh (𝛽𝑛𝑙)

2𝛽𝑛
             (27) 

Para 𝑛 ≠ 𝑘: 



36 

 

𝐻1(𝑛, 𝑘) =
(𝑟𝑘𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑘𝑙)+sinh (𝛽𝑘𝑙)).𝛽𝑘 cos(𝛽𝑛𝑙) + (𝑟𝑘 sinh(𝛽𝑘𝑙)+cosh (𝛽𝑘𝑙)).𝛽𝑛sin (𝛽𝑛𝑙)

𝛽𝑛
2+𝛽𝑘

2 +
(1−𝑟𝑘).𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑛+𝛽𝑘)𝑙

2(𝛽𝑛+𝛽𝑘)
+

[𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑛−𝛽𝑘)𝑙+𝑟𝑘𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑛−𝛽𝑘)𝑙]

2(𝛽𝑛−𝛽𝑘)
−

2𝑟𝑘𝛽𝑘
3

𝛽𝑛
4−𝛽𝑘

4                   (28) 

𝐻2(𝑛, 𝑘) =
𝛽𝑛 sinh(𝛽𝑛𝑙).(cos(𝛽𝑘𝑙)+𝑟𝑘𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑘𝑙))+𝛽𝑘 cosh(𝛽𝑛𝑙).(sin(𝛽𝑘𝑙)−𝑟𝑘𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑘𝑙))

𝛽𝑛
2+𝛽𝑘

2 +

[sinh(𝛽𝑛+𝛽𝑘)𝑙−𝑟𝑘𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑛+𝛽𝑘)𝑙]

2(𝛽𝑛+𝛽𝑘)
−

[𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛽𝑛−𝛽𝑘)𝑙+𝑟𝑘𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑛−𝛽𝑘)𝑙]

2(𝛽𝑛−𝛽𝑘)
−

2𝑟𝑘𝛽𝑘
3

𝛽𝑛
4−𝛽𝑘

4         (29) 

𝐻3(𝑛, 𝑘) =
−(sinh(𝛽𝑘𝑙)+𝑟𝑘 cosh(𝛽𝑘𝑙)).𝛽𝑘 sin(𝛽𝑛𝑙)+(cosh(𝛽𝑘𝑙)+𝑟𝑘 sinh(𝛽𝑘𝑙)).𝛽𝑛cos (𝛽𝑛𝑙)

𝛽𝑛
2+𝛽𝑘

2 −

[𝑟𝑘sin(𝛽𝑛+𝛽𝑘)𝑙+𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑛+𝛽𝑘)𝑙]

2(𝛽𝑛+𝛽𝑘)
+

[𝑟𝑘𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑛−𝛽𝑘)𝑙−𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑛−𝛽𝑘)𝑙]

2(𝛽𝑛−𝛽𝑘)
−

𝛽𝑘

𝛽𝑛
2−𝛽𝑘

2 −
𝛽𝑛

𝛽𝑛
2+𝛽𝑘

2        (30) 

𝐻4(𝑛, 𝑘) =
𝛽𝑛 cosh(𝛽𝑛𝑙).(cos(𝛽𝑘𝑙)+𝑟𝑘 sin(𝛽𝑘𝑙))+𝛽𝑘 sinh(𝛽𝑛𝑙).(sin(𝛽𝑘𝑙)−𝑟𝑘cos (𝛽𝑘𝑙))

𝛽𝑛
2+𝛽𝑘

2 −

[𝑟𝑘sinh(𝛽𝑛+𝛽𝑘)𝑙+𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑛+𝛽𝑘)𝑙]

2(𝛽𝑛+𝛽𝑘)
−

[−𝑟𝑘𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛽𝑛−𝛽𝑘)𝑙+𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑛−𝛽𝑘)𝑙]

2(𝛽𝑛−𝛽𝑘)
+

2𝛽𝑛𝛽𝑘
2

𝛽𝑛
4−𝛽𝑘

4        (31) 

Com base nas equações apresentadas, nota-se que os coeficientes de Galerkin 

dependem de 𝐻1(𝑛, 𝑘), 𝐻2(𝑛, 𝑘), 𝐻3(𝑛, 𝑘), 𝐻4(𝑛, 𝑘) e 𝑟𝑛, sendo 𝑟𝑛 apresentado pela Equação 

(15) e dependente apenas de 𝛽, 𝑙 e 𝑛. Da mesma forma, podemos considerar que os 

coeficientes 𝐻1(𝑛, 𝑘), 𝐻2(𝑛, 𝑘), 𝐻3(𝑛, 𝑘) e 𝐻4(𝑛, 𝑘) dependem apenas 𝛽, 𝑟𝑛, 𝑙, 𝑛 e 𝑘. A 

relação entre 𝛽 e 𝑙 também já foi apresentada pela Equação (14). Assim, apesar de ser um 

equacionamento extenso e complexo, tendo os valores de n, k e l, facilmente podemos obter 

os respectivos coeficientes. Para o cálculo da frequência natural, partimos da Equação (19) e 

para garantirmos a existência de uma solução não trivial, o determinante dos coeficientes da 

equação deve ser zero: 

𝐵𝑛,𝑛 = |

𝑏1,1 ⋯ 𝑏𝑎,1 ⋯ 𝑏𝑛,1

𝑏1,𝑏 ⋯ 𝑏𝑎,𝑏 … 𝑏𝑛,𝑏

𝑏1,𝑛 ⋯ 𝑏𝑎,𝑛 … 𝑏𝑛,𝑛

| = 0                 (32) 

onde: 



37 

 

𝑏𝑛,𝑘 = 𝐸𝐼𝛽𝑛
4𝑔1(𝑛, 𝑘) + 𝑚0𝑣2𝛽𝑛

2𝑔2(𝑛, 𝑘) + 2𝑚0𝑣. 𝑖𝜔𝛽𝑛𝑔3(𝑛, 𝑘) − (𝑚 + 𝑚0)𝜔2𝑔4(𝑛, 𝑘) (33) 

sendo 𝜔 a frequência de oscilação da estrutura, 𝐸 o módulo de elasticidade da tubulação, 𝐼 o 

momento de inércia da seção transversal, 𝑚0 a massa por unidade de comprimento do fluido 

em escoamento, 𝑣 a velocidade de escoamento e 𝑚 a massa por unidade de comprimento do 

material constituinte da tubulação. 

A relação para a frequência  (𝜔) pode ser obtida por meio da solução da Equação (32) 

que corresponde a um polinômio de grau 2n. Com sua resolução, ficamos com um termo real 

e um termo imaginário. O termo real representa a frequência natural, enquanto que o termo 

imaginário descreve uma frequência de atenuação, sendo essa desconsiderada para efeito de 

cálculo. Vale ressaltar também que não foram consideradas condições iniciais, tendo em vista 

o objetivo de se obter uma solução para o caso periódico. 

Destaca-se que a frequência natural para outras condições de contorno pode ser obtida 

da mesma forma que a apresentada acima para o caso engastado-apoiado. Pela Teoria de 

Euler-Bernoulli para vibrações transversais em vigas, observa-se que as funções 

representativas para os modos de vibração dos casos engastado-livre (E-L) e biengastado (E-

E) são similares, alterando apenas as relações que descrevem os valores de 𝛽𝑛 e 𝑟𝑛. Já o caso 

biapoiado (A-A) apresenta diferentes equações para os coeficientes de Galerkin. Nesse caso, 

o cálculo é direto, como demonstrado abaixo: (H. Yi-Min et al.; 2010). 

𝑔1(𝑛, 𝑘) = −𝑔2(𝑛, 𝑘) = 𝑔4(𝑛, 𝑘) =
2𝛽𝑛𝑙−sin (2𝛽𝑛𝑙)

4𝛽𝑛
           (34) 

𝑔3(𝑛, 𝑘) =
1−cos (2𝛽𝑛𝑙)

4𝛽𝑛
                    (35) 

𝑔1(𝑛, 𝑘) = −𝑔2(𝑛, 𝑘) = 𝑔4(𝑛, 𝑘) =
(𝛽𝑛+𝛽𝑘).sin (𝛽𝑛−𝛽𝑘)𝑙−(𝛽𝑛−𝛽𝑘).sin(𝛽𝑛+𝛽𝑘)𝑙

2(𝛽𝑛
2+𝛽𝑘

2)
    (36) 
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𝑔3(𝑛, 𝑘) =
(𝛽𝑛+𝛽𝑘).cos(𝛽𝑛−𝛽𝑘)𝑙−(𝛽𝑛−𝛽𝑘).sin(𝛽𝑛+𝛽𝑘)𝑙−2𝛽𝑘

2(𝛽𝑛
2+𝛽𝑘

2)
           (37) 

sendo as Equações (34) e (35) para o caso em que 𝑛 = 𝑘 e as Equações (36) e (37) para o caso 

de 𝑛 ≠ 𝑘. 

Conforme já comentado, a Equação (32) resulta em um polinômio de grau 2n. Assim, 

é possível propor 2n soluções para a frequência (𝜔). Considerando que as demais soluções 

não alteram o comportamento da curva referente ao cálculo da frequência, nesse trabalho será 

considerado apenas a primeira ordem para facilitar os cálculos. As soluções para o modo de 

vibração e para a frequência natural, bem como as respectivas condições de contorno estão 

elencadas abaixo: 

(1) Sistema Biengastado (E–E)  

• Condições de Contorno (Inman, 2007; Bottega, 2011) 

𝑢(0) = 𝑢′(0) = 0                      (38) 

𝑢(𝑙) = 𝑢′(𝑙) = 0                      (39) 

• Modos de Vibração (Inman, 2007; Bottega, 2011) 

𝑢𝑛(𝑥) = 𝐴𝑛[cos(𝛽𝑛𝑥) − cosh(𝛽𝑛𝑥) + 𝑟𝑛(sin(𝛽𝑛𝑥) − sinh(𝛽𝑛𝑥))]     (40) 

cos(𝛽𝑙) . cosh(𝛽𝑙) = 1                    (41) 

𝑟𝑛 = −
cos(𝛽𝑛𝑙)−𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑛𝑙)

sin(𝛽𝑛𝑙)−sinh(𝛽𝑛𝑙)
                    (42) 

• Frequência Natural (H. Yi-Min et al.; 2010) 
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𝜔1 = (𝛽1)2√
𝐸𝐼

𝑚+𝑚0
√1 −

0,55𝑚0𝑣2

𝐸𝐼𝛽1
2                 (43) 

𝛽1𝑙 = 4,730041                      (44) 

 

(2) Sistema Engastado-Apoiado (E–A) 

• Condições de Contorno (Inman, 2007; Bottega, 2011) 

𝑢(0) = 𝑢′(0) = 0                      (45) 

𝑢(𝑙) = 𝑢′′(𝑙) = 0                      (46) 

• Modos de Vibração (Inman, 2007; Bottega, 2011) 

𝑢𝑛(𝑥) = 𝐴𝑛[cos(𝛽𝑛𝑥) − cosh(𝛽𝑛𝑥) + 𝑟𝑛(sin(𝛽𝑛𝑥) − sinh (𝛽𝑛𝑥))]    (47) 

tan(𝛽𝑙) = tanh (𝛽𝑙)                     (48) 

𝑟𝑛 = −
cosh(𝛽𝑛𝑙)−𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑛𝑙)

sinh(𝛽𝑛𝑙)−sin(𝛽𝑛𝑙)
                    (49) 

• Frequência Natural (H. Yi-Min et al.; 2010). 

𝜔1 = (𝛽1)2√
𝐸𝐼

𝑚+𝑚0
√1 −

0,747𝑚0𝑣2

𝐸𝐼𝛽1
2                 (50) 

𝛽1𝑙 = 3,926602                      (51) 

 

(3) Sistema Biapoiado (A–A) 

• Condições de Contorno (Inman, 2007; Bottega, 2011) 
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𝑢(0) = 𝑢′′(0) = 0                      (52) 

𝑢(𝑙) = 𝑢′′(𝑙) = 0                      (53) 

• Modos de Vibração (Inman, 2007; Bottega, 2011) 

𝑢𝑛(𝑥) = 𝐴𝑛sin (𝛽𝑛𝑥)                    (54) 

sin(𝛽𝑙) = 0                        (55) 

• Frequência Natural (H. Yi-Min et al.; 2010). 

𝜔1 = (𝛽1)2√
𝐸𝐼

𝑚+𝑚0
√1 −

𝑚0𝑣2

𝐸𝐼𝛽1
2                  (56) 

𝛽1𝑙 = 3,141593                      (57) 

 

(4) Sistema Engastado ou em balanço (E–L) 

• Condições de Contorno (Inman, 2007; Bottega, 2011) 

𝑢(0) = 𝑢′(0) = 0                      (58) 

𝑢(𝑙) = 𝑢′′′(𝑙) = 0                      (59) 

• Modos de Vibração (Inman, 2007; Bottega, 2011) 

𝑢𝑛(𝑥) = 𝐴𝑛[cos(𝛽𝑛𝑥) − cosh(𝛽𝑛𝑥) + 𝑟𝑛(sin(𝛽𝑛𝑥) − sinh(𝛽𝑛𝑥))]     (60) 

cos(𝛽𝑙) . cosh(𝛽𝑙) = −1                   (61) 

𝑟𝑛 = −
cos(𝛽𝑛𝑙)−𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑛𝑙)

sin(𝛽𝑛𝑙)+sinh(𝛽𝑛𝑙)
                    (62) 
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• Frequência Natural (H. Yi-Min et al.; 2010). 

𝜔1 = (𝛽1)2√
𝐸𝐼

𝑚+𝑚0
√1 −

(1,137𝑚0 (𝑚+𝑚0)⁄ +0,2441)𝑚0𝑣2

𝐸𝐼𝛽1
2 + 1,067

𝑚0𝑣𝛽1

𝑚+𝑚0
𝑖    (63) 

𝛽1𝑙 = 1,875104                      (64) 

 

Para o caso em balanço (sistema E–L), a solução da frequência natural apresenta um 

novo termo imaginário que corresponde a um processo de amortecimento. Como comentado 

nas hipóteses iniciais adotadas dentro da Teoria de Euler-Bernoulli, o presente trabalho não 

levou em consideração o fenômeno de amortecimento. Assim, esse termo não foi considerado 

nos cálculos posteriores realizados com a frequência natural. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Os resultados obtidos via simulação serão mostrados por meio de gráficos e tabelas 

com o objetivo de comparar as quatro condições propostas. Serão realizadas alterações em 

diferentes parâmetros, presentes nas soluções encontradas, de maneira isolada com o objetivo 

de verificar a real influência desses para a vibração da tubulação. Vale destacar que a análise 

do comportamento dinâmico será feita em função dos modos de vibração e da frequência 

natural. 

 

4.1 MODOS DE VIBRAÇÃO  

A Figura 10 mostra um conjunto de quatro gráficos onde estão representados os três 

primeiros modos de vibração para cada sistema proposto. As relações para os modos de 

vibração de cada caso foram apresentadas pelas Equações (40), (47), (54) e (60). É importante 

observar que os modos de vibração representam uma espécie de fotografia do problema, 

identificando a forma como o sistema irá se portar de acordo com a coordenada 𝑥. Os modos 

de vibração não trazem informação a respeito da magnitude da vibração existente para cada 

caso, porém ilustram, de maneira pertinente, as condições de contorno empregadas. Pode-se 

observar, por exemplo, que a maior diferença é evidente no caso engastado-livre (E-L). Nele, 

a extremidade livre não possui nenhum limite para a oscilação, apresentando grandes 

amplitudes. Já nas situações engastado-engastado (E-E), engastado-apoiado (E-A) e apoiado-

apoiado (A-A) as amplitudes de oscilação nas extremidades são nulas devido a existência dos 

suportes. A diferença entre esses dois mecanismos de apoio também pode ser observada nos 

gráficos. Conforme apresentado na etapa de formulação, o engaste impede tanto o 

deslocamento (𝑢(0) = 0) quanto a rotação (𝑢′(0) = 0), enquanto que o apoio simples limita-

se a anular o deslocamento. Matematicamente essa particularidade do engaste implica em 
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anular a primeira derivada da função, alterando o comportamento da curva nas extremidades 

com esse tipo de apoio. 

 

Figura 10 - Modos de Vibração para os sistemas propostos 

 

4.2 FREQUÊNCIA NATURAL 

As expressões encontradas para a frequência natural indicam uma dependência em 

relação a rigidez e massa específica da tubulação, ao comprimento total da estrutura, a massa 

específica e velocidade do fluido em escoamento. Por esse motivo, foi feita uma análise a 

partir da variação isolada desses parâmetros com o objetivo de verificar o grau de influência 
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de cada um deles. Além disso, dois casos adicionais foram criados. O primeiro faz uma 

comparação em relação a diferença entre os valores de frequência natural para cada uma das 

condições de contorno escolhidas para dimensionamento. Já o segundo, identifica a alteração 

da frequência natural de acordo com o diâmetro nominal da tubulação.  

Destaca-se que, como referência, para todos os casos foi adotado um comprimento 

total da tubulação (𝑙) de 5 metros e diâmetro nominal da tubulação de 4 polegadas. O material 

constituinte da estrutura corresponde a um aço SAE 1020 com módulo de elasticidade (𝐸) de 

207 GPa. Para o fluido, a massa específica apresenta um valor aproximado de 865 kg/m³. Já 

a velocidade de escoamento foi calculada tendo como base a vazão de referência da unidade 

fabril analisada, sendo essa de 1200 m³/dia, isto é, algo em torno de 50 m³/h. Os demais 

parâmetros de dimensionamento da estrutura, a exemplo dos diâmetros interno e externo, bem 

como da densidade linear do material constituinte da estrutura foram adotados de acordo com 

o apresentado pelo catálogo do fornecedor DIVALTEC para o diâmetro nominal de 4 

polegadas e que foram expostos pela Tabela 1. 

 

4.2.1 Comparação entre os casos estudados 

 

No decorrer do desenvolvimento matemático, pôde-se perceber a diferença de 

equacionamento para cada sistema proposto. As condições de contorno de cada caso levam a 

modelos matemáticos distintos, porém dependentes dos mesmos parâmetros. Assim, uma 

primeira análise comparativa para a frequência natural seria a respeito dos valores encontrados 

para cada condição. 

A Tabela 2 evidencia essa comparação. Nela, observa-se o valor encontrado para a 

frequência natural de acordo com os valores dos parâmetros de cálculo apontados como 

referência. Outra informação importante é vista na terceira coluna, onde é mostrado a 
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diferença percentual quando comparado ao sistema considerado padrão (E-A). Essa 

comparação se faz interessante tendo em vista que alterações nas condições de contorno levam 

a diferenças significativas para o valor de frequência natural. Vale lembrar que a escolha do 

caso pode, muitas vezes, soar como subjetiva, já que a classificação dos suportes presentes no 

campo de acordo com os tipos de mecanismos de apoio estudados não é tão clara, dependendo 

de uma correta leitura do engenheiro. E, caso essa leitura não seja realizada da forma correta, 

implica em alterar substancialmente o valor encontrado para a frequência natural, podendo 

resultar no colapso da tubulação. Tendo como base a faixa de 40% de oscilação em relação 

ao valor da frequência natural, pode-se perceber que a consideração equivocada de um 

engaste, por exemplo, já resultaria em uma diferente frequência de ressonância. 

Tabela 2 - Comparação entre os sistemas propostos 

 

 

4.2.2 Influência da rigidez da tubulação  

 

Um dos parâmetros mais intrínsecos dentro da análise referente a frequência natural 

de uma estrutura corresponde a sua rigidez. É intuitiva a ideia de que estruturas mais rígidas 

tendem a ser mais resistentes a vibração e, com isso, elevam o valor de sua frequência natural. 

Por esse motivo, tendo como base o valor de referência da tubulação existente na unidade 

Sistemas
Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

E-E 140,66 45,11%

E-A 96,93 0,00%

A-A 62,05 -35,99%

E-L 22,10 -77,20%
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fabril (rigidez de aproximadamente 500 kNm²), foi proposta uma variação no intuito de 

observar a magnitude do seu impacto para a frequência natural. 

A Figura 11 evidencia essa tendência relacionada a rigidez da tubulação. Na figura, 

pode-se observar curvas da frequência natural da estrutura versus variações da rigidez da 

tubulação para cada caso estudado, partindo de 100 kNm² a 1000 kNm². Logo após, na Tabela 

3, são apresentadas tabelas com os valores encontrados para a frequência e sua comparação 

com o valor de referência (500 kNm²). É importante destacar que alterações de 20% do valor 

de referência para a rigidez levam a variação de aproximadamente 10% no valor encontrado 

para a frequência natural. Esses dados permitem verificar a melhor combinação de material e 

dimensionamento para a estrutura sob análise. Outro fator a se destacar é a manutenção da 

tendência para as diferentes situações de contorno, isto é, conforme já podia ser observado 

pelas expressões, os diferentes sistemas propostos sofrem com uma influência equivalente 

para o parâmetro de rigidez, apresentando uma curva com mesmo comportamento quando 

esse parâmetro é variado de maneira isolada. 
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Figura 11 - Influência da rigidez da tubulação para os sistemas propostos 
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Tabela 3 - Tabelas sobre a influência da rigidez da tubulação para os sistemas 

propostos 

 

 

Rigidez 

(kNm²)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

Rigidez 

(kNm²)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

100 63,87 -55,28% 100 44,01 -55,28%

200 90,32 -36,76% 200 62,24 -36,76%

300 110,62 -22,54% 300 76,23 -22,54%

400 127,74 -10,56% 400 88,03 -10,56%

500 142,82 0,00% 500 98,42 0,00%

600 156,45 9,54% 600 107,81 9,54%

700 168,98 18,32% 700 116,45 18,32%

800 180,65 26,49% 800 124,49 26,49%

900 191,61 34,16% 900 132,04 34,17%

1000 201,97 41,42% 1000 139,19 41,42%

Rigidez 

(kNm²)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

Rigidez 

(kNm²)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

100 28,17 -55,29% 100 10,03 -55,30%

200 39,84 -36,76% 200 14,19 -36,76%

300 48,80 -22,54% 300 17,38 -22,55%

400 56,35 -10,56% 400 20,07 -10,56%

500 63,00 0,00% 500 22,44 0,00%

600 69,01 9,55% 600 24,58 9,55%

700 74,54 18,32% 700 26,55 18,32%

800 79,69 26,49% 800 28,39 26,50%

900 84,52 34,17% 900 30,11 34,17%

1000 89,10 41,42% 1000 31,74 41,43%

Caso E-ACaso E-E

Caso A-A Caso E-L
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4.2.3 Influência do comprimento total da tubulação 

 

No campo, para se atenuar o efeito da vibração, é costume ampliar o número de apoios 

existentes, reduzindo o comprimento da estrutura em balanço. Essa prática evidencia 

claramente a influência do comprimento total da tubulação em balanço para o comportamento 

dinâmico do sistema. E os modelos matemáticos desenvolvidos, no presente trabalho, 

confirmam essa tendência. 

A Figura 12 apresenta as curvas relativas a frequência natural quando altera-se o valor 

do comprimento da tubulação para as quatro situações estudadas. Nela, pode-se observar uma 

variação do comprimento da tubulação em análise de 0,3 m a 10 m. A Tabela 4 mostra os 

valores encontrados, levando em consideração o comprimento de 5 m como referência. É 

interessante destacar o grau de influência dessa variável para o resultado. Alterar os suportes 

de maneira a diminuir o comprimento em balanço em 1 m, isto é, levar o comprimento total 

para 4 m, já seria o suficiente para retirar a estrutura de uma ressonância, tendo em vista a 

alteração do valor encontrado para frequência natural em 56,25%. 
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Figura 12 - Influência do comprimento da tubulação para os sistemas propostos 
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Tabela 4 - Tabelas sobre a influência do comprimento da tubulação para os sistemas 

propostos 

 

 

Comprimento 

(m)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

Comprimento 

(m)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

0,3 39073,68 27678,11% 0,3 26927,01 27678,44%

0,5 14066,52 9900,12% 0,5 9693,72 9900,24%

1 3516,63 2400,03% 1 2423,43 2400,06%

2 879,16 525,01% 2 605,86 525,01%

3 390,74 177,78% 3 269,27 177,78%

4 219,79 56,25% 4 151,46 56,25%

5 140,66 0,00% 5 96,93 0,00%

6 97,68 -30,56% 6 67,32 -30,56%

7 71,77 -48,98% 7 49,46 -48,98%

8 54,95 -60,94% 8 37,86 -60,94%

9 43,41 -69,14% 9 29,92 -69,14%

10 35,16 -75,00% 10 24,23 -75,00%

Comprimento 

(m)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

Comprimento 

(m)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

0,3 17236,70 27679,16% 0,3 6140,52 27680,42%

0,5 9693,72 15522,68% 0,5 2210,59 9900,95%

1 1551,30 2400,12% 1 552,64 2400,23%

2 605,85 876,41% 2 138,16 525,05%

3 269,27 333,96% 3 61,40 177,79%

4 96,95 56,25% 4 34,54 56,26%

5 62,05 0,00% 5 22,10 0,00%

6 43,09 -30,56% 6 15,35 -30,56%

7 31,66 -48,98% 7 11,28 -48,98%

8 24,24 -60,94% 8 8,63 -60,94%

9 19,15 -69,14% 9 6,82 -69,14%

10 15,51 -75,00% 10 5,52 -75,01%

Caso E-E Caso E-A

Caso A-A Caso E-L
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4.2.4 Influência da velocidade de escoamento do fluido 

 

Conforme evidenciada pela equação de governo da frequência angular para os quatro 

casos, além da dependência em relação a parâmetros da estrutura, os parâmetros provenientes 

do fluido em escoamento são responsáveis por promover alterações em seu módulo. Um 

desses casos é a velocidade de escoamento do fluido. A Tabela 5 apresenta uma série de 

tabelas que mostram o valor da frequência natural de acordo com a variação da velocidade de 

0,5 m/s a 50 m/s. Na terceira coluna de cada tabela, observa-se a comparação percentual com 

o caso padrão de aproximadamente 2 m/s, devido set up de vazão em 50 m³/h na unida fabril 

estudada. Pela Tabela 5, pode-se ressaltar que, apesar de presente, a influência desse 

parâmetro é extremamente baixa quando utilizada a Teoria de Euler-Bernoulli. Sabe-se que a 

velocidade de escoamento é um parâmetro importante quando considerado a possibilidade de 

um regime turbulento, sendo esse um dos responsáveis pela vibração da estrutura. No entanto, 

quando a aproximação pela Teoria de Euler-Bernoulli é utilizada, considera-se a situação de 

regime laminar e permanente com fluido incompressível, resultando em pequena influência 

da velocidade no modelo apresentado. 
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Tabela 5 - Tabelas sobre a influência da velocidade de escoamento para os sistemas 

propostos 

 

 

Velocidade Linear 

do fluido em 

escoamento (m/s)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

Velocidade Linear 

do fluido em 

escoamento (m/s)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

0,5 140,6651 0,00% 0,5 96,9370 0,00%

1 140,6646 0,00% 1 96,9363 0,00%

2 140,6626 0,00% 2 96,9336 0,00%

3 140,6592 0,00% 3 96,9291 0,00%

4 140,6545 -0,01% 4 96,9227 -0,01%

5 140,6485 -0,01% 5 96,9145 -0,02%

6 140,6411 -0,02% 6 96,9044 -0,03%

7 140,6323 -0,02% 7 96,8926 -0,04%

8 140,6223 -0,03% 8 96,8789 -0,06%

9 140,6109 -0,04% 9 96,8634 -0,07%

10 140,5981 -0,05% 10 96,8460 -0,09%

50 138,9769 -1,20% 50 94,6305 -2,38%

Velocidade Linear 

do fluido em 

escoamento (m/s)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

Velocidade Linear 

do fluido em 

escoamento (m/s)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

0,5 62,0518 0,01% 0,5 22,1057 0,01%

1 62,0509 0,01% 1 22,1050 0,01%

2 62,0473 0,00% 2 22,1026 0,00%

3 62,0412 -0,01% 3 22,0984 -0,02%

4 62,0326 -0,02% 4 22,0926 -0,05%

5 62,0216 -0,04% 5 22,0851 -0,08%

6 62,0082 -0,06% 6 22,0759 -0,12%

7 61,9923 -0,09% 7 22,0651 -0,17%

8 61,9740 -0,12% 8 22,0526 -0,23%

9 61,9532 -0,15% 9 22,0385 -0,29%

10 61,9300 -0,19% 10 22,0226 -0,36%

50 58,9218 -5,04% 50 19,9212 -9,87%

Caso E-E Caso E-A

Caso A-A Caso E-L
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4.2.5 Influência da massa específica do fluido em escoamento 

 

Uma segunda propriedade do fluido capaz de influenciar o módulo da frequência 

natural é sua massa específica. No caso da unidade fabril estudada, as linhas de transporte de 

fluidos não são dedicadas, isto é, diferentes fluidos passam pela mesma tubulação em 

momentos distintos. Assim sendo, analisar a influência dessa propriedade na vibração do 

sistema é de suma importância. A Figura 13 mostra essa influência para valores de massa 

específica do fluido que variam entre 700 kg/m³ a 1000 kg/m³. Destaca-se que os casos com 

massa específica elevada, a exemplo de 1000 kg/m³, não retratam a realidade do fluido em 

questão, sendo mostrados apenas como meio para verificação dessa influência, ou seja, essa 

propriedade do fluido, quando considerado valores factíveis, não resultam em grandes 

oscilações do valor encontrado para a frequência natural dos sistemas sob análise. Por fim, a 

Tabela 6 apresenta os valores encontrados para cada caso com o objetivo de ressaltar sua 

comparação percentual com o valor tido como referência (865 kg/m³). Logo, pode-se observar 

que, apesar de existente, a influência da massa específica do fluido em escoamento é pequena, 

apresentando uma discrepância não maior do que 3% para a ordem de grandeza comum a 

fluidos.  
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Figura 13 - Influência da massa específica do fluido para os sistemas propostos 
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Tabela 6 - Tabelas sobre a influência da massa específica do fluido para os sistemas 

propostos 

 

 

4.2.6 Influência do diâmetro da tubulação 

 

Conforme apresentado no caso da influência do comprimento da tubulação, um dos 

mecanismos utilizados, no chão de fábrica, para evitar vibrações indesejadas é adicionar 

suportes com intuito de reduzir o comprimento da tubulação em balanço e, assim, atingir 

maiores valores para o módulo da frequência natural. Além desse artifício, outro comumente 

Massa específica do 

fluido em escoamento 

(kg/m³)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

Massa específica do 

fluido em escoamento 

(kg/m³)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

700 146,11 3,87% 700 100,69 3,87%

750 144,39 2,65% 750 99,51 2,65%

800 142,74 1,47% 800 98,36 1,47%

850 141,13 0,33% 850 97,26 0,33%

865 140,66 0,00% 865 96,93 0,00%

900 139,58 -0,77% 900 96,19 -0,77%

950 138,08 -1,83% 950 95,16 -1,83%

1000 136,63 -2,87% 1000 94,16 -2,87%

Massa específica do 

fluido em escoamento 

(kg/m³)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

Massa específica do 

fluido em escoamento 

(kg/m³)

Frequência 

Natural (rad/s)
(%)

700 64,45 3,87% 700 22,96 3,88%

750 63,70 2,65% 750 22,69 2,65%

800 62,96 1,47% 800 22,43 1,47%

850 62,26 0,33% 850 22,18 0,33%

865 62,05 0,00% 865 22,10 0,00%

900 61,57 -0,77% 900 21,93 -0,77%

950 60,91 -1,83% 950 21,70 -1,83%

1000 60,27 -2,87% 1000 21,47 -2,87%

Caso E-E Caso E-A

Caso A-A Caso E-L
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utilizado é a alteração do diâmetro da tubulação. É interessante analisar o comportamento da 

frequência natural desse caso, tendo em vista que alterar o diâmetro da estrutura, de acordo 

com os modelos existentes do mercado, significa variar mais de um dos parâmetros 

apresentados, como a massa específica da estrutura e sua rigidez, uma vez que o momento de 

inércia da seção transversal também é modificado. Outro parâmetro atingido é a velocidade 

de escoamento do fluido. A variação do diâmetro da tubulação implica em diferentes áreas 

internas livres para escoamento, caso a vazão de trabalho seja mantida. 

As Figuras 14, 15, 16 e 17 demonstram o comportamento do diâmetro para a vibração 

do sistema. Nelas, têm-se tabelas com os diferentes valores encontrados para a frequência 

natural de acordo com o diâmetro nominal da tubulação, sendo esse alterado de 1 a 8 

polegadas. As informações para o diâmetro externo, o diâmetro interno e a densidade linear 

de cada caso foram apresentados na Tabela 1, sendo essas oriundas do atual fornecedor da 

unidade fabril estudada. Essas tabelas também evidenciam uma comparação percentual com 

o caso tido como padrão que, conforme já apresentado, corresponde ao diâmetro nominal de 

quatro polegadas. Assim, pode-se destacar que a alteração do diâmetro nominal possui um 

impacto considerável para o comportamento dinâmico da estrutura. As figuras evidenciam 

que a mudança em uma polegada, isto é, alterar de quatro para três polegadas o diâmetro 

nominal, por exemplo, resulta em uma variação de aproximadamente 20% no valor 

encontrado para a frequência natural. 
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Figura 14 - Influência do diâmetro nominal da tubulação para o caso E-E 

 

Figura 15 - Influência do diâmetro nominal da tubulação para o caso E-A 
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Figura 16 - Influência do diâmetro nominal da tubulação para o caso A-A 

 

 

Figura 17 - Influência do diâmetro nominal da tubulação para o caso E-L 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho apresentou um estudo referente aos modos de vibração e frequência 

natural de uma estrutura formada por uma tubulação horizontal com fluido em escoamento 

não turbulento. Foram analisadas quatro condições de contorno distintas (engastado-

engastado, engastado-apoiado, apoiado-apoiado e engastado-livre). Inicialmente, foi feito um 

estudo referente aos modos de vibração para cada situação. Essa análise evidenciou que a 

maior diferença se dava para o caso engastado-livre, no qual a extremidade sem a presença de 

apoio não possui nenhum limite para seu deslocamento, apresentando resultados elevados. 

Nos demais casos com a presença de suporte, o valor encontrado para deslocamento se anula 

e, quando engastada, a extremidade também apresenta o valor de rotação anulado, conferindo 

um aspecto diferente a curva quando comparado com a extremidade apoiada. 

No que diz respeito a frequência natural, objetivou-se verificar modos de se aumentar 

sua magnitude e, assim, garantir que a estrutura não sofra com o fenômeno de ressonância. 

Conforme apresentado no presente trabalho, a ressonância pode levar a danos catastróficos na 

estrutura e, para evitá-la, é comum adotar que sua frequência de trabalho deve divergir em no 

mínimo 40% da frequência natural, tanto para mais quanto para menos. Por esse motivo, 

utilizou-se a Teoria de Euler-Bernoulli aliada ao Método de Galerkin para se desenvolver 

modelos matemáticos que descrevessem, para cada caso, o valor da frequência natural de 

acordo com seus parâmetros de influência. Esses modelos identificaram a dependência em 

relação a parâmetros da estrutura, a exemplo de sua rigidez e massa específica, a parâmetros 

de dimensionamento, como o comprimento total da tubulação, e parâmetros do fluido, como 

sua massa específica e velocidade de escoamento. 

A primeira comparação realizada foi entre os sistemas estudados. Foi possível verificar 

que as diferentes condições de contorno nos levam a modelos matemáticos distintos, porém 

dependentes dos mesmos parâmetros e, mesmo quando esses são mantidos iguais, promovem 
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alterações significativas no módulo da frequência natural. Essa constatação se faz importante, 

tendo em vista que os mecanismos de apoio presentes nas estruturas em serviço são de difícil 

classificação, necessitando de uma grande atenção para realização de um correto 

dimensionamento. 

Após essa comparação, foi feita uma análise mediante variação dos parâmetros de 

forma isolada. Um dos cenários criados foi por meio da alteração da rigidez da tubulação. 

Esse parâmetro apresenta um comportamento conhecido na vibração do sistema. É sabido que 

estruturas mais rígidas tendem a apresentar maiores valores para a frequência natural. A 

rigidez apresentou uma influência considerável na magnitude da frequência natural. 

Alterações de 20% no valor de referência da rigidez levaram a oscilações de aproximadamente 

10% nos valores encontrados para a frequência natural.  

Outro caso de conhecimento geral é o comprimento total da estrutura suspensa. Esse 

parâmetro pode ser identificado como o de maior influência para a frequência natural. A 

redução em um metro de comprimento do valor tido como padrão, por exemplo, promove uma 

elevação em aproximadamente 56% do valor da frequência, alterando completamente a 

oscilação necessária para levar a estrutura a ressonância.  

No que diz respeito aos parâmetros referentes ao fluido em escoamento, pode-se 

observar que, pela Teoria de Euler-Bernoulli, sua influência é extremamente baixa, podendo 

até não ser considerada. A massa específica só apresenta alterações significativas na 

frequência quando levada a casos extremos que não condizem com a realidade de um fluido. 

Já no caso da velocidade, a dependência é ainda menor, sendo consequência das aproximações 

realizadas no desenvolvimento da teoria. O modelo matemático proposto considera o fluido 

como incompressível e não-viscoso escoando em regime laminar e permanente. Para uma 

análise mais apurada da influência da velocidade na vibração do sistema é necessário 

considerar a possibilidade de um regime turbulento, sendo esse uma realidade principalmente 

em pontos de alteração de direção da velocidade, a exemplo de curvas.  
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Por fim, foi proposto uma variação do diâmetro da estrutura utilizando as dimensões 

de tubos presentes no mercado. Esse caso, além de ser o de maior aplicação, tende a apresentar 

um comportamento interessante, tendo em vista que a alteração do diâmetro nominal implica 

em variações nos valores de rigidez e densidade linear da tubulação, bem como no valor da 

velocidade de escoamento, uma vez que a área interna é alterada e deseja-se manter a vazão 

constante. Assim, os resultados apontaram para uma influência considerável no módulo da 

frequência natural, cumprindo o papel desejado. Uma mudança em uma polegada no diâmetro 

nominal leva a uma variação de 20% no valor atingido para a frequência. 

Portanto, é perceptível que, desconsiderando a possibilidade de regimes turbulentos, 

os parâmetros estruturais e de dimensionamento do sistema são os mais relevantes dentro do 

modelo proposto para descrever o comportamento dinâmico da estrutura em análise. As 

propriedades do fluido geram certa influência, porém podem ser consideradas desprezíveis 

em muitas aplicações. O objetivo de desenvolver um melhor arranjo para a estrutura presente 

na unidade fabril analisada pode ser atingido mediante variações do comprimento do sistema 

em suspensão, alteração do diâmetro da tubulação, de sua rigidez ou, até mesmo, mediante 

superposição de mais de uma dessas variáveis. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Tendo em vista o que foi desenvolvido neste trabalho uma sugestão para trabalho 

futuro seria analisar a vibração do sistema proposto por meio de um modelo matemático que 

considere a possibilidade de escoamento em regime turbulento. Essa consideração levaria a 

cálculos mais complexos, porém capazes de descrever com maior assertividade a influência 

da velocidade de escoamento do fluido dentro da vibração do sistema. 

Uma outra sugestão seria propor a mesma análise desenvolvida no presente trabalho 

em diferentes configurações de estrutura (a exemplo de estruturas verticais ou com curvas), 

objetivando avaliar a influência dos parâmetros existentes na frequência natural e as condições 

de contorno dentro dos modos de vibração, verificando também se teríamos uma situação 

parecida a exposta neste trabalho ou algo muito discrepante devido a nova configuração. 
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