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PREFÁCIO 

 

 

 

 

 

Em visita rotineira as obras de remanejamento da adutora de agua de Italuis, no trecho 

de Campo de Perizes, em Perizes de Baixo, Maranhão,  um estagiário pediu para falar 

comigo, o engenheiro da obra tentou barrar, marquei com ele para almoçarmos juntos, a 

sós, naquele mesmo dia, num restaurante na BR-135, próximo da obra. O estagiário 

relatou que havia notado uma flambagem não programada num dos suportes da junta 

dresser da autora. Perguntei se já havia relatado ao engenheiro da obra, o mesmo falou 

que várias vezes. Procurei no relatório semana e não tinha nenhuma observação. Após o 

almoço fui com o estagiário ao local e iniciou ali uma investigação sobre as prováveis 

causas do problema. Este trabalho é o relato desta investigação 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

Na função de gerente de contrato,  além da reunião semanal de planejamento faz 

parte da rotina semanal visita as obras de remanejamento da adutora de agua de 

Italuis, no trecho de Campo de Perizes, em Perizes de Baixo, Maranhão. 

 

Ao chegar ao escritório, o estagiário Takachi Fróes Chuman já me aguardava no 

estacionamento. Ao saltar pediu para falar comigo, o engenheiro da obra tentou 

barrar. Achei inicialmente que deveria ser algum problema pessoal mas, marquei 

com Takachi para almoçarmos juntos, a sós, naquele mesmo dia, num restaurante 

Thai, no posto BR, na BR-135, próximo da obra.  

 

No inicio do almoço o Takachi estava nervoso e suava muito, mas entre pedaços de 

picanha me mostrou a foto da figura 08 onde é visto uma flambagem num dos suportes 

da junta dresser da autora.  

Figura 8 – Flambagem do suporte dresser 

 
Fonte: Próprio autor 

 



 

Perguntei se já havia relatado ao engenheiro da obra. Takachi afirmou que já havia 

avisado várias vezes. Fui ao carro e peguei o relatório semana e não tinha nenhuma 

observação sobre o assunto.  

 

Após o almoço nos deslocamos até o local e iniciou ali uma investigação sobre as 

prováveis causas do problema.  

 

 

2. O PROBLEMA: 

 

2.1. Importância do fato: 

 

A junta dresser é o elemento da adutora que combate a deformação por 

variação de temperatura que ocorre durante o longo do dia. 

 

 

A falha deste equipamento pode ocasionar o rompimento da adutora. 

 

 

 

2.2. Metodologia: 

 

A flambagem pode ter ocorrido por três causas: 

 Erro na montagem do equipamento; 

 O suporte ter sido fabricado fora da especificação de projeto; 

 A premissa de projeto (variação de temperatura/deformação) 

estejam erradas.. 

 

Este trabalho é o registro do diagnóstico de que causa gerou este problema. 

 

 

 



3. PROJETO DE REMANEJAMENTO DA ADUTORA DE ITALUÍS 

 

A fonte de captação de água do sistema Italuís é o rio Itapecuru, com ponto 

localizado na localidade de Timbotiba, no município de Rosário. O sistema de 

produção é formado por captação direta do rio Itapecuru, adutora de água bruta, 

estação de tratamento, elevatória de água tratada e adutora de água tratada até a 

Câmara de Transição do Tirirical.  

A figura 01 a seguir ilustra o sistema Italuís, com destaque em vermelho para o 

trecho que está sendo remanejado (CAEMA, 2012). 

 

Figura 1 - Layout do sistema produtor Italuís 

 
Fonte: ESSE ENGENHARIA, (2011.) 

 

Segundo a CAEMA (2012), o sistema Italuís é o maior e mais importante 

sistema produtor do abastecimento de água de São Luís. O trecho da adutora de 

água tratada, que tem o seu caminhamento pelo Campo de Perizes, 

compreendido entre o km 25 e o km 43 da BR-135, apresenta-se com acentuado 

processo de corrosão grafítica, devido à elevada agressividade do solo salino, em 

contato com a tubulação de ferro fundido, ao longo dos últimos 28 anos.  

A Figura 02 ilustra as datas dos últimos rompimentos da adutora e suas 

localizações. Percebe-se claramente que o trecho crítico da adutora encontra-se 

entre os quilômetros 25 e 41 da BR-135. Somam-se a estes rompimentos mais 

dois, ocorridos nos primeiros meses do ano de 2011. 



 

Figura 02 - Local e data dos rompimentos da adutora 

 
Fonte: CAEMA ( 2015) 

 

3.1. Aspectos construtivos 

 

A adutora remanejada será na sua maioria aérea, de forma a se evitar o 

contato da tubulação com o solo agressivo. Apenas nas duas travessias sob 

as linhas de alta tensão da Eletronorte a nova adutora será enterrada, em 

função das interferências eletromagnéticas, e no seu trecho final para 

encontrar a adutora, hoje, em operação (ESSE ENGENHARIA, 2012). 

Ao longo de todo o caminhamento do remanejamento foi construída uma 

estrada de serviço de largura aproximada de 10 metros. Além da adutora 

detalhada para implantação em primeira etapa é previsto, em segunda etapa, 

a implantação de mais uma adutora paralela. 

Ao longo do caminhamento da adutora foram projetadas curvas nos pontos 

onde houve necessidade de mudança de direção para manter-se o 

paralelismo com as linhas de transmissão. As curvas serão executadas em 

aço com as mesmas características do tubo principal da linha. Para sua 

fabricação os tubos deverão ser cortados e biselados no ângulo apropriado e 

numero de gomos indicado no projeto. Deverão ser soldadas e protegidas 



interna e externamente conforme especificado para a tubulação. Na figura 

03 abaixo, é possível ver a seção típica da adutora. 

 

Fonte: ESSE ENGENHARIA (2012) 

 

 Material da Adutora 

 

A ESSE Engenharia e a CAEMA estudaram no projeto básico a 

possibilidade de utilização de quatro materiais para a nova adutora: 

- poliéster revestido em fibra de vidro (PRFV); 

- polietileno de alta densidade (PEAD); 

- ferro fundido (FºFº) 

- aço 

Os dois primeiros foram descartados devido aos riscos de incêndios, comuns 

na região e ainda às péssimas condições físicas do terreno, o que dificultaria 

o assentamento da tubulação em valas.  

Segundo a ESSE Engenharia (2011) restaram então os dois materiais: ferro 

fundido e aço. Sabe-se que o ferro fundido possui uma restrição de 

fornecimento no País para diâmetros acima de 1200 mm diâmetros maiores 

teriam que ser importados, elevando os custos do empreendimento. 

Conforme apresentado no item a seguir, o diâmetro considerado para o 

remanejamento é de 1400 mm, decidindo-se pela utilização da tubulação em 

aço. 

 

Figura 03 - Seção típica do remanejamento da adutora 



Diâmetro da Adutora 

 

Segundo a ESSE engenharia (2011) os 57 km da adutora existente de água 

tratada do sistema Italuís são de ferro fundido no diâmetro de 1200 mm O 

projeto básico do remanejamento considerou diversos cenários de vazão a 

fim de determinar o diâmetro a ser utilizado. Para atender a vazão esperada 

pela CAEMA, o diâmetro determinado para o remanejamento do trecho no 

Campo de Perizes foi de 1400 mm.  

 

3.2. Dispositivos de operação e proteção da adutora 

 

Com a finalidade de garantir a maior durabilidade da adutora (maior vida 

útil do material empregado) e facilidades operacionais para a equipe da 

CAEMA responsável por essa atividade, foram projetados, onde 

considerado adequado, diversos dispositivos tais como registros de parada, 

inspeções, descargas, juntas de expansão e ventosas. 

 

 Registros de Parada 

 

Conforme a ESSE Engenharia (2011), ao longo do caminhamento da 

adutora foram previstos registros de parada com a finalidade de permitir a 

interrupção de fluxo em processos de esvaziamento de determinados trechos 

em atividades de manutenção sem que houvesse necessidade de esvaziar 

totalmente a adutora. Serão instalados quatro registros sendo dois próximos 

às interligações da rede existente à rede nova e dois ao longo do trecho 

novo.  

 

Os registros de parada previstos para o trecho intermediário da adutora serão 

instalados em pontos altos, com ventosas em cada um de seus lados; essa 

providência possibilitará o esvaziamento completo dos trechos sem perigo 

de ocorrência de pressões negativas em seu interior. Os registros previstos 

para o início e o final da adutora serão instalados em trechos descendente e 

ascendente respectivamente sendo que também serão instaladas uma 



ventosa a jusante do início e outra a montante do final. Na figura 04, segue 

detalhe previsto no projeto 279-PE-AG-01.02.02-REV.B em anexo. 

 

 

 

Fonte: ESSE ENGENHARIA (2012) 

 

Em todos os registros de parada serão instalados by-pass com diâmetro de 

200 mm, interligando o trecho de montante e jusante do registro de parada 

para alívio da pressão sobre o obturador deste aparelho. 

 

Ventosas 

 

Ao longo da adutora foram previstas 27 ventosas de tríplice função, com 

DN 200 mm As ventosas são utilizadas para expulsar o ar do interior das 

tubulações. A presença de ar dentro das canalizações pode acarretar graves 

perturbações ao escoamento dentre elas: 

 - Interrupção total ou parcial da vazão por um bolsão de ar aprisionado 

em um ponto alto da canalização; 

 

 - Golpes de aríete devido à retenção das bolhas de ar ou ao deslocamento 

na tubulação; 

 

 - Ineficiência das bombas por girarem a seco. 

 

Segue a baixo na figura 05 detalhe previsto em projeto 279-PE-AG-

01.02.03-REV-C, (anexo) 

 

 

Figura 04 - Seção típica do remanejamento da adutora 



 

 
Fonte: ESSE ENGENHARIA (2012) 

 

Descargas 

 

Foram projetadas 24 descargas com diâmetro nominal de 300 mm ao longo 

da tubulação, sempre colocadas nos pontos baixos da linha, para possibilitar 

o esvaziamento da água da adutora. A figura 06 a seguir mostra a seção 

transversal de uma caixa de descarga adutora do Sistema Italuís. O detalhe 

da figura 06 abaixo está no projeto 279-PE-AG-01.02.04-REV-A. 

 

Figura 06 - Seção da caixa de descarga. 

 

Fonte: ESSE ENGENHARIA (2012) 

 

 

Juntas de expansão 

 

Como a adutora será construída aérea em quase sua totalidade, e tendo em 

vista a grande variação da temperatura ambiente, foi projetada a instalação 

de 37 juntas de expansão para fazer face à dilatação da tubulação. Estas 

juntas são do tipo telescópica. O detalhe da figura 07 baixo está no projeto 

279-PE-AG-01.02.03-REV-C. 

Figura 05 - Seção da ventosa 



 

 

Fonte: ESSE ENGENHARIA (2012) 

 

Tocos de isolamento 

 

A ESSE ENGENHARIA, para o desenvolvimento do projeto básico 

contratou a pesquisa desenvolvida pelo consultor Elilson Eustáquio Ribeiro 

da NSA Consultoria, foram feitas análises das interferências 

eletromagnéticas de três linhas de transmissão da Eletronorte, sendo duas de 

500 kV e uma de 230 kV, na nova tubulação que substituirá o trecho atual 

da adutora de água tratada no Campo de Perizes, pertencente ao sistema de 

Italuís da CAEMA. 

 

Com o objetivo de reduzir as tensões induzidas pelas linhas de transmissão 

da Eletronorte ao longo da nova tubulação, todo o trecho aéreo do percurso 

da adutora deverá ser eletricamente seccionado em trechos de no máximo 

1,0km de extensão. Esse seccionamento elétrico dos trechos será feito por 

meio de tocos flangeados de fibra de vidro, com comprimento de 1,5m. Os 

tocos de isolamento deverão ser instalados também nos pontos de transição 

entre tubulação aérea e subterrânea, totalizando 20 unidades. 

 

  

Figura 07 - Junta de expansão 



 

4. INVESTIGAÇÂO DA CAUSA 

 

JUNTA DE DESMONTAGEM TIPO DRESSER  

 

As juntas Dresser se destinam principalmente a emenda de tubos de ponta lisa, 

sem solda, sem rosca e sem flanges, obedecendo às dimensões da norma para 

tubulações em geral. Proporcionando junções estanques com diminuição de 

custo tanto de instalação quanto de manutenção. Absorvem vibrações, pequenos 

movimentos axiais e angulares de até 4o, podendo desta forma serem utilizados 

em: Redes de água e esgoto, gás, água salgada, óleo, ar condicionado e fluidos 

diversos. 

 

Na figura 09, estão as juntas tipo Dresser, amontoadas no estoque da construtora 

responsável pelo projeto. 

 

Figura 09 - Juntas de desmontagem do tipo Dresser. 

 

Fonte: Acervo do Autor  

 

Na figura 10, é possível ver a disposição da junta Dresser na adutora. 



 

Figura 10 - Junta Dresser sem suporte Harness. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

SUPORTE HARNESS 

 

O suporte Harness tem por principal finalidade travar a estrutura de forma a evitar 

o atrito entre o tubo e a junta Dresser, ou seja, garantir rigidez longitudinal. 

Quando a tubulação se movimenta, a mesma deverá vencer a resistência do 

movimento oferecida pelos anéis de vedação fortemente pressionados contra a 

parede externa da tubulação. Essa força que podemos denominar como força de 

atrito, também liberada ao sistema, deve ser igualmente suportada pelos pontos 

fixa da instalação. Na figura 11 está o suporte Harness que será analisado neste 

estudo. 

 



Figura 8 - Suporte Harness. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Da mesma forma que acontece com a resistência oferecida pelos elementos de 

vedação ao movimento da tubulação, a movimentação das linhas através dos 

suportes Harness gera uma resistência devida ao atrito guia/tubulação. Na figura 

12 abaixo está um croqui em 3D da junta de desmontagem tipo Dresser em azul 

com Harness em laranja e a junta de expansão em cor de rosa. 

 

Figura 12 - Croqui 3D da junta de desmontagem tipo Dresser com suporte Harness 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

  



FLAMBAGEM DE COLUNAS 

 

Segundo Popov (1978) a seleção dos elementos estruturais e de máquinas se 

baseia nas três características seguintes: resistência, rigidez e estabilidade. Os 

procedimentos da análise de tensão e deformação serão discutidos brevemente 

neste capítulo. Consideremos parâmetros críticos adicionais que determinem se 

uma dada configuração ou deformação em um dado sistema é possível. 

 

Beer (1995), sugeriu como um exemplo intuitivo simples consideremos uma 

barra de diâmetro D, submetida a uma força axial compressiva. Se essa barra, 

atuando como “coluna” tivesse apenas o comprimento D, nenhuma questão de 

instabilidade apareceria e uma força considerável poderia ser suportada por esse 

membro curto. Por outro lado, se a mesma barra tivesse altura, igual a várias 

vezes o diâmetro, quando submetida a uma força axial ainda menor do que 

aquela que a barra curta poderia suportar, a barra poderia tornar-se lateralmente 

instável devido à flambagem, e eventualmente entrar em colapso. Uma vara 

delgada comum, submetida a uma compressão axial, falha dessa maneira. 

Apenas a consideração da resistência do material não é suficiente para prever o 

comportamento de tal membro. 

 

O mesmo fenômeno ocorre em inúmeras outras situações onde estão presentes 

tensões de compressão. Chapas finas embora capazes de sustentarem 

carregamentos de tração sejam pobres transmissores de compressão. Vigas 

estreitas sem reforços laterais podem flambar e entrar em colapso quando 

submetidas à ação de cargas aplicadas. 

 

Neste trabalho apenas será considerado o problema da coluna, usando como o 

base, aprenderemos as características essenciais do fenômeno de instabilidade e 

alguns dos procedimentos analíticos básicos de sua análise. Isso será feito pela 

investigação inicial do comportamento de barras delgadas com carregamento 

axial, submetidas simultaneamente à flexão. Tais membros são denominados 

colunas-vigas. Os problemas correspondentes, além de seu significado 

intrínseco, permitem-nos determinar as magnitudes das cargas axiais críticas nas 

quais ocorre a flambagem. 



 

A flambagem de colunas ideais, com carregamento concêntrico, será 

considerada em seguida. Isso conduz a discussão dos valores característicos ou 

autovalores das equações diferenciais apropriadas. As autofunções 

correspondentes dão as formas de tais colunas flambadas.  

 

 

Natureza do problema coluna-viga 

 

Para o Timoshenko (1959) o comportamento das colunas-vigas pode ser mais 

bem compreendido por meio de um exemplo idealizado, mostrado na figura 33. 

Aqui para a simplicidade uma barra perfeitamente rígida de comprimento L, é 

mantida inicialmente na posição vertical, por meio de uma mola em A, com 

rigidez torcional k. Em seguida aplica-se uma força vertical P e outra horizontal 

F no topo da barra. Diferentemente do procedimento seguido nos problemas 

anteriores, às equações de equilíbrio devem ser escritas pelo estado deformado. 

Tendo em mente que Kθ, é o momento resistente desenvolvido pela mola em A. 

 

Figura 29 - Força-deformação de um sistema com um grau de liberdade. 

Fonte: MORILLA (2005) 

 

A mola em A tem uma constante de mola Kθ, de modo que ela produz em A um 

momento de restauração MAr que tende a retornar o elemento à sua posição 



original. Este momento em A é proporcional ao ângulo de deflexão do elemento 

AB em relação à vertical. 

MAr = Kθ . θ (1) 

 

Resta saber para quais valores de P a configuração vertical está em equilíbrio 

estável? Neutro? Instável? Ao girar a barra de um ângulo θ, muito pequeno, o 

momento provocado pela força P é dado por: 

MAp = P.L.senθ (2) 

 

Sendo assim, os sistemas têm os seguintes requisitos para equilíbrio estável, 

neutro e instável. 

• Estável: MAp < MAr � P.L.senθ < Kθ . θ 

• Neutro: MAp = MAr � P.L.senθ = Kθ . θ (3) 

• Instável: MAp > MAr � P.L.senθ > Kθ . θ 

 

Como o interesse é pelo comportamento do sistema na, e muito próximo a, 

configuração vertical faz-se θ 0 nas equações (3) e usando-se a aproximação 

senθ ≡ θ (para ângulos pequenos), tem-se: 

• Estável: P < PCR 

• Neutro: P = PCR (4) onde (5) 

• Instável: P >PCR 

 

Segundo Morila (2005), a carga na qual a transição do equilíbrio estável para o 

equilíbrio instável ocorre é chamada carga crítica, PCR. Esta perda de 

estabilidade do equilíbrio é chamada de flambagem, de modo que também 

chamamos PCR de carga de flambagem. Um modo adequado de se ilustrar a 

relação entre a carga aplicada e a estabilidade do sistema estrutural é o diagrama 

de equilíbrio. Trata-se de um gráfico de carga P versus o ângulo de deflexão θ. O 

ponto denominado B, onde o diagrama de equilíbrio se bifurca, é chamado de 

ponto de bifurcação. Acima do ponto de bifurcação, a configuração vertical (ou 

seja, θ = 0, mostrada tracejada) é uma configuração de equilíbrio instável; mas 

existem configurações alternativas de equilíbrio estável ao longo das curvas BC 

e BC´, com θ ≠ 0.  

 



Exatamente no ponto B, onde P = PCR , o equilíbrio é neutro. Na figura 30 é 

possível visualizar as instabilidades dos sistemas. 

 
Figura 30  - Configuração das estabilidades 

 
Fonte: POPOV ( 1978) 

   

 

Fórmula de Euler para colunas com extremidades articuladas 

 

 Segundo P. Popov (1978), para investigar a estabilidade de colunas reais com 

flexibilidade distribuída, em contraste com o elemento rígido com a mola de 

torção utilizado anteriormente, utilizasse agora uma coluna ideal terminada em 

um pino, como mostrado na figura a seguir. Algumas hipóteses simplificadoras 

devem ser mencionadas: 

i) A coluna é perfeitamente reta inicialmente e feita de um material linear 

elástico; 

ii) A coluna está livre para girar, em suas extremidades, ao redor de pinos 

sem fricção; isto é, a coluna tem as restrições de uma viga com apoio 

simples e os pinos passam pelo centroide da seção transversal; 

iii)  A coluna é simétrica em relação ao plano xy e qualquer deflexão lateral da 

coluna ocorre neste plano; 

iv) A coluna é carregada por uma força axial compressiva P aplicada pelos 

pinos. 

 



 Configuração Flambada  

 

Segundo Morilla (2005) se P < PCR => A coluna permanecerá reta e terá seu 

comprimento reduzido sob uma tensão axial uniforme (compressiva) σ = P / A 

(equilíbrio estável). Se P = PCR => Configurações vizinha também satisfazem o 

equilíbrio (equilíbrio neutro). Para determinar da carga crítica, PCR, e a forma 

da coluna flambada, determina-se o valor da carga P tal que a forma 

(ligeiramente) fletida da coluna esteja em uma condição de equilíbrio.  

 

 Determinação da Carga Crítica. 

 

Figura 31 - Barra comprimida em uma nova posição de equilíbrio. 

 
Fonte: MORILLA (2005) 

 

A passagem do primeiro estado de equilíbrio estável para o outro, ocorre quando 

a força atinge um determinado valor que é chamado de Valor Crítico. Nessa 

situação a carga é chamada de Carga Crítica e indicada por Pcrit. Quando a carga 

está no valor crítico o equilíbrio torna-se instável. Nos dimensionamentos das 

estruturas é importante que este valor crítico não seja alcançado. Com isto, se 

garante, além da integridade, a estabilidade da estrutura. 

 

Na figura 31, se observa a ocorrência de flechas nas seções da barra. Torna-se 

possível, então escrever a equação da linha elástica para a barra. 

  

 

Para uma seção qualquer, com distância igual a x, a partir do apoio A o 

momento fletor vale M = P´ v que, substituído na expressão 1, resulta: 



 

Para uma seção qualquer, com distância igual a x, a partir do apoio A o 

momento fletor vale M = P´ v que, substituído na expressão 1, resulta: 

 

 

A expressão 2 é uma diferencial de segunda ordem cuja solução é: 

 

 

Onde C1 e C2 são constantes que devem ser determinadas de maneira a 

satisfazer as condições de deslocamento das extremidades apoiadas; ou seja: 

 

para x = 0 => v = 0 e 

para x = l => v = 0 

Com x = 0, se tem. 

 

Com este resultado a expressão 3 se resume a: 



 

 

Note-se, aqui, que para satisfazer a equação, independentemente do valor de C2, 

a função seno deve ser igual a zero. Esta função é nula quando o ângulo for igual 

a np, ou seja: 

 

Onde n = 0; 1; 2; .... 

Assim tem-se: 

 

 

Note-se que n é um número inteiro, positivo, qualquer entre 1 e ∞. Para cada 

valor de n existe um valor de P que muda o estado de equilíbrio. Cada um destes 

valores é indicado por Pcrit. . 

 

Dessa forma com: 



 

 

 

Segundo Timoshenko (1959) é importante observar que estas cargas críticas são 

as cargas que mudam o estado de equilíbrio. Assim, a carga crítica encontrada 

para n=1 muda o estado de equilíbrio de uma barra reta para uma barra que tem 

a forma da figura 32. Nesta situação se diz que ocorreu a flambagem da barra 

por compressão. 

 

Figura 32 - Barra flambada com P crt para n=1 

 
Fonte: MORILLA (2005) 

 

 

A carga crítica encontrada para n=2 muda o estado de equilíbrio de uma barra 

que tem a forma da figura 4 para uma que tem a forma da figura 33. 

  



Figura 33- Barra flambada com P crt para n=2 

 
Fonte: MORILLA (2005) 

 

Conforme Morilla (2005), para as estruturas, em geral, se interessa descobrir a 

carga crítica para n=1. No presente capítulo far-se-á está consideração. Um fato 

importante de ser lembrado é que a solução da expressão 3 foi encontrada 

através das condições de apoio da barra. Isto significa que para barras apoiadas 

de forma diferente, a solução será diferente. Mais à frente este fato será 

abordado. 

 

Lembrando que esta carga é uma força normal de compressão, o módulo da 

tensão normal desenvolvida nos pontos das seções transversais da barra 

prismática é: 

 

 

Onde A é a área da seção transversal da barra. A esta tensão se dá o nome de 

Tensão de Flambagem que é indicada por ∂fl. 

 

 

A tensão de flambagem é, portanto a tensão que muda o estado de equilíbrio da 

barra, ou seja, com tensões iguais a este valor o equilíbrio é instável. 



 

 

Sabendo que o raio de giração é: 

 

Daí: 

 

Podemos escrever como:  

 

 

 

Na expressão 15, o quociente i l é chamado de Índice de Esbeltez da barra e 

indicado pela letra ʎ. 

 

 

O Timoshenko (1959) ressalta que o índice de esbeltez é relação entre 

comprimento da barra e sua seção transversal. Uma barra é esbelta quando seu 

comprimento é grande perante sua seção transversal. 



 

Assim, a expressão 15 fica: 

 

 

A equação 17 é conhecida como Equação de Euler. A expressão 17 mostra que a 

tensão de flambagem é inversamente proporcional ao quadrado do índice de 

esbeltez da barra. Com ela, é possível traçar o gráfico da figura 37.  

 

A forma geral para o índice de esbeltez é:  

  

 

Onde K é um coeficiente que depende do tipo de apoio da barra. Os valores de K 

para os diferentes tipos de apoio são mostrados nas figura 38 a seguir. 

 

Pela figura 38 é possível visualizar que barras com esbeltez baixa necessitam de 

uma tensão muito grande para que haja a flambagem. Deve-se levar em conta 

também que, as equações até aqui obtidas possuem como premissa a validade da 

lei de Hooke. Esta lei tem validade desde que a tensão não ultrapasse a tensão 

limite de proporcionalidade do material.  

 

 

 

 

 



Figura 37 - Valores de K para diferentes configurações de barra. 

 

 

Fonte: MORILLA (2005) 

 

 

A tensão de flambagem é um valor que se superado, a barra flamba. Para que 

não haja flambagem o valor da tensão aplicada pela força de compressão, precisa 

ser menor que a tensão de flambagem, isto é: 

 

 

Figura 98 - Gráfico da tensão de flambagem 

 

Fonte: MORILLA (2005) 



 

DEFORMAÇÃO DEVIDO À DILATAÇÃO TÉRMICA 

 

Além das tensões, mudanças na temperatura também podem provocar 

deformações nos materiais. Para materiais isotrópicos homogêneos, uma mudança 

na temperatura ∆T graus causa deformação linear uniforme em cada direção. Em 

mecânica, energia é definida como a capacidade de produzir trabalho, este é o 

produto de uma força pela distância na direção do movimento. 

 

 

Figura 13 - Suporte Harness deformado as 07h12min da manhã 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

Na figura 13, é possível observar que às 07h15min da manhã a tubulação está 

comprimida ou menos dilatada, enquanto que às 12h: 55min da tarde a tubulação 

chega ao ápice da sua dilatação o que comprime uma estrutura contra a outra 

causando a deformação máxima no suporte Harness como visto na figura 45. No 

apêndice, será possível conferir todas as fotos dos equipamentos. 

 



Figura 14 - Suporte Harness deformado às 12h55min 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Na barra da Figura 14, a variação uniforme de temperatura sobre toda a barra 

causará o alongamento: 

 

δ =αLΔT (1) 

 

Onde:  

α = coeficiente de dilatação térmica 

L = comprimento 

ΔT = variação de temperatura (ºC) 

 

Como este alongamento pode ocorrer livremente, não surgirá nenhuma tensão na 

barra. Na figura estão indicados coeficientes de dilatação térmica de alguns 

materiais. 

 

Figura 15 Relação da dilatação térmica específica. 

Material  Coeficiente de dilatação térmica α (10
-6

 °C
-1

 ) 

Aço 11,7 

Alumínio 21,4 a 23,90 

Cobre  16,7 

Concreto 7,2 a 12,6 

Fonte: Elaborada pelo autor. 



Figura 16 - Barra fixa nas extremidades, submetida a aumento de temperatura 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Para o Timoshenko no caso de barras estaticamente indeterminadas, como a que 

aparece na Figura 16, quando há aumento de temperatura, a barra não pode 

alongar-se, surgindo, como consequência, uma força de compressão que pode 

ser calculada pelo método descrito. Para a barra engastada da Figura 16.a, vê-se 

que, se a extremidade A for liberada, seu deslocamento para cima, devido ao 

acréscimo de temperatura, será o mesmo deslocamento para baixo, decorrente da 

ação da força R, ou seja, RL/EA. Igualando esses dois deslocamentos vêm: 

 

R = EAαΔT (2) 

 

Depois de se obter R, pode-se calcular a tensão e a deformação específica da 

barra pelas expressões: 

σ = R/A = (E αΔ T) (3) 

 

Deste exemplo, conclui-se que a variação de temperatura produz tensões em 

sistemas estaticamente indeterminados, ainda que não se tenha a ação de forças 

externas. 



Para o projeto do Remanejamento da Adutora de Italuís, foi previsto em projeto 

pela ESSE Engenharia (2011), o alongamento do tubo devido a dilatação térmica 

ao longo de 500m entre juntas de expansão se da por: 

 

ΔL =(α.L.ΔT ) 

ΔT = 30º C 

ΔL =0,000012x500x30 = 18,00cm 

 

A deformação específica é dada por: 

𝛿 =  α. Δ𝑇 

𝛿 = 0,000012 𝑥 30 

𝛿 = 3,6 𝑥 10−4 

 

Como o comportamento do tubo está no regime Elástico, vale a Lei de Hooke 

onde: 

𝜎 = 𝐸 𝑥 𝛿 

𝜎 = 210.000 (
𝑁

𝑚𝑚2
) 𝑥3,6 𝑥 10−4 

𝜎 = 75,6 𝑀𝑃𝑎 

 

Com base nas visitas em campo, foi constatado como descrito na tabela 1 que a 

variação de temperatura durante o dia pode ser de até 46° C, com isso foi 

calculado uma nova tensão. 

ΔL =(α.L.ΔT ) 

ΔT = 46º C 

 

A deformação específica é dada por: 

𝛿 =  α. Δ𝑇 

𝛿 = 0,000012 𝑥 46 

𝛿 = 5,52 𝑥 10−4 

𝜎 = 𝐸 𝑥 𝛿 

𝜎 = 210.000 (
𝑁

𝑚𝑚2
) 𝑥5,52 𝑥 10−4 

𝜎 = 115,92 𝑀𝑃𝑎 



 

Percebe-se que houve um acréscimo de tensão de quase 35%. 

 

Para o problema em questão, necessita-se que seja adicionada rigidez suficiente 

ao sistema para que toda deformação seja designada para a junta de expansão. 

Tomemos como exemplo simples empurrar uma caixa com uma régua. 

 

Existem outros pontos onde já estão instaladas as juntas de desmontagem tipo 

Dresser, entretanto não estão completas, ou seja, está instalado a junta Dresser 

sem o suporte Harness.  

 

Figura 17 - Croqui do problema 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Com base nos dados obtidos em visitas técnicas foi constatada uma nova 

deformação devido à dilatação térmica. Conforme fotos em anexo e na Tabela 

01 a maior variação de temperatura encontrada foi de 46ºC, usaremos esta 

variação, pois se trata da pior situação. Vale ressaltar que as temperaturas 

obtidas foram durante o período chuvoso, entre os meses de março e junho de 

2015. 

 

ΔT = 46º C 

ΔL =αLΔT 

ΔL =0,000012x(69.430 + 26.750) x 46 = 20,25cm 

 

Conforme certificado (Anexo) emitido na fabricação dos tubos, foi possível 

obter os diâmetros para cálculo da seção transversal, conforme figura 18. 



 

A carga (R) aplicada pelos tubos é dada pela equação (2): 

 

R = EAαΔT 

R = 210.000 (N/mm²) x 56467,96 mm² x 0,000012 x 46 

R = 654,6 t  

 

Como são quatro fixadores nas juntas, a carga (R), seja dividida por 4. 

 

P fixador = R/4 

P fixador = 654,6/4 

P fixador = 163 t 

 

Figura 18 - Croqui da seção transversal da tubulação. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

COMPARAÇÃO COM OS DADOS OBTIDOS EM CAMPO. 

 

Em visitas realizadas ao trecho do Remanejamento da Adutora de Italuís, foi 

realizada a coleta de dados como Temperatura (C°), e Deformação. Veremos na 



figura 19 a seguir que a maior temperatura no tubo é de 67,6° C e a menor 

temperatura é de 21,6° C, obtendo assim uma variação máxima de 46° C. 

 

Figura 19 - Relação entre os horários e as temperaturas em 14 dias de visita 

 

TEMPERATURA (°C) 

HORÁRIO (H) 

05h00min 07h00min 09h00min 11h00min 13h00min 

21,6 27,5 41 59,7 65,2 

22,5 27,3 41,9 60,2 66,2 

21,6 29,5 42 61 66,3 

22 27,6 46 59,7 67,6 

21,6 26,8 44 56,7 65 

23 26 43,5 56,9 64 

22 26,9 46 58 65,9 

21,6 26,7 43 58,3 66 

21,6 26,4 43 58,4 66,1 

22,1 30 43,5 57,7 65,4 

21,9 29,5 44,8 59,1 64 

21,8 28 41,9 59 64,9 

22,3 28,2 42,3 58,5 65,6 

22 28 43 59,7 66 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

O equipamento utilizado para medir a temperatura, chama-se Pirômetro 

conforme figura 20. Esse aparelho é um tipo de termômetro que mede a 

irradiação térmica através de laser, o tempo de resposta é instantâneo e a 

variação de erro é abaixo de 1%. 

 



Figura 20 - Pirômetro digital. 

 

Fonte: (S&E INSTRUMENTOS, 2015) 

 

Figura 21 – Temperatura a 5:27. 

 

Fonte: Acervo do autor 



 

 

Figura 22 – Temperatura a 7:28. 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

Figura 23 – Temperatura a 9:28. 

  

 

 



Figura 24 – Temperatura a 12:47. 

 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

 

TESTE DE CARGA CRÍTICA DO SUPORTE HARNESS. 

 

Conforme foi descrito anteriormente, Euler desenvolveu a equação que determina a 

carga que se superada muda o estado de equilíbrio de um corpo. Pode-se notar na 

figura abaixo o suporte Harness flambado, devido à dilatação térmica. 

 

Para o presente estudo, não foi possível realizar um teste de carga para a barra de 1 

m descrita acima, pois os módulos de carga presente na cidade de São Luís estão 

limitados ao tamanho de no máximo 60 cm. Com isso foi realizado um teste de 

compressão proporcional ao tamanho possível. Para a barra de 60 cm foi calculado 

que suportaria 5,28 toneladas antes de flambar. A seguir é possível verificar a 

memória de cálculo da carga crítica de Euler. 

 

As figuras 26 e 27, estão os registros sobre o ensaio de carga crítica. 



Figura 25 - Suporte Harness comprimido. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para o suporte acima, vale: 

P1 = 
𝜋2𝑥 𝐸 𝐼

𝐿²
 

 

I = 
𝜋 𝑥 𝑅^4

4
 

I = 
𝜋 𝑥 10,4^4

4
 = 9.188,05mm

4 

 

P = 𝜋² 𝑥 210.000 𝑥 9.188,05

1000²
 = 19,04 KN ou 1,9 t 

 

Para a barra de 60 centímetros, foi calculada uma nova carga P2 e foi realizado o 

teste de carga. 

P2 = 
𝜋2𝑥 𝐸 𝐼

𝐿²
 

 



P
2

 = 𝜋² 𝑥 210.000 𝑥 9.188,05

600²
 = 5, 29 t 

 

 

Figura26 - Barra logo após ser aplicada uma carga de 5,3 toneladas. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Por medidas de segurança, não foi possível ficar perto do módulo de carga 

durante o teste, logo o que provocou uma foto pouco precisa da carga aplicada 

na barra, este módulo é programado para reduzir automaticamente a carga, assim 

que percebido uma deformação no objeto em teste. 

 



Figura 27 - Módulo de carga com 5,18 toneladas.

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Na figura 27 é possível ver que nesse momento o módulo apresentava 5,18 

toneladas, entretanto o estado da barra começou a mudar com 5,3 toneladas, 

como previsto em cálculo anterior pela fórmula de Euler, como visto na figura 

28. 

 

 

Figura 28 - Barra de 60 cm flambada após carga de 15 toneladas. 

 
Fonte: Acervo do autor 

  



5. CONCLUSÂO: 

 

Com os levantamentos em campo, numa época do ano que não é o mais quente, fica 

evidenciado que a variação de temperatura tida como premissa em projeto é quase 

35% menor que a vista em campo, o que aumenta a tensão térmica da tubulação.  

 

Aumentando assim a tensão de compressão no suporte, este não suporta a carga 

aplicada pela dilatação dos tubos. O modelo usado como premissa para a 

modelagem numérica no SolidWorks  teve como base a Lei de Hooke, uma vez que 

o sistema precisa trabalhar no regime elástico. Para a tensão encontrada e mesma 

seção transversal seria necessário um módulo de elasticidade muito alto, que nem 

existe para o aço.  

 

A carga encontrada no modelo escolhido foi suficiente para escoar o suporte 

Harness. A deformação no suporte não continua porque a tubulação encosta uma na 

outra. Sendo excêntrica a carga devido à dilatação térmica que age na tubulação, 

surge um plano triaxial de tensão que não foi considerado no estudo.  

 

Vale ressaltar que foi considerado que a tubulação encontra-se livre, desprezando-se 

o atrito entre a tubulação e os blocos de apoio.  Entre os tubos e os blocos de apoio 

há placas de polietileno, das quais a função é evitar que a pintura da tubulação - de 

aço patinável - seja danificada pelo atrito. Assim, a forma mais segura de 

redimensionar a peça é considerar toda a carga. 

 

O teste usado para verificar a carga crítica de flambagem teve resultados 

satisfatórios, confirmando os cálculos feitos no decorrer da pesquisa.  A partir da 

validação da tensão crítica de Euler, foi possível simular a estrutura no software 

SolidWorks de CAE. Não foi considerada a dilatação térmica do suporte porque este 

representa apenas 0,2% da dilatação do conjunto. 

 

Uma das soluções possíveis foi o redimensionamento do suporte, que passaria a ter 

diâmetro superior a 91,11 mm, pois abaixo desse valor a estrutura estaria 

trabalhando abaixo da tensão de escoamento.  



 

Pelo exposto, o objetivo da pesquisa foi atingido.  

 

 

 

 

 

 

Trabalhos futuros 

 

Apesar dos resultados obtidos serem satisfatórios, a análise da Adutora do 

Sistema de Italuís pode ser aprimorado com algumas adaptações como: 

a) Analisar a adutora em funcionamento, para a verificação da deformação 

específica da tubulação. 

 

b) Fazer uma análise completa da adutora, para a verificação das tensões 

aplicadas nos blocos de ancoragem e blocos de apoio. 

 

c)  Verificação do atrito entre a tubulação e as placas de polietileno nos blocos 

de apoio e ver qual a sua participação nas tensões aplicada no suporte 

Harness. 

 

d) Verificação do golpe de Aríete, com a adutora em funcionamento. 
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ANEXOS 

  



ANEXO A - Fotos dos equipamentos feitas pelo autor. 

Aferimento do diâmetro do suporte Harness 

  

Juntas de desmontagem tipo Dresser 

 

Junta Dresser sem suporte Harness 

Borracha de vedação usada na junta Dresser                       Junta Dresser sem suporte 

Harness 



  

Numeração da estaca do problema 

 

Junta de expansão com junta Dresse sem suporte Harness 

 

 

ANEXO B - Medição da temperatura feita pelo autor 

 



Temperatura medida na superfície da tubulação ao meio dia 

  

Temperatura medida na superfície da tubulação ao meio dia 

 

Temperatura medida na superfície da tubulação às 05h06min da manhã 

 

 

Temperatura medida na superfície da tubulação às 05h15min da manhã 



 

 

 

 

  

 

 

Temperatura medida na superfície da tubulação às 05h27min da manhã 

 

Temperatura medida na superfície da tubulação às 05h27min da manhã  

 

 

 

Temperatura medida na superfície da tubulação às 05h50min da manhã 



 

Temperatura medida na superfície da tubulação às 07h07min da manhã  

 

Temperatura medida na superfície da tubulação às 07h28min da manhã  

 

 

 

 



Temperatura medida na superfície da tubulação às 09h21min da manhã 

 

Temperatura medida na superfície da tubulação às 09h28min da manhã  

 

Temperatura medida na superfície da tubulação às 11h05min da manhã  

 

 

 



Temperatura medida na superfície da tubulação às 11h10min da manhã 

  

Temperatura medida na superfície da tubulação às 12h46min da tarde 

 

Temperatura medida na superfície da tubulação às 12h53min da tarde 

 

 

 



ANEXO C - Medição do deslocamento da tubulação devido a dilatação térmica. 

 

Alongamento da tubulação, sendo observadas às 5h37min. 

  

Alongamento da tubulação, sendo observadas às 7h25min. 

 

Comportamento da junta de  Expansão 

 

 

Alongamento de oito cm até às 11h: 25min da manhã. 



  

Alongamento de nove cm até às 11h: 25min da manhã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D – Verificação da deformação no suporte Harness 

 

Deformação suporte Harness às 07h: 13min. 

  

Deformação suporte Harness às 09h: 35min. 

 

Deformação suporte Harness às 12h: 55min da tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E: TERPLATE DA VISITA 



 

 



 

 

 

 


