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Resumo: Neste trabalho é analisado numericamente o comportamento da estabilidade estrutural 
de tubos compósitos sujeitos a pressão hidrostática. Diferentes configurações do material 
compósito são comparadas. Os resultados mostram a dependência do desempenho estrutural em 
função dos parâmetros de configuração do compósito e de sua geometria. 
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Abstract: In this work the behavior of the structural stability of composite tubes subjected to 
hydrostatic pressure is analyzed numerically. Different composite material configurations are 
compared. The results show the dependence of the structural performance according to the 
configuration parameters of the composite and its geometry. 
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1. Introdução 
 
Devido às suas características de alta resistência por peso específico do material, alta resistência 

à corrosão e grande durabilidade, os materiais compósitos poliméricos têm sido empregados pelas 
indústrias marítima, oceanográfica e de óleo e gás . Estas indústrias demandam por aplicações 
submarinas de estruturas ou componentes estruturais para veículos submersíveis, equipamentos de 
sensoriamento e inspeção, dutos entre outros. É usual o emprego de geometrias tubulares ou 
cilíndricas. 

A pressão hidrostática imposta pelo ambiente submarino sobre geometrias cilíndricas gera 
tensões compressivas sobre o material no plano de sua espessura, que podem causar a perda de 
estabilidade estrutural [1]. A perda da estabilidade estrutural é caracterizada pela deflexão abrupta 
da geometria do componente de forma local ou global, conhecida por flambagem, que em geral 
causa falha prematura do componente, e isto torna crítica a predição deste comportamento. 
Portanto, o colapso de uma estrutura cilíndrica em ambiente submarino pode ser governado pela 
flambagem ou pela falha do material. Esta alternância de resposta estrutural depende principalmente 
da razão entre a espessura do cilindro e seu diâmetro [2]. 

Vários parâmetros afetam a predição do comportamento de como o conhecimento das 
propriedades mecânicas reais do material, imperfeições na geometria da estrutura, simplificações de 
cálculo estrutural, presença de tensões residuais devido ao processo de fabricação e sensibilidade a 
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defeitos internos [2]. Além disso, para um compósito polimérico deve-se ter em conta efeitos 
viscoelásticos como a fluência, efeitos higrotérmicos de absorção de umidade, fadiga, e efeitos de 
degradação do material. No presente estudo estes parâmetros não serão abordados, sendo os 
componentes aqui analisados considerados geometricamente perfeitos, com propriedades mecânicas 
conhecidas sem sofrer efeitos deletérios. 

 

2. Análise da estabilidade estrutural 
 

As análises de flambagem e resistência estrutural envolvem o uso de métodos analíticos, 
experimentais e computacionais [3]. Dentre os métodos computacionais as análises por elementos 
finitos são amplamente utilizadas e representam o atual estado-da-arte, e portanto, foram aqui 
adotadas. Para a análise de flambagem por elementos finitos temos basicamente duas categorias: a 
análise linear de flambagem, que determina a carga crítica de flambagem por extração de 
autovalores, e a análise não linear pelo método incremental [4]. Na análise linear de flambagem, a 
carga crítica é calculada pela resolução do autovalor da matriz de rigidez do sistema linear, e o 
mínimo valor do autovalor corresponde à carga crítica de flambagem. 

Embora a análise linear seja uma aproximação menos realista do que a análise não-linear, é 
usualmente utilizada e prevê de modo satisfatório o desempenho estrutural de flambagem global [3] 
[1], e portanto será adotada nesta análise. 

Nos estudos [1] e [3] foram realizadas análises lineares de flambagem de tubos compósitos com 
uma camada interna metálica. Foram comparados resultados experimentais com numéricos, e de 
influência da orientação das fibras no comportamento de flambagem. No entanto, não foram feitas 
considerações quanto à influência da camada metálica no comportamento de flambagem sendo este 
então o foco do presente estudo. 

 

3. Análise da aplicação de compósitos 
 
A anisotropia dos materiais compósitos permite uma customização de suas propriedades 

mecânicas que não é possível com materiais isotrópicos. No entanto, isto incorre em maior 
complexidade no projeto estrutural. A customização de suas propriedades mecânicas é decorrente da 
orientação de suas fibras de reforço e também da configuração de sua seqüência de camadas 
(empilhamento) conforme a teoria clássica dos laminados [5].  

A análise da aplicação de materiais compósitos foi abordada por comparação considerando 
diferentes configurações de laminação, de espessura e comprimentos de tubo, e de materiais 
empregados. As Tabelas 1 e 2 apresentam as propriedades mecânicas consideradas no estudo [6]. 
Foram analisados numericamente tubos de material compósito e metálico, com seus 
empilhamentos, dimensões e materiais conforme descritos na Tabela 2. O número mais a esquerda 
do empilhamento representa a camada interna.. 
 

Tabela 1 - Propriedades mecânicas das lâminas 
 E1 E2 ν12 G12 G23 
 MPa MPa - MPa MPa 
Fibra carbono/matriz epóxi 129300 9110 0,32 5440 2100 
Alumínio 70000 70000 0,33 26316 26316 
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Tabela 2 - Parâmetros de limite de falha das lâminas 
 Xt Xc Yt Yc S12 
 MPa MPa MPa MPa MPa 
Fibra carbono/matriz epóxi 1409,9 -740 42,5 -140,3 68,9 
Alumínio 259,4 -252,6 259,4 -252,6 193,1 

 
Tabela 3 - Dados dimensionais e de empilhamento dos tubos 

Espessura por 
camada 

Espessura total 
Raio médio do 

tubo 
Comprimento do 

tubo Empilhamento 

mm mm mm mm 
[906]T 

[902/±60/902]T 
[±70/902/±70]T 
[±70/±70/±70]T 

[Al 4/902]T 
[Al 4/±70]T 

[Al 2/±60/902]T 
[Al 2/±70/±70]T 

0,5 3,0 69,5 250 / 695 

 
 

As análises de flambagem foram realizadas pelo método dos elementos finitos com o uso do 
software ABAQUS. Os tubos foram modelados com elementos de casca quadráticos S8R5. A 
malha de elementos discretizada foi determinada após uma análise de sensibilidade. A condição de 
contorno aplicada às extremidades dos tubos foi a simples-apoiada, com aplicação de pressão 
hidrostática externa ao tubo, ou seja, pressão atuante em todas as superfícies externas dos tubos. 

 

4. Resultados 
 

Os resultados obtidos para as cargas de flambagem são apresentados na Tabela 4 para os 
empilhamentos analisados. Observa-se que os empilhamentos puramente de materiais compósitos 
apresentaram maior carga de flambagem. Ao mesmo tempo observa-se que um maior teor de 
camada metálica eleva a carga de flambagem. A Figura 1 apresenta o modo de flambagem para o 
empilhamento com maior resistência a flambagem. 
 

Tabela 4 – Resultados para carga de flambagem 
Empilhamento Carga de flambagem, MPa 

 Comprimento do tubo 250 mm Comprimento do tubo 695 mm 
[906]T 5,72 2,61 

[902/±60/902]T 6,66 2,56 
[±70/902/±70]T 5,73 2,12 
[±70/±70/±70]T 5,55 2,05 

[Al 4/902]T 6,17 2,11 
[Al 4/±70]T 6,18 2,07 

[Al 2/±60/902]T 5,28 1,91 
[Al 2/±70/±70]T 5,39 1,89 
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Figura 1 – Empilhamento [902/±60/902]T; Tubo 250 mm à esquerda, tubo 695 mm à direita. 
 

5. Conclusões 
 

Pelos resultados apresentados observa-se que a presença de uma camada interna metálica pode 
ou não ser benéfica ao aumento da resistência contra flambagem. No entanto, a presença de um alto 
teor de elemento metálico tornaria inútil a presença do material compósito e portanto não seria feito 
o uso de suas características como a resistência à corrosão, e baixo peso estrutural. Além disso, fica 
evidente a influência do comprimento do tubo na resistência à flambagem, que quanto maior for 
menor será a estabilidade estrutural. Estudos mais aprofundados e abrangentes sobre esta questão 
são requeridos. 
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