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RESUMO 

 

O trabalho a seguir apresenta uma análise estrutural de um reservatório elevado 

circular em concreto armado. O então reservatório dispõe de uma geometria do 

tipo INTZE, que consiste em: uma cúpula superior, uma parede de formato 

cilíndrico, um tronco cônico e uma cúpula inferior. A cuba é apoiada sobre 

pilares. Foram utilizados para o dimensionamento da estrutura três métodos 

diferentes de cálculos, um método computacional que é o Método dos Elementos 

Finitos (MEF), por meio de uma modelagem tridimensional da estrutura via 

software ANSYS Mechanical, versão 16.1. Os demais métodos são manuais, 

dois métodos simplificados para obtenção das reações na estrutura. Pelo 

método de Hangan-Soare analisou-se as solicitações de momentos fletores no 

engaste, momentos fletores negativos máximos, e as forças normais de tração 

máximas. Já pelo Método de Análise de Membrana analisou-se das forças 

normais por toda a cuba do reservatório.  

 

Palavras-chave: Análise Estrutural. INTZE. Método dos Elementos Finitos. 

Reservatório. 
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ABSTRACT 

 

The following paper presents a structural analysis of a circular high reservoir in 

reinforced concrete. The reservoir has an INTZE type geometry consisting of: a 

top dome, a cylindrical shaped wall, a conical dome and a bottom dome. The 

reservoir is supported on pillars. Three different methods of calculations were 

used for the sizing of the structure, a computational method that is the Finite 

Element Method (FEM), through a three - dimensional modeling of the ANSYS 

Mechanical software structure, version 16.1. The other methods are manual, two 

simplified methods to obtain the reactions in the structure. By the method of 

Hangan-Soare the requests of bending moments in the crimping, maximum 

negative bending moments, and the maximum normal forces of traction were 

analyzed. Already by the Membrane Analysis Method, the normal forces were 

analyzed throughout the reservoir tank. 

 

Keywords: Structural Analysis. INTZE. Finite Element Method. Reservoirs. 
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1 INTRODUÇÃO 

A constante evolução da computação torna cada vez mais interessante o 

campo da engenharia e da matemática, uma vez que os computadores 

conseguem gradualmente mais resolver problemas imensos que anteriormente 

viam-se como inviáveis. O método dos elementos finitos surgiu a partir dessa 

evolução da computação. 

Há diversos problemas que suas soluções analíticas são desconhecidas, 

ou apresentam um certo grau de incerteza, devido a uma geometria não 

convencional, uma carga diferente ou à complexidade do comportamento do 

material a ser utilizando. Para tais ocorrências deve ser utilizar de métodos 

numéricos que possibilitam a obtenção de soluções aproximadas (RIBEIRO, 

2004). 

Reservatórios são construídos para preencher a necessidade de 

armazenamento de pequenas ou grandes quantidades de líquidos. Variam em 

função da sua utilidade podendo ser enterrados, na superfície ou até mesmo 

elevados. Podendo também apresentar uma geometria atípica ou uma forma 

habitual como retangular ou circular. 

Apesar da maior dificuldade na execução, os reservatórios circulares 

atraem mais as atenções quando se trata de um reservatório de maiores 

proporções. Por comumente apresentar menor custo estrutural e receberem 

melhor os esforços, elevando assim a capacidade de armazenamento. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

Este trabalho tem como objetivo geral comparar três métodos distintos de 

cálculos, para uma mesma estrutura com finalidade de melhorar e aperfeiçoar o 

conhecimento sobre as análises estruturais de concreto armado, por meio de 

uma comparação entre os resultados numéricos e os resultados computacionais. 

2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos sobre o trabalho a seguir são os seguintes itens: 

• Estudar o método dos elementos finitos para análise de estruturas; 

• Estudar dois métodos simplificados para análise de reservatórios; 

• Comparar os resultados de três diferentes métodos de cálculos; 

• Revisar os conceitos bibliográficos de método dos elementos finitos; 

• Utilização de método computacional para análise de reservatório. 
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3 JUSTIFICATIVA 

O avanço da tecnologia tem aumentando gradativamente o espaço para 

desenvolvimento de cálculos utilizando dispositivos computacionais, auxiliando 

a execução de diversos dimensionamentos de estruturas, porém esses 

resultados são aproximados e podem ocorrer erros em vários momentos: seja 

na introdução dos dados, nas condições de contorno, no modelo de elemento 

selecionando, ou não convergência dos resultados.  

Os métodos tradicionais para o cálculo das solicitações tendem a ser mais 

conservadores que os métodos computacionais, que são mais sofisticados e 

modernos, justificando assim a pesquisa de ambos os métodos nesse presente 

trabalho. 

O presente trabalho busca contribuir com uma análise e comparação 

desses resultados. Comparando dois métodos de cálculos distintos. O primeiro, 

utilizando um método simplificado, já o segundo, utilizando com ajuda do 

Software ANSYS, um método computacional utilizando o MEF. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo tem como objetivo trazer informações e apresentar ao leitor 

a área em questão que o trabalho se refere.    

4.1 Introdução ao Método dos Elementos Finitos 

Existem um grande número de problemas na Engenharia onde o Método 

dos Elementos Finitos podem ser aplicados, entre as quais se destacam a 

Mecânica dos Solos, a Mecânica Estrutural a Mecânica das Rochas, a Condução 

de Calor, a Engenharia Nuclear e a Hidrodinâmica (AZEVEDO, 2003). 

No século XVIII, Gauss propôs um novo modo de calcular, utilizando 

funções aproximadas para tentar resolver problemas matemáticos, foi assim que 

o método dos elementos finitos teve sua origem. Devido à enorme dificuldade e 

limitação existente na resolução das equações algébricas, o método começou a 

ser calculado apenas séculos depois. 

Já no século XV, com o aparecimento de tecnologia e computadores 

tornaram viável a sua implementação e utilização, assim resolvendo os sistemas 

de equações complexas. 

O nome Método dos Elementos Finitos foi proposto pela primeira vez em 

1960, por Turner, Clough, Martins e Topp, após anos antes terem trabalhado em 

um projeto de aeronaves para a Boeing, utilizando um método de análise 

estrutural, muito parecido com o MEF. 

Segundo Azevedo (2003) o Método dos Elementos Finitos (MEF) tem 

como definição a determinação do estado de tensão e de deformação de um 

sólido de geometria facultativa submetido a ações exteriores. Este modo de 

cálculo tem a designação ampla da análise de estruturas e sugerido, por 

exemplo, no estudo de edifícios, pontes, barragens, etc. 

4.2 Método dos Elementos Finitos 

A ideia básica do Método dos Elementos Finitos consiste em subdividir, 

inicialmente, o domínio do problema, em subdomínios de dimensões finitas tais 

que, o conjunto de todos os subdomínios seja igual ao domínio original. Em 

seguida, sobre cada subdomínio, isoladamente, adota-se um comportamento 

aproximado, local, para as incógnitas do problema (ALVES, 2007). 
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Determina-se o MEF como um modelo matemático, em que um meio 

contínuo é subdividido em vários elementos que preservam as propriedades do 

qual foi originado. Cada um desses elementos é representado por equações 

diferencias e esclarecidos por modelos matemático para que se obtenha as 

soluções desejadas. 

Para Logan (2007), no método dos elementos finitos a estrutura é dividida 

e o seu resultado se dá a partir das soluções e combinações de cada uma das 

equações, a qual a estrutura é decomposta. 

A análise de uma estrutura utilizando o método dos elementos finitos, conforme 

Alves Filho (2003) é composta por três etapa:  

a) Pré-processamento: é a etapa em que acontece a especificação da 

geometria do modelo, acontece também a especificação das propriedades do 

material, logo após que o elemento é criado, é preciso discretizá-lo, gerando sua 

malha. Aplica-se as condições de contorno. Após esse momento, o método 

fornece a opção de aplicar forças aos nós e verificar sua veracidade. 

b) Processamento: é a etapa que contempla os cálculos matriciais para 

a determinação dos deslocamentos, reações de apoio e forças internas dos 

elementos;  

c) Pós-processamento: é a etapa que tem como objetivo fornecer a 

visualização da solução obtida, através dos resultados numérico e sua coerência 

com o problema físico. 

4.3 Tipos de Elementos 

Segundo Souza (2003), eles podem apresentar inúmeras formas 

geométricas, como exemplo: linear, triangular, quadrilateral, hexaédrica, 

conforme seu tipo e conforme sua dimensão, sendo elas unidimensional, 

bidimensional ou tridimensional. 
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A Figura 1 representa a geometria de diversos tipos de elementos finitos. 

4.3.1 Elementos Unidimensionais 

Elementos Unidimensionais, na maior parte dos casos, são descritos por 

seus eixos baricêntricos sendo discretizados por um elemento finito 

unidimensional com dois nós. (ASSAN, 1999). 

Conforme Azevedo (2003), ao considerar apenas uma dimensão, a 

resultante pode não ter muito interesse funcional, porém o mesmo pode servir 

com uma introdução a outras técnicas que possuem um grau de exigência maior. 

Apresenta apenas uma coordenada x e essa é sua posição definida, sendo 

assim apresenta uma função de uma variável. 

Como exemplo de elementos unidimensionais tem-se: Treliças, vigas e 

cabos. 

4.3.2 Elementos Bidimensionais 

Elementos Bidimensionais podem ser descritos como elementos que 

possuem corpos longos onde a sua geometria e o carregamento não sofre 

alteração em seu eixo longitudinal (ASSAN, 1999). 

Seu deslocamento depende da coordenada de x e y, sendo assim 

apresenta uma função de duas variáveis (ALVES FILHO, 2003). 

Figura 1 - Tipos de elementos e quantidade de nós 

Fonte: Souza (2003) 
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 Conforme Assan (1999), dependendo apenas de duas coordenadas, a 

direção de deslocamentos w, pode ser considerada com 0, no caso nula, desta 

forma as deformações na direção z, também são nulas. Resulta num estado 

deformações definidas conforme matriz abaixo:  

휀 = {

휀𝑥
휀𝑦
𝛾𝑥𝑦
} =  

{
  
 

  
 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝜕𝑢

𝜕𝑦
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 
𝜕𝑣

𝜕𝑥}
  
 

  
 

 (1) 

 

Como exemplo de elementos bidimensionais têm-se: Placas e 

membranas. 

4.3.3 Elementos Tridimensionais 

Conforme Vaz (2010), com os grandes avanços na tecnologia nos últimos 

tempos os elementos tridimensionais têm sido cada vez mais utilizados em 

virtude da maior facilidade na geração da malha, que antes apresentavam 

grande dificuldades. 

Sua função mostra três variáveis, em virtude de seu deslocamento 

depender das coordenadas x, y e z. 

Como exemplo de elementos tridimensionais têm-se: elementos que são 

sólidos, blocos de estacas, sapatas e blocos de fundação. 

4.3.3.1 Elemento Sólido Tetraédrico Linear 

Para Alves Filho (2003), a estrutura sólida contínua pode ser subdividida 

em um determinado número de elementos, que estão conectados pelos seus 

nós. Em virtude da sua polivalência geométrica, toda estrutura sólida contínua 

pode ser montada como um grupo de Tetraedros, que são definidos como os 

Elementos Sólidos Tetraédricos, que por definição apresenta 04 nós, conforme 

pode ser observado na figura 2. 
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 Os modos de deslocamento dos pontos são descritos por 03 

componentes de deslocamentos u, v e w, nas três direções das coordenadas 

cartográficas x, y e z. Para Zienkiewicz e Taylor (2000) pode ser representado 

pela matriz a seguir:   

𝑢 =  [
𝑢
𝑣
𝑤
] (2) 

 Podendo ser representado pela equação a seguir: 

𝑢 = ∝1+ ∝2 𝑥 +∝3 𝑦 +∝4 𝑧 
(3) 

Conforme Alves Filho (2003), o elemento sólido possuiu 03 graus de 

liberdade por nós, multiplicando por 04 nós por elemento, resulta num total de 

12 graus de liberdade. 

{𝑓}12𝑥1 = [𝑘]12𝑥12𝑥 {𝑆}12𝑥1 
(4) 

Figura 2 – Elemento Sólido Tetraédrico Linear 

Fonte: Zienkiewicz e Taylor (2000), adaptado pelo autor. 
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Como pode ser observado na equação, a sua matriz das forças modais 

tem proporção de 12x1, já a sua matriz de rigidez tem como proporção 12x12 e 

a matriz dos deslocamentos nodais tem proporção de 12x1. 

Em todas as análises de elementos tridimensionais as 06 componentes de 

tensões são consideráveis, conforme citado por Zienkiewicz e Taylor (2000) e 

podem ser representadas pela matriz abaixo, seguindo as notações de 

elasticidades descritas no teorema de Timoshenko’s. 

휀 =

{
 
 

 
 
휀𝑥
휀𝑦
휀𝑧
𝛾𝑥𝑦
𝛾𝑦𝑧
𝛾𝑧𝑥}
 
 

 
 

=  

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝜕𝑢

𝜕𝑦
𝜕𝑤

𝜕𝑧
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 
𝜕𝑣

𝜕𝑥
𝑑𝑢

𝑑𝑧
+ 
𝜕𝑤

𝜕𝑦
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 
𝜕𝑢

𝜕𝑧}
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (5) 

 Alves Filho (2003) concluiu a partir da equação acima, que realizando as 

derivações em relação a x e considerando que y e z como termos constantes, 

por consequência, apresentando derivada nula obtém-se resultados constantes 

para todos os pontos do elemento. Alves ainda salienta que o fato de as 

deformações serem funções e serem empregas a todos os pontos do elemento, 

traz uma grande limitação do elemento Sólido Tetraédrico Linear. 

 Alves Filho (2003) continua sua conclusão referente ao sólido tetraédrico 

linear afirmando que os cálculos das tensões têm ligação direta com os cálculos 

das deformações, resultando assim num elemento de tensões constantes, 

representado pela equação abaixo. Para obtenção de um resultado mais preciso 

devido a sua constância é necessário utilizar um grande número de elementos 

na malha da estrutura, mesmo que a tensão dentro de cada elemento siga sendo 

calculada de forma constante, as mudanças de um elemento para outro não 

resultariam descontinuidades.  
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𝜎 =  

{
 
 

 
 
𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜎𝑧
𝜏𝑥𝑦
𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑧}
 
 

 
 

 (6) 

4.3.3.2 Elemento Sólido Tetraédrico Parabólico 

Para Alves Filho (2003), o elemento sólido tetraédrico parabólico 

apresenta a mesma característica de ser subdividido em um determinado 

número de elementos, que estão conectados pelos seus nós. Porém na sua 

definição apresenta um nó intermediário adicional nas arestas entre os dois nós, 

como pode ser observado na figura 3. 

O fundamento aplicado para justificar a colocação dos nós intermediários 

está vinculado a transformar o cálculo da deformação dentro do elemento cada 

vez mais preciso, resultando assim num cálculo de tensões mais preciso 

também. Aumentando número de nós no elemento aumenta por consequência 

o grau de liberdade do elemento. O elemento sólido possuiu 03 graus de 

liberdade por nós, multiplicando por 10 nós por elemento, resulta num total de 

30 graus de liberdade. 

Fonte: Zienkiewicz e Taylor (2000) editado pelo autor. 

 

Figura 3 – Elemento Sólido Tetraédrico Parabólico 

 



23 
 

{𝑓}30𝑥1 = [𝑘]30𝑥30𝑥 {𝑆}30𝑥1 
(7) 

Como pode ser observado na equação, a sua matriz das forças modais 

tem proporção de 30x1, já a sua matriz de rigidez tem como proporção 30x30 e 

a matriz dos deslocamentos nodais tem proporção de 30x1. 

 Os modos de deslocamento dos pontos são descritos por 3 componentes 

de deslocamentos u, v e w, nas três direções das coordenadas cartográficas x, 

y e z, porém o elemento parabólico varia diferente do elemento linear. No 

elemento linear varia em função de uma equação de primeiro grau, já no 

elemento parabólico varia de acordo com uma função de segundo grau, 

representada pela equação a seguir: 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∝1+∝2 𝑥 +∝3 𝑦 +∝4 𝑧 +∝5 𝑥𝑦 +∝6 𝑥𝑧 +∝7 𝑦𝑧 +∝8 𝑥
2

+∝9 𝑦
2 + ∝10 𝑧

2 

(8) 

𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∝11+∝12 𝑥 +∝13 𝑦 +∝14 𝑧 +∝15 𝑥𝑦 +∝16 𝑥𝑧 +∝17 𝑦𝑧

+∝18 𝑥
2 +∝19 𝑦

2 + ∝20 𝑧
2 

(9) 

𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∝21+∝22 𝑥 +∝23 𝑦 +∝24 𝑧 +∝25 𝑥𝑦 +∝26 𝑥𝑧 +∝27 𝑦𝑧

+∝28 𝑥
2 +∝29 𝑦

2 + ∝30 𝑧
2 

(10) 

 

Conforme Zienkiewicz e Taylor (2000) seguindo as notações de 

elasticidades descritas no teorema de Timoshenko’s, as análises de elementos 

tridimensionais são consideráveis 6 componentes de tensões por elemento, 

representadas pela matriz abaixo:  
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휀 =

{
 
 

 
 
휀𝑥
휀𝑦
휀𝑧
𝛾𝑥𝑦
𝛾𝑦𝑧
𝛾𝑧𝑥}
 
 

 
 

=  

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝜕𝑢

𝜕𝑦
𝜕𝑤

𝜕𝑧
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 
𝜕𝑣

𝜕𝑥
𝑑𝑢

𝑑𝑧
+ 
𝜕𝑤

𝜕𝑦
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 
𝜕𝑢

𝜕𝑧}
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(11) 

 Alves Filho (2003) lembra que as funções apresentam derivadas parciais, 

assim as derivadas que relacionam x, tem z e y como termos constantes. 

Diferente do que que viu no elemento linear, o elemento parabólico expõe um 

desempenho superior em relação ao anterior, pois sua deformação tem variação 

de nós para nós dentro do tetraedro. 

휀𝑥 = ∝2+∝5 𝑦 +∝6 𝑧 +∝8 𝑥 (12) 

휀𝑦 = ∝13+∝15 𝑥 +∝17 𝑧 +∝19 𝑦 (13) 

휀𝑧 = ∝24+∝26 𝑥 +∝27 𝑦 +∝30 𝑧 (14) 

𝜏𝑥𝑦 = ∝3+∝5 𝑥 +∝7 𝑧 + 2 ∝9 𝑦 +∝12+∝15 𝑦 +∝16 𝑧

+ 2 ∝18 𝑥 
(15) 

𝜏𝑥𝑧 = ∝4+∝6 𝑥 +∝7 𝑦 + 2 ∝10 𝑧 +∝22+∝25 𝑦 +∝26 𝑧

+ 2 ∝28 𝑥 
(16) 

𝜏𝑦𝑧 = ∝14+∝16 𝑥 +∝17 𝑦 + 2 ∝20 𝑧 +∝23+∝25 𝑥

+∝27 𝑧 + 2 ∝29 𝑦 
(17) 
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4.3.3.3 Elemento Sólido Hexaédrico Linear 

Conforme Alves Filho (2003), o elemento sólido hexaédrico mantém a 

mesma ideia inicial do anterior sendo subdividido em um determinado número 

de elementos, que estão conectados pelos seus nós, a diferença está na forma 

sólida e na quantidade de nós, uma vez que apresenta o formato de um 

paralelepípedo e 8 nós por elemento. Na figura 4 pode ser observado a 

formulação do elemento. 

Ainda conforme Alves Filho (2003), o elemento sólido possuiu 3 graus de 

liberdade por nós, multiplicando por 8 nós por elemento, resulta num total de 24 

graus de liberdade. 

{𝑓}24𝑥1 = [𝑘]24𝑥24𝑥 {𝑆}24𝑥1 
(18) 

Sua matriz das forças modais tem proporção de 24x1, sua matriz de 

rigidez tem proporção 24x24 e sua atriz dos deslocamentos nodais tem 

proporção de 24x1. 

A divisão de um volume espacial em elementos tetraédricos pode 

apresentar algumas dificuldades e com isso trazer uma facilidade de cometer 

erros em diversos pontos como por exemplo numeração nodal. Devido a esse 

Figura 4 – Elemento Sólido Hexaédrico Linear 

Fonte: Zienkiewicz e Taylor (2000), adaptado pelo autor. 
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fato, a subdivisão mais conveniente é a hexaédrica sólida, conforme descrito por 

Zienkiewicz e Taylor (2000). 

A função de interpolação utiliza a mesma definição que a tetraédrico, 

apresentando a seguinte formulação: 

4.3.3.4 Elemento Sólido Hexaédrico Parabólico 

O elemento sólido hexaédrico parabólico segue os mesmos 

procedimentos iniciais do elemento sólido linear, que é a característica de ser 

subdividido em um determinado número de elementos e que estão conectados 

pelos seus nós. A diferença está na sua definição, apresentando um nó 

intermediário adicional nas arestas entre os dois nós, como foi exemplificado por 

Alves Filho (2003), e observado na figura 5. 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∝1+∝2 𝑥 +∝3 𝑦 +∝4 𝑧 +∝5 𝑥𝑦 +∝6 𝑥𝑧 +∝7 𝑦𝑧 +∝8 𝑥𝑦𝑧 
(19) 

𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∝9+∝10 𝑥 +∝11 𝑦 +∝12 𝑧 +∝13 𝑥𝑦 +∝14 𝑥𝑧 +∝15 𝑦𝑧

+∝16 𝑥𝑦𝑧 

(20) 

𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∝17+∝18 𝑥 +∝19 𝑦 +∝20 𝑧 +∝21 𝑥𝑦 +∝22 𝑥𝑧 +∝23 𝑦𝑧

+∝24 𝑥𝑦𝑧 

(21) 

Fonte: Zienkiewicz e Taylor (2000), adaptado pelo autor. 

. 

Figura 5 – Elemento Sólido Hexaédrico Parabólico 
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O elemento sólido possuiu 3 graus de liberdade por nós, multiplicando por 

20 nós por elemento, resulta num total de 60 graus de liberdade. 

{𝑓}60𝑥1 = [𝑘]60𝑥60𝑥 {𝑆}60𝑥1 (22) 

Sua matriz das Forças Modais tem proporção de 60x1, sua matriz de 

Rigidez tem proporção 60x60 e sua matriz dos deslocamentos nodais tem 

proporção de 60x1. 

 Conforme é apresentado por Alves Filho (2003) a interpolação dos 

deslocamentos pode ser expressa de maneira geral conforme equação abaixo: 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∝1+∝2 𝑥 +∝3 𝑦 +∝4 𝑧 +∝5 𝑥𝑦 +∝6 𝑥𝑧 +∝7 𝑦𝑧 +∝8 𝑥
2

+∝9 𝑦
2 + ∝10 𝑧

2 + ∝11 𝑥𝑦𝑧 +∝12 𝑥
2𝑦 +∝3 𝑥

2𝑧 +∝14 𝑥𝑦
2

+∝15 𝑥𝑧
2 +∝16 𝑦

2𝑧 +∝17 𝑦𝑧
2 +∝18 𝑥

3 +∝19 𝑦
3 + ∝20 𝑧

3  

(23) 

 Já a equação de deformações do elemento hexaédrico pode ser 

representa de maneira geral pela equação abaixo: 

휀𝑥 = ∝2+∝5 𝑦 +∝6 𝑧 + 2 ∝8 𝑥 +∝11 𝑦𝑧 + 2 ∝12 𝑥𝑦 + 2 ∝13 𝑥𝑧 +∝14 𝑦
2

+ ∝15 𝑧
2 + 3 ∝18 𝑥

2 

(24) 

4.4 Malha 

Conforme Assan (1999), o MEF presume a segmentação do domínio de 

integração em um número finitos de diversas áreas denominadas elementos 

finitos, deixando o meio contínuo em discreto, como pode ser visto na figura 6. 

O conjunto dessas regiões denomina-se malha, esta pode ser aumentada ou 

diminuída variando assim a dimensão do elemento finito. Os pontos de 

intersecção das linhas são denominados nós. 
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Segundo Souza (2003), o tipo de elemento, a quantidade de nós, a 

quantidade de elementos finitos que estão vigentes na malha, que determinam 

a precisão do método. A consistência do método está relacionada com a 

tendência em que o tamanho desses elementos finitos tende a zero, mesmo se 

tratando de um método aproximado, fruto disso, a quantidade de nós dirige-se 

ao infinito, e por sua vez a solução converge a uma solução exata. Em suma a 

precisão dos resultados de uma análise de MEF está relacionada ao tamanho 

dos elementos que constituem a malha, quanto maior o tamanho e menor o 

número de elementos, menor a precisão do resultado. 

4.5 Matriz de Rigidez 

O método dos elementos finitos retirou da análise matricial de estruturas o 

procedimento da matriz de rigidez, aplicando a cada elemento de uma malha, a 

sua colaboração de matriz de rigidez (VAZ, 2010). 

 Do mesmo modo que apresentado na análise matricial de estruturas, o 

MEF é moldado por elementos associados entre si por meio de nós. No estudo 

da análise matricial, os elementos expostos são barras e os mesmos são 

denotados de dois nós nas suas extremidades, já no estudo dos elementos 

finitos, os nós estão comumente nos vértices desses elementos, que já 

apresentam uma forma mais complexa, como por exemplo um poliedro ou um 

polígono (VAZ, 2010). 

 Conforme Donin (2015), a matriz de rigidez depende do procedimento 

utilizado para aquisição deste sistema de matrizes, sendo levado em 

consideração a geometria do elemento e do material da estrutura. 

Figura 6 – Malha de Elementos Finitos 

Fonte: Assan (1999), adaptado pelo autor. 
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 Na figura 7 tem-se um elemento de treliça tridimensional e um exemplo 

de como é representado a matriz de rigidez deste elemento. 

 

(25) 

Onde: 

K= Matriz de Rigidez do Elemento 

A= Área transversal do elemento 

L= Comprimento do elemento 

4.6 Convergência de Malha 

 Conforme Vaz (2010), os parâmetros incógnitos nas funções de 

interpolação são os deslocamentos nodais. Essas funções procuram aproximar 

os resultados para as soluções mais exatas. Para a obtenção dos resultados 

mais exatos é almejado que a malha de elementos seja mais refinada. Uma 

estrutura modelada utilizando os elementos finitos pode ser considerada 

usualmente como uma estrutura mais rígida que a real, em virtude das funções 

aproximadoras empregadas para retratar os campos de deslocamento, que não 

conseguem, às vezes, imitar com precisão o campo real de deslocamento. 

 Ainda conforme Vaz (2010), para obtenção da solução mais exata da 

estrutura, alguns critérios de convergência de malha devem ser atendidos: 

Figura 7 – Elemento de treliça tridimensional 

 

Fonte: Donin (2015), adaptado pelo autor. 
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a) Critério 1: o polinômio de grau 𝓂 dentro de cada elemento, é 

fundamental ser completo dentro da função aproximadora ∅ = (𝑥, 𝑦, 𝑧)  

b) Critério 2: junto de cada elemento, é preciso existir continuidade ∅ =

(𝑥, 𝑦, 𝑧) e de suas derivadas até a ordem 𝓂− 1. 

c) Critério 3: quando a malha é refinada, cada elemento precisa 

apresentar as deformações constantes. 

4.7 Considerações sobre o ANSYS 

 Criado por John Swanson, o ANSYS é um software para resolução de 

problemas envolvendo o método dos elementos finitos. O programa apresenta 

solução para modelamento numérico de diversos problemas como: análise 

estrutural, acústicos, eletromagnéticos, transferência de calor, escoamento com 

fluidos e outros. 

O software do ANSYS de análise estrutural é empregado para certificar a 

precisão e garantir uma melhor otimização de projetos e consequentemente uma 

redução nos custos. 

4.8 Reservatórios 

Guerrin e Lavaur (2003) afirmam que reservatório é um recipiente 

contendo um líquido. O líquido presente nos reservatórios é comumente água 

potável, porém pode ser vinho, cerveja, hidrocarbonetos e etc.  

Com o intuito conseguir a máxima economia na sua execução, a escolha 

na forma do reservatório deve ser levada em conta, o terreno no qual o mesmo 

será construído e sua correspondência com a rede e equipamentos empregados 

para a sua construção. As formas usuais de construção variam de retângulos, 

círculos, hexágonos e outras (TSUTIYA, 2014).  

4.9 Tipos de Reservatórios 

Os reservatórios são divididos em relação ao seu volume:  

a) Pequenos: capacidade de armazenamento menor ou igual a 500m³;  

b) Médios: capacidade de armazenamento entre 501m³ até 5000m³;  

c) Grandes: capacidade de armazenamento maior que 5000m³.  
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Reservatórios elevados com capacidade de armazenamento interno maior 

que 1000 m³, já são considerados classificados como grandes devido a suas 

características (HANAI, 1977). 

 A classificação do reservatório pode ser referente de sua posição perante 

o terreno (TSUTIYA, 2014): 

a) Reservatório enterrado: está totalmente abaixo do terreno, 

comumente apresenta geometria circular ou retangular. 

b) Reservatório semienterrado: aproximadamente um terço da sua 

altura fica abaixo do nível do terreno e o restante acima do nível do 

solo; 

c) Reservatório apoiado: situado sobre o nível do terreno, 

normalmente sobre o terreno apresentando uma geometria cilíndrica; 

d) Reservatório elevado: Usualmente há necessidade de uma estrutura 

de sustentação, devido a sua base estar elevada em relação ao nível 

do terreno que o mesmo se encontra.   

Os reservatórios podem ser simples, complexos, formados por múltiplos 

ou ainda superpostos como pode ser visto na figura 8.  

Figura 8 – Classificação quanto a complexidade 

 

Fonte: Guerrin e Lavaur (2003), adaptado pelo autor. 

4.10 Dimensões 

A dimensão de um reservatório possuiu diversas variáveis, sendo elas 

dependendo da sua utilização. É comum considerar reservatórios como pequeno 

os que não ultrapassem a altura de 2m, já para os de grande porte a altura deve 

variar de 7m a 11m. Atender as dimensões em planta, é de grande valia e sempre 
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deve ser seguida, assegurando assim que não haja deformação. Conter a 

deformação garante as qualidades de impermeabilização da estrutural. 

 Considerando um reservatório circular de diâmetro 𝒹, de tensão 𝜎𝑎, o 

aumento do diâmetro pode ser representado para equação abaixo, atendendo à 

tração de equilibrio pelo concreto:  

∆𝑑 = 𝑑.
𝜎𝑎
𝐸𝑎

 (26) 

Quadro 1 – Alongamento do reservatório 

𝑑(𝑚) 2 5 10 15 20 25 30 40 

∆𝑑 0,4 1 2 3 4 5 6 8 

∆𝑙 = 𝜋∆𝑑 1,3 3,1 6,2 9,3 12,6 15,2 18,6 25,2 

Fonte: GUERRIN e LAVAUR (2003), adaptado pelo autor. 

 Conforme pode ser observado no quadro, o aumento do diâmetro dá no 

perímetro um alongamento em função da equação: 

∆𝑙 = 𝜋∆𝑑 (27) 

Tanto 
∆𝑙

𝑙
, como 

∆𝑑

𝑑
 são constantes independente do diâmetro considerado, 

por esse motivo, o risco de fissuração teórica do concreto, não é dependente 

apenas em função do diâmetro, esse risco é amplo tanto para obras de pequeno 

porte como para obras de grande porte. De maneira oposta, o risco prático 

proveniente de uma impermeabilização malfeita é maior em um reservatório 

grande, pois as fissuras apresentam tendência a se abrirem mais largamente 

nos grande que nos pequenos. Regularmente é adotado como o diâmetro 

máximo para reservatórios entre 25m e 30m, não havendo grande risco de 

fissuração, porém devido à heterogeneidade que a parede apresenta, alguns 

reservatórios de diâmetros maiores se comportam muito bem (GUERRIN e 

LAVAUR, 2003). 
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4.11 Efeitos considerados em reservatórios  

Os efeitos que são considerados nos reservatórios podem ser de diferentes 

naturezas. 

4.11.1 Peso próprio  

A NBR 6118:2014, define a massa específica do concreto armado como 

2550 kg/m³. 

4.11.2 Carga referente ao líquido 

Os valores dos pesos em volume para cada líquido podem ser vistos no 

quadro 2. 

Quadro 2 – Carga devido aos líquidos 

Líquido  Pesos em volumes 

Vinhos 950 a 1000 daN/m³ 

Cerveja  1020 a 1040 daN/m³ 

Alcatrão 1100 a 1250 daN/m³ 

Água potável 1000 daN/m³ 

Água do mar 1020 a 1030 daN/m³ 

Álcool 780 a 820 daN/m³ 

Leite 1028 a 1032 daN/m³ 

Petróleo 780 a 950 daN/³ 

Vinagre 950 a 1050 daN/m³ 

Benzol 900 daN/m³ 

    Fonte: Guerrin e Lavaur (2003), adaptado pelo autor. 

4.11.3 Sobrecargas de utilização 

Segundo Guerrin e Lavaur (2003), as sobrecargas de utilização variam 

conforme a aplicação, as especiais são empregas iguais a 250 daN/m³, podendo 

ser concentradas na parte superior dos reservatórios, são elas: salas de 

meteorologia, radiocomunicações e etc. 

 Quando o acesso ao público na parte superior é permitido, utilizados como 

terraço, é cauteloso considerar 400 daN/m³. Para sobrecargas de escadas de 

acesso, normalmente são considerados 450 daN/m³ ou 100 daN concretadas 

por movimento. 
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4.11.4 Variação de temperatura e de retração 

Conforme Guerrin e Lavaur (2003), a temperatura e a retração agem sobre 

um reservatório de mesma maneira que estruturas de concreto convencionais, 

principalmente se a estrutura for elevada. Porém normalmente não são 

considerados no cálculo de dimensionamento. A explicação dessa 

desconsideração está relacionada com a retração termoigrométrica, que atua 

apenas quando o reservatório se encontra vazio, o que é algo incomum. Quando 

cheio há efeito de inchamento e não de retração, o que ajuda a minimiza as 

tensões de tração no concreto. 

4.11.5 Deformação lenta 

A deformação lenta desempenha especialmente sobre as partes 

comprimidas por cargas permanentes, porém se não forem muito elevadas, o 

efeito quase não expõe perigo. Esse efeito também ocorre quando há paredes 

tracionadas das cubas. 

 A ação de deformação lenta introduzir uma modificação no arranjo de 

tensões entre aço e concreto. Uma vez que o aço começa a tracionar, o concreto 

sofrerá o efeito contrário sendo menos solicitado, tornando sua resistência à 

tração, uma circunstância mais favorável.  Quando se trata de estabilidade da 

cuba, o concreto exerce o papel primordial, desse viés a deformação lenta tornar-

se uma condição benéfica nas cubas dos reservatórios (GUERRIN e LAVAUR, 

2003). 

4.11.6 Vento 

A NBR 6118:2014, define em seu item 11.4.1.2: 

“Os esforços devidos à ação do vento devem ser considerados e 
recomenda-se que sejam determinados de acordo com o prescrito pela 
ABNT NBR 6123, permitindo-se o emprego de regras simplificadas 
previstas em Normas Brasileiras específicas.” (ABNT NBR 6118, 2014, 
p. 56) 

 Conforme descrito na NBR 6123:1988, para determinação da velocidade 

característica do vento, há dois fatores que são os mais determinantes. O 

primeiro fator é a posição geográfica que a estrutura em questão está localizada 

e o segundo fator, é a topografia da região.  
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 A velocidade básica do vento é determinada devido à localização que o 

reservatório será executado, como pode ser visualizado na figura 09. É proposto 

uma rajada de 3 segundos, em solo aberto e plano a 10 metros acima do nível 

do solo, com uma taxa de recorrência de 50 anos. 

 Para obtenção da velocidade característica do vento, a NBR 6123:1988 

propõe a multiplicação da velocidade básica do vento por três fatores. Os três 

fatores 𝑆1, 𝑆2 e 𝑆3 são utilização para corrigir a velocidade para cada situação. 

 

Velocidade característica do vento: 

𝑉𝑘 = 𝑉0. 𝑆1. 𝑆2. 𝑆3 (28) 

Onde: 

𝑉𝑘 = Velocidade característica do vento (m/s); 

𝑉0 = Velocidade básica do vento (m/s); 

𝑆1 = Fator topográfico; 

Figura 09 – Isopletas da velocidade básica 

Fonte: NBR 6123:1988, adaptado pelo autor. 
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𝑆2 = Fator rugosidade do terreno, dimensões da edificação e altura sobre o 

terreno; 

𝑆3 = Fator estatístico. 

Com a consecução da velocidade característica do vento, o cálculo para 

dimensionar a pressão dinâmica é estabelecido, de corrente da fórmula a seguir: 

𝑞 = 0,613. 𝑉𝑘
2 (29) 

Onde: 

𝑉𝑘 = Velocidade característica do vento (m/s); 

𝑞 = Pressão dinâmica do vento (N/m²). 

 Segundo a NBR 6123:1988, área frontal efetiva é o local da edificação 

que é considerado a aplicação da pressão dinâmica do vento. Para obter a 

fórmula é preciso multiplicar a largura do edifício pela altura do pavimento que 

será calculado. 

𝐴𝑒 = 𝐿. ℎ𝑎 (30) 

 Onde: 

𝐴𝑒 = Área frontal efetiva; 

𝐿 = Largura da edificação;    

ℎ𝑎= Altura do pavimento que será calculado, piso a piso. 

 A força de arrasto proveniente das ações do vento nas edificações é 

obtida com a fórmula a seguir: 

𝐹𝑎 = 𝐶𝑎. 𝑞. 𝐴𝑒 (31) 

 Onde: 

𝐹𝑎 = Força de arrasto (kN); 

𝐶𝑎 = Coeficiente de arrasto; 

𝑞   = Pressão dinâmica do vento (N/m²); 

𝐴𝑒 = Área frontal efetiva (m²). 

A força de arrasto provoca na base de um reservatório um momento fletor 

tal como: 

𝑀 = 𝐹𝑎 .
𝐻

2
 (32) 

Onde: 
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𝑀 = Momento fletor (kN*m); 

𝐹𝑎 = Força de arrasto (kN); 

𝐻 = Altura do reservatório (m);                 

4.11.7 Abalos sísmicos  

Força Horizontal:  

𝐹 = 2𝜎𝑃 (33) 

Onde:  

𝜎 = 0,70 ∗ 𝜎1 ∗ 𝜎2 ∗ 𝜎3 (34) 

Sendo: 

𝜎1 = 0,05 𝑎 0,15 + 0,02 ∗ (𝐻 − 10) 

𝜎2 =  1,00 

𝜎3 =  1,25 

O termo constante é 0,05 para zonas de pequena sismicidade, 0,10 para 

zonas de média sismicidade e 0,15 para zonas de forte sismicidade. H é a altura 

do reservatório em metros.   

Força Vertical:  

𝐹′ = ±4𝜎𝑃 (35) 

Onde:  

𝜎 = 0,70 ∗ 𝜎1 ∗ 𝜎2 ∗ 𝜎3 (36) 

Sendo: 

𝜎1 = 0,05 𝑎 0,15 

𝜎2 =  1,00 

 𝜎3 =  1,25 

Para as forças verticais, 𝜎1 é reduzido apenas ao termo constante, onde 

0,05 para zonas de pequena sismicidade, 0,10 para zonas de média sismicidade 

e 0,15 para zonas de forte sismicidade.   

Guerrin e Lavaur (2003), discorre que para um reservatório de pouca 

altura, construído numa zona que há uma pequena sismicidade não podem ser 
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satisfeitas suas condições, colocadas pelos cálculos anteriores. À vista disso as 

caixas d’água não devem ser dimensionadas para resistir aos sismos.  

4.12 Composição do reservatório circular sobre pilares elevado 

A composição referente a um reservatório circular elevado pode ser 

separada por: cuba (cobertura, parede e fundo) e estrutura de apoio. 

4.12.1 Cobertura 

Consistindo-se de um reservatório circular a cobertura pode ter sua 

geometria conforme os modelos a seguir:  

a) Uma cúpula;  

b) Uma cúpula central e uma laje anular;  

c) Uma cúpula central e um toro;  

d) Uma laje circular plana;  

e) Uma laje nervurada;  

f) Uma laje central e uma laje anular;  

g) Uma laje maciça  

h) Um cone;  

i) Um tronco de cone.  

4.12.2 Cúpula esférica 

Na figura 10 observa-se uma cúpula, também conhecida como domo, é 

uma abóbada hemisférica, e seus cálculos são apresentados com as fórmulas 

de Chaulet. 

Figura 10 – Cúpula esférica 

 

 Fonte: Guerrin e Lavaur (2003), adaptado pelo autor. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada
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Constante normal à superfície proveniente da pressão p: 

𝑁1 =
𝑝𝑅

2
 (37) 

𝑁2 =
𝑝𝑅

2
 (38) 

𝑇𝑜 =
𝑝𝑅2

2
sin 𝛼𝑜 cos 𝛼𝑜 (39) 

 Carga vertical uniforme p por unidade de superfície: 

𝑁1 = 𝑝𝑅
1

1 + sin 𝛼
 (40) 

𝑁2 = 𝑝𝑅 (sin 𝛼 −
1

1 + sin 𝛼
) (41) 

𝑇𝑜 = 𝑝𝑅
2
sin𝛼𝑜 cos𝛼𝑜
1+sin𝛼0  (42) 

4.12.3 Paredes 

Conforme Guerrin e Lavaur (2003), para o cálculo das paredes de um 

reservatório elevado, é considerado o engaste no fundo e também no tronco de 

cone mediante de uma cinta horizontal, esse cálculo é igual ao de um apoiado 

no solo. As paredes podem apresentar diferentes formas: retilínea, 

verticais, inclinadas, ou ainda com geratrizes variáveis, como identificado na 

figura 11. 

 

Figura 11 – Paredes 

Fonte: Guerrin e Lavaur (2003), adaptado pelo autor. 
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4.12.4 Método Hangan-Soare 

O método de Hangan-Soare é empregado para obtenção dos esforços de 

momento e força normal nas paredes de um reservatório que apresente o 

engaste perfeito entre a parede e a laje de fundo. Para resolução do método, é 

considerado uma fundação rígida no fundo do reservatório. 

 Momento do engastamento inferior:  

𝑀𝑜 = 𝐾. 𝛿. ℎ3 (43) 

Onde 𝐾: 

(
𝑒

𝑒′
)
3

. 𝐾3 2⁄ +
3

2. 𝛽ℎ
. 𝐾 −

3

4. (𝛽ℎ)3
. (1 −

1

𝛽ℎ
) = 0 (44) 

 

Na figura 13, o ábaco exibe os valores para 𝐾 dependendo de 
𝑒

𝑒′
, 
tan𝜑=𝑒

𝑒′
  e 

de 𝛽ℎ: 

Figura 12 – Paredes pelo método Hangan-Soare 

Fonte: GUERRIN e LAVAUR (2003), adaptado pelo autor. 
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Ponto no eixo x que o momento é nulo: 

𝑥0 = 𝐾0. ℎ (45) 

Onde 𝐾0: 

𝐾0 = 
𝜓0
𝛽ℎ

=
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔. [2. 𝐾(𝛽ℎ)2]

𝛽ℎ
 (46) 

 𝑥0 tem um valor máximo que independe de h: 

𝑥0,𝑚𝑎𝑥 ≈ 1,2. √𝑅𝑒 (47) 

 

Figura 13 – Ábaco para valores de K 

Fonte: GUERRIN e LAVAUR (2003), adaptado pelo autor. 
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Na figura 14, o ábaco exibe os valores para 𝐾0 dependendo de 
𝑒

𝑒′
, 
tan𝜑=𝑒

𝑒′
  

e de 𝛽ℎ: 

Ponto no eixo x que o momento negativo é máximo: 

𝑥1 = 𝐾1. ℎ (48) 

Onde 𝐾1: 

𝐾1 =
𝜋

4. 𝛽ℎ
+ 𝐾0 (49) 

 𝑥1 tem um valor máximo que independe de h: 

Figura 14 – Ábaco para valores de 𝑲𝟎 

 

Fonte: GUERRIN e LAVAUR (2003), adaptado pelo autor. 
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𝑥1,𝑚𝑎𝑥 ≈ 1,8. √𝑅𝑒 (50) 

Na figura 15, o ábaco exibe os valores para 𝐾1 dependendo de 
𝑒

𝑒′
, 
tan𝜑=𝑒

𝑒′
  

e de 𝛽ℎ: 

Momento máximo negativo: 

𝑀′ = −𝐾′. 𝛿. ℎ3 (51) 

Onde 𝐾′: 

𝐾′ = −𝐾. 𝑒−. 𝛽𝑥1. [𝑐𝑜𝑠. 𝛽𝑥1 −
1

2. 𝐾(𝛽ℎ)2
. 𝑠𝑖𝑛. 𝛽𝑥1] (52) 

 

Figura 15 – Ábaco para valores de 𝑲𝟏 

Fonte: GUERRIN e LAVAUR (2003), adaptado pelo autor. 
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Na figura 16, o ábaco exibe os valores para 𝐾′ dependendo de 
𝑒

𝑒′
, 
tan𝜑=𝑒

𝑒′
  

e de 𝛽ℎ 

Figura 16 – Ábaco para valores de K’ 

 

Fonte: GUERRIN e LAVAUR (2003), adaptado pelo autor. 

Ponto no eixo x de tração máximo: 

𝑥2 = 𝐾2. ℎ (53) 

Onde 𝐾2: 

𝐾2 =
𝜓2
𝛽ℎ

 (54) 

𝑥2 tem um valor limite: 
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𝑥2,𝑚𝑎𝑥 ≈ 0,60. √𝑅𝑒 (55) 

Na figura 17, o ábaco exibe os valores para 𝐾2 dependendo de 
𝑒

𝑒′
, 
tan𝜑=𝑒

𝑒′
  

e de 𝛽ℎ 

Figura 17 – Ábaco para valores de 𝑲𝟐 

Fonte: GUERRIN e LAVAUR (2003), adaptado pelo autor. 

 Tração máxima: 

𝑁𝜑,𝑚𝑎𝑥 = 𝐾
". 𝛿. 𝑅. ℎ (56) 

Onde 𝐾′′: 

𝐾" =  1 − 𝐾2 − 𝑒
−𝜓2 . 𝑐𝑜𝑠. 𝜓2 − 2.𝐾. ( 𝛽ℎ)². 𝑒

−𝜓2 . 𝑠𝑒𝑛. 𝜓2 (57) 
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Na figura 18, o ábaco exibe os valores para 𝐾′′ dependendo de 
𝑒

𝑒′
, 
tan𝜑=𝑒

𝑒′
  

e de 𝛽ℎ 

 

4.12.5 Consolos 

Faz a ligação entre as paredes, a estrutura de apoio e o fundo da cuba. 

Os consolos podem ser troncônico ou tórico.  

4.12.5.1 Consolo troncônico 

O modelo de cálculo que pode ser utilizado, conforme Guerrin e Lavaur 

(2003), para calcular um consolo é dimensiona-lo considerando uma laje semi-

engastada, o um componente normal N de carga P, peso total da água atuante 

Figura 18 – Ábaco para valores de K’’ 

 

Fonte: GUERRIN e LAVAUR (2003), adaptado pelo autor. 

 



47 
 

sobre a largura b, um vão de laje L e suportando o peso da laje e uma carga 

distribuída devida a N e ao peso da laje, conforme apresentado na figura 19. 

Os fatores que influenciam no momento fletor referente ao consolo 

troncônico estão atrelados a rigidez relativa a cinta alta do tronco de cone. 

Quando a cinta alta apresenta rigidez de valor equivalente a rigidez do tronco do 

cone, resulta em dois momentos negativos nas extremidades e na região central, 

momentos positivos. Por outro lado, se o consolo for fino e principalmente a cinta 

alta muito deformável, a região de momentos positivos centrais continuará até a 

parte superior como pode ser observado na figura 20. 

 

Figura 19 – Modelo de laje semi-engastada 

Fonte: GUERRIN e LAVAUR (2003), adaptado pelo autor. 

 

Figura 20 – Momentos no consolo 

Fonte: GUERRIN e LAVAUR (2003), adaptado pelo autor. 
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4.12.5.2 Consolo tórico 

Segundo Guerrin e Lavaur (2003), este modelo de consolo não é muito 

utilizado. Para seu dimensionamento deve ser utilizado os cálculos da obra de 

R. Gauthron. 

4.12.6 Fundo 

O fundo do reservatório pode apresentar diferentes formas, como por 

exemplo: uma laje plana, uma laje maciça, uma laje nervurada, uma laje 

cogumelo, uma cúpula esférica ou uma cobertura cônica. 

4.12.6.1 Cúpula esférica 

Utilizando as fórmulas de Chaulet: 

𝑁1 = 𝑅 (
𝐻

2
−
𝑅

3

1 + sin 𝛼 + sin2 𝛼

1 + sin 𝛼
) (58) 

𝑁2 = 𝑅 (
𝐻

2
+
𝑅

3

1 − 2 sin 𝛼 − 2sin2 𝛼

1 + sin 𝛼
) (59) 

𝑇0 = 𝑅
2 sin𝛼0 cos𝛼0(

𝐻
2
−
𝑅
3
1+sin𝛼0+sin

2 𝛼0
1+sin𝛼0

)
 (60) 

Figura 21 – Consolo troncônico 

Fonte: GUERRIN e LAVAUR (2003), adaptado pelo autor. 
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4.13 Método de Análise de Membrana 

Conforme Dr. B.C. Punmia, Ashok Kumar Jain e Arun Kumar Jain (2003) 

na teoria de análise de membrana, cada elemento é considerado como 

independente dos demais. 

Ainda conforme Dr. B.C. Punmia, Ashok Kumar Jain e Arun Kumar Jain 

(2003), os elementos de membranas apresentam um comportamento divergente 

ao que é apresentado por elementos planos, uma vez que as membranas são 

submetidas apenas a tensões diretas e diante disso nenhum momento de fletor 

é incorporado a estrutura. 

4.13.1 Reservatório INTZE 

O diâmetro do reservatório é considerado sendo D e a altura da parte 

cilíndrica como H. As paredes são admitidas como livres na parte superior e na 

parte inferior. Devido a isso, as paredes estão sujeitas a um arco de tração. 

As paredes são adequadamente reforçadas com duas cintas, uma na 

região superior e outra na região inferior.  

Na figura 23, Dr. B.C. Punmia, Ashok Kumar Jain e Arun Kumar Jain 

(2003), apresentam uma imagem com diversas fórmulas para auxiliar no pré-

dimensionamento da estrutura de um reservatório do tipo INTZE, fórmulas essas 

que depende do diâmetro interno D. Além disso, aponta a equação para 

Figura 22 – Fundo de cúpula esférica 

Fonte: GUERRIN e LAVAUR (2003), adaptado pelo autor. 
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determinação do volume total de água da cuba do reservatório circular do tipo 

INTZE.  

𝑉 =
𝜋

4
∗ 𝐷2 ∗ ℎ +

𝜋

12
∗ 𝐷0 ∗ [𝐷

2 + 𝐷0
2 + 𝐷 ∗ 𝐷0] − 

𝜋

3
∗ ℎ2

2 ∗ (3 ∗ 𝑅2 − ℎ2) (61) 

4.13.2 Cúpula superior 

A cúpula superior apresenta um raio da curvatura, 𝑅1, seu cálculo 

depende da sua altura em relação ao início da parede cilíndrica e raio do 

reservatório em questão.  

ℎ1 ∗ (2 ∗ 𝑅1 − ℎ1) = 𝑅2 (62) 

Este raio é usado para calcular a força meridional que a cúpula superior 

transfere para a cinta superior. Além do raio, o peso próprio e a sobrecarga de 

utilização influenciam no valor da força exercida. 

Figura 23 – Pré-dimensionamento da estrutura 

Fonte: Dr. B.C. Punmia, Ashok Kumar Jain e Arun Kumar Jain (2003), adaptado pelo autor. 
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𝑇1 = 
𝑝 ∗ 𝑅1

1 + cos𝜙1
 (63) 

Onde: 

 𝑝 = Peso próprio da cúpula mais sobrecarga de utilização; 

 𝑅1 = Raio de curvatura da cúpula; 

 Cos𝜙1= Ângulo entre o centro da cúpula e o início da parede do 

reservatório. 

4.13.3 Cinta superior 

Localizada entre a cúpula superior e a parede do reservatório, a cinta é 

construída para auxiliar absorção das forças meridionais exercidas pela cúpula, 

aliviando assim as tensões na parte superior da parede cilíndrica. A componente 

horizontal de 𝑇1 é dada por: 

𝑝1 = 𝑇1 ∗  cos 𝜙1 (64) 

A tração total tendendo a romper a cinta é igual a: 

𝑃1 = 𝑝1 ∗  
𝐷

2
 (65) 

Figura 24 – Detalhe da cúpula superior 

Fonte: Dr. B.C. Punmia, Ashok Kumar Jain e Arun Kumar Jain (2003), adaptado pelo autor. 
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4.13.4 Parede cilíndrica 

No método de análise de membrana, as paredes de um reservatório são 

consideradas como livre na parte superior e na parte inferior, diante disso, o 

maior arco de tração ocorre na base da parede e a intensidade é dada pela 

equação a seguir:  

𝑃 = 𝑤 ∗ ℎ ∗
𝐷

2
 (66) 

4.13.5 Cinta inferior 

Localiza-se entre a junção da parede e o tronco cônico. A carga vertical 

na junção da parede com a tronco cônico é transferido para a cinta inferior por 

uma força meridional. A componente horizontal resultante dessa força causa um 

arco de tensão nessa junção. A cinta é prevista para absorção dessa força. 

A componente horizontal é pela equação a seguir: 

𝑃𝑊 = 𝑊 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜙0 (67) 

Onde: 

W = carga transmitida pela parede do reservatório para o topo do tronco 

cônico, por unidade de metro; 

 𝜙0 = Inclinação entre a vertical da parede e o tronco cônico. 

 A componente horizontal devido à força de pressão da água no topo do 

tronco cônico é pela equação a seguir: 

𝑃𝑤 = 𝑤 ∗ ℎ ∗ 𝑑3 (68) 

Onde: 

w = peso específico do liquido; 

h = altura do líquido, do topo até o centro da cinta;  

 𝑑3 = largura da cinta inferior. 
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Por conseguinte, a tração resultante tentando abrir a cinta 𝐵3 é dada pela 

seguinte equação e pode ser visualizada na figura 24: 

𝑃3 = (𝑃𝑊 + 𝑃𝑤) ∗
𝐷

2
 (69) 

4.13.6 Tronco cônico 

O tronco cônico está sujeito a dois tipos de forças, uma devido à força 

meridional e a outro devido ao arco de tensões. 

4.13.6.1 Força meridional no tronco cônico 

São impulsos devidos às forças verticais transferidas a base do tronco, 

essas forças são originadas pelo somatório dos pesos. Considerando W, o peso 

próprio somado da estrutura que descarrega no tronco cônico por unidade de 

metro (cúpula superior, parede cilíndrica, cinta superior e inferior), 𝑊𝑤 sendo o 

total de peso do liquido sobre o tronco cônico e 𝑊𝑠 o peso próprio do tronco 

cônico dado pela equação 69: 

𝑊𝑠 = [𝜋 ∗ (
𝐷 ∗ 𝐷0
2

) ∗ 𝑙 ∗ 𝑡0] ∗ 𝛾𝐶 (70) 

 

Figura 25 – Detalhe da tração na cinta inferior 

Fonte: Dr. B.C. Punmia, Ashok Kumar Jain e Arun Kumar Jain (2003), adaptado pelo autor 
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Onde: 

𝑙 = comprimento inclinado do tronco cônico; 

𝑡0 = espessura do tronco cônico; 

 𝛾𝐶 = peso específico do concreto armado. 

Por consequência, a carga vertical total por unidade de metro é: 

𝑊2 =
𝜋 ∗ 𝐷 ∗𝑊 +𝑊𝑤 +𝑊𝑠

𝜋 ∗ 𝐷0
 (71) 

 A força meridional no tronco cônico é dada pela equação 72:  

𝑇0 =
𝑊2

cos𝜙0
 (72) 

4.13.6.2 Arco de tração 

Devido à pressão hidrostática exercida pela água e o peso próprio, o 

tronco cônico também está sujeito a um arco de tração. Considerando 𝑝 com a 

pressão da água em qualquer altura ℎ′ acima da base do tronco cônico, e 

considerando 𝐷′ o diâmetro do tronco cônico nessa profundidade. A pressão da 

água vai atuar como normal na superfície inclinada do tronco. Considerando q 

como o peso do tronco cônico por metro quadrado da área de superfície. Assim, 

o arco de tração 𝑃0
′ em qualquer altura ℎ′é dado pela equação 72: 

𝑃0
′ = (

𝑝

cos𝜙0
+ 𝑞 ∗ tan𝜙0) ∗

𝐷′

2
 (73) 

4.13.7 Cúpula inferior 

A cúpula inferior apresenta tensões de compressão tanto meridionalmente 

como compressão ao longo do arco de sua cúpula. As tensões são devido ao 

peso da água suportado e devido ao seu próprio peso. Considerando 𝐻0 como a 

profundidade total de água sobre os limites da cúpula inferior. A equação para 

saber o peso total de água sobre o arco da cúpula é dada a seguir:  



55 
 

𝑊0 = (
𝜋

4
∗ 𝐷0

2 ∗ 𝐻0 −
𝜋 ∗ ℎ2

2

3
∗ (3 ∗ 𝑅2 − ℎ2) ∗ 𝑤 (74) 

 O peso próprio da cúpula inferior é dado pela equação 75: 

𝑝𝑝 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅2 ∗ ℎ2 ∗ 𝑡2 ∗ 𝛾𝑐 (75) 

 Onde: 

 𝑡2 = Espessura da cúpula inferior; 

𝛾c = Peso específico do concreto armado. 

A carga total sobre a cúpula é dada pela soma do peso próprio mais o 

peso de água sobre o arco de superfície. 

𝑊𝑇 = 𝑊0 + (2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅2 ∗ ℎ2 ∗ 𝑡2 ∗ 𝛾𝑐) (76) 

A força meridional é dada pela equação 77: 

𝑇2 = 
𝑊𝑇

𝜋 ∗ 𝐷0 ∗ sin𝜙2
 (77) 

A máxima tensão de compressão é no centro da estrutura e depende da 

intensidade por carga 𝑝2. 

𝑝2 = 
𝑊𝑇

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅2 ∗ ℎ2
 (78) 

𝑀á𝑥. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 =
𝑝2 ∗ 𝑅2
2 ∗ 𝑡2

 
(79) 
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4.13.8 Cinta inferior da cuba 

A cinta inferior da cuba recebe força inclinada 𝑇0 na parte interna referente 

ao tronco cônico e na parte externa referente a força 𝑇2 da cúpula inferior. A 

componente horizontal de ambos se opõe, diante disso se 𝑇0 ∗ sin 𝜙0 > 𝑇2 ∗

cos𝜙2, a cinta será submetida à compressão, de maneira oposta, se 𝑇0 ∗ sin 𝜙0 <

𝑇2 ∗ cos𝜙2, a cinta será submetida à tração. A força horizontal é dada pela 

equação 79: 

𝑃 = 𝑇0 ∗ sin 𝜙0 − 𝑇2 ∗ cos𝜙2 (80) 

 Caso 𝑃 seja submetido a uma força de compressão ou for 0, as dimensões 

do reservatório deverá ser ajusta. Sendo 𝑏2 a largura e 𝑑2 a altura da cinta inferior 

da cuba, a tensão é dada pela seguinte equação: 

𝑝𝐻 = 
𝑃 ∗ 𝐷0
2

∗ 
1

𝑏 ∗ 𝑑
 (81) 

 Já a carga vertical por unidade de medida é dada pela seguinte equação: 

𝑃𝑉 = 𝑇0 ∗ cos𝜙0 + 𝑇2 ∗ sin𝜙2 (82) 

Figura 26 – Detalhe da cúpula inferior 

Fonte: Dr. B.C. Punmia, Ashok Kumar Jain e Arun Kumar Jain (2003), adaptado pelo autor 



57 
 

5 METODOLOGIA 

No capítulo a seguir contempla-se a metodologia empregada no trabalho, 

com objetivo de colocar em prática os três métodos de cálculo estudados, e, por 

consequência, realizar uma análise dos resultados obtidos. 

Comparando métodos de cálculos manuais e um método de cálculo 

computacional em um reservatório circular elevado de modelo INTZE. 

 Para obtenção dos resultados computacionais adota-se o Método dos 

Elementos Finitos através da utilização do software ANSYS – Mechanical APDL, 

versão acadêmica 16.1, disponível no laboratório do Curso de Engenharia Civil 

da Universidade de Santa Cruz do Sul. 

5.1 Definição da geometria da estrutura 

 O reservatório do tipo INTZE são compostos por: uma cúpula superior, 

uma cuba de formato cilíndrico, um tronco cônico, uma cúpula inferior e são 

apoios sobre pilares.  

 O pré-dimensionamento das estruturas de um reservatório do tipo INTZE 

são derivadas do diâmetro adotado. Adotou-se para esse trabalho um diâmetro 

interno de 600 cm, a partir desse valor achamos os valores das demais 

geometrias. 

 A cúpula superior tem uma espessura de 15,0 cm e altura conforme a 

equação 82.   

ℎ1 =
𝐷

6
 (83) 

ℎ1 =
600

6
  

ℎ1 = 100 𝑐𝑚 = 1 𝑚  

 A cuba cilíndrica tem uma espessura de 25,0 cm e altura conforme a 

equação 83.   

ℎ =
2𝐷

3
 (84) 
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ℎ =
2 ∗ 600

3
  

ℎ =  400 𝑐𝑚 = 4 𝑚  

 O tronco cônico tem uma espessura de 25,0 cm e altura conforme a 

equação 84.   

ℎ𝑜 =
3𝐷

16
 (85) 

ℎ𝑜 =
3 ∗ 600

16
  

ℎ𝑜 = 112,50 𝑐𝑚 = 1,125 𝑚  

 A cúpula inferior tem uma espessura de 25,0 cm e altura conforme a 

equação 85 e largura conforme a equação 86.   

ℎ2 =
𝐷

8
 (86) 

ℎ2 =
600

8
  

ℎ2 = 75 𝑐𝑚 = 0,75 𝑚  

𝐷𝑜 =
5 ∗ 𝐷

8
 

(87) 

𝐷𝑜 =
5 ∗ 600

8
 

 

𝐷𝑜 = 375 𝑐𝑚 = 3,75 𝑚  

 No topo e na base da cuba cilíndrica existem vigas de cintamento, no 

contorno da mesma, com base 25,0 cm e altura de 50,0 cm. Existe também uma 

viga de suporte na ligação entre a cúpula inferior e o tronco cônico, com base 

25,0 cm e altura de 50,0 cm, a viga descarrega em quatro pilares, cada um com 

7,5 m de altura. A seção dos pilares tem 25,0 cm x 50,0 cm. 

 A capacidade de armazenamento de um reservatório do tipo INTZE é 

determinada pela equação 48 que leva em consideração o volume de toda cuba 

mais o volume do tronco cônico menos o volume da cúpula inferior. 
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𝑉 =
𝜋

4
∗ 𝐷2 ∗ ℎ +

𝜋

12
∗ 𝐷0 ∗ [𝐷

2 + 𝐷0
2 + 𝐷 ∗ 𝐷0] − 

𝜋

3
∗ ℎ2

2 ∗ (3 ∗ 𝑅2 − ℎ2) (61) 

𝑅2 =
(
𝐷0
2 )

2

+ ℎ2
2

2 ∗ ℎ2
  

𝑅2 =
(
375
2 )

2

+ 752

2 ∗ 75
 

 

𝑅2 = 271,875 𝑐𝑚 = 2,71875 𝑚  

𝑉 =
𝜋

4
∗ 6002 ∗ 400 +

𝜋

12
∗ 112,5 ∗ [6002 + 3752 + 600 ∗ 375] − 

𝜋

3
∗ 752

∗ (3 ∗ 271,875 − 75) 

 

𝑉 = 130106114,5 𝑐𝑚3 = 130,11 𝑚3  

 A Figura 27 representa a geometria do reservatório. 

Figura 27 – Reservatório INTZE 

 

Fonte: Autor (2019). 

Fonte: Autor (2019). 
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5.2 Composição de carga do reservatório 

 Neste item evidencia-se as composições de carga que atuam em cada 

parte da estrutura do reservatório. Na cúpula superior as cargas que atuam são: 

o peso próprio da estrutura de concreto, uma sobrecarga de utilização, 

revestimento e impermeabilização.  

• Peso própria da estrutura de concreto: 

𝑌𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 = 25
𝑘𝑁

𝑚3
 

𝑒𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0,15 𝑚 

𝑃𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑌𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗  𝑒 𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑃𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 25 ∗ 0,15 

𝑃𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 3,75
𝑘𝑁

𝑚2
 

• Sobrecarga de utilização da estrutura: 

𝑃𝑢 = 0,5
𝑘𝑁

𝑚2
 

• Sobrecarga de utilização da estrutura: 

𝑃𝑟𝑒𝑣 = 1,0
𝑘𝑁

𝑚2
 

 A composição total de carga da estrutura de cobertura dá-se pelo 

somatório de todas as cargas:   

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑃𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑃𝑢 + 𝑃𝑅𝑒𝑣 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 3,75 + 0,5 + 1,0  

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 5,25
𝑘𝑁

𝑚2
 

 A área da estrutura de cobertura é determinada pela seguinte equação: 

𝐴𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  𝜋 ∗ ( 𝑟2 + 𝑓2) 

𝐴𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  𝜋 ∗ ( 3,252 + 1,152) 

𝐴𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  37,34 𝑚2 
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 O perímetro da estrutura de cobertura é determinado pela equação do 

perímetro de uma circunferência: 

𝑃𝑒𝑟𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  2 ∗  𝜋 ∗ 𝑟 

𝑃𝑒𝑟𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  2 ∗  𝜋 ∗ 3,25 

𝑃𝑒𝑟𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  20,42 𝑚 

 O peso total será distribuído através de uma carga linearmente distribuída, 

este peso será de aplicado sobre a cuba do reservatório, conforme a equação a 

seguir: 

𝑃1 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ∗ 𝐴𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑃𝑒𝑟𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

𝑃1 =
5,25 ∗ 37,34

20,42
 

𝑃1 = 9,60 
𝑘𝑁

𝑚
= 0,096

𝑘𝑁

𝑐𝑚
 

 

5.3 Análise utilizando o Método de Hangan-Soare 

 Para utilização do método de Hangan-Soare é preciso definir alguns 

parâmetros com base nos cálculos utilizados para dimensionamento do 

reservatório. O primeiro parâmetro é  
𝑒

𝑒′
 espessura da parede cilíndrica dívida 

pela espessura da parede de fundo. 

𝑒

𝑒′
=
0,25

0,25
 (88) 

𝑒

𝑒′
= 1,00  

 O segundo parâmetro é encontrado utilizando a altura, o raio e a 

espessura da parede do reservatório, através da equação 89. 

𝛽ℎ = 1,307 ∗  
ℎ

√𝑟 ∗ 𝑒
 (89) 

𝛽ℎ = 1,307 ∗  
4,00

√3,00 ∗ 0,25
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𝛽ℎ = 6,04  

5.3.1 Momento do engastamento inferior 

 Utilizando os parâmetros encontrados no item anterior é possível extrair 

do ábaco da figura 13, o valor K para obtenção do momento do engastamento 

inferior.  

𝑀𝑜 = 𝐾 ∗ 𝛿 ∗ ℎ3 (43) 

𝑀𝑜 = 0,00837 ∗ 10 ∗ 43  

𝑀𝑜 = 5,357 𝑘𝑁.
𝑚

𝑚
  

Figura 28 – Valor K para momento do engastamento inferior 

Fonte: Autor (2019) 
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 Na figura 29, é possível extrair o valor de 𝐾𝑜, decorrente dos parâmetros 

iniciais. Este valor de 𝐾𝑜 é utilizado para calcular a altura que o momento fletor é 

nulo.  

 Empregando o valor de 𝐾𝑜 = 0,0884, na equação 45. 

𝑋𝑜 = 𝐾𝑜 ∗ ℎ (45) 

𝑋𝑜 = 0,0884 ∗ 4  

𝑋𝑜 = 0,3536 𝑚 = 35,36 𝑐𝑚  

 Lembrando que o 𝑋𝑜 tem um limite máximo e seu valor máximo independe 

da altura do reservatório. 

Figura 29 – Valor 𝑲𝒐para altura momento fletor nulo 

engastamento inferior 

 

Fonte: Autor (2019) 
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𝑥0,𝑚𝑎𝑥 ≈ 1,2. √𝑅𝑒 (47) 

𝑥0,𝑚𝑎𝑥 ≈ 1,2. √3,00 ∗ 0,25  

𝑥0,𝑚𝑎𝑥 ≈ 1,039 𝑚 ≈ 103,9 𝑐𝑚  

5.3.2 Momento negativo máximo 

 Utilizando os parâmetros encontrados no item 5.3 é possível extrair do 

ábaco da figura 16, o valor K’ para obtenção do momento máximo momento fletor 

negativo. 

  

 O valor de K’ extraindo do ábaco é utilizado na equação 51 e assim obtém-

se o momento máximo fletor negativo na parede do cilindro.  

𝑀′ = −𝐾′ ∗ 𝛿 ∗ ℎ3 (51) 

𝑀𝑜 = −0,00298 ∗ 10 ∗ 43  

Figura 30 – Valor K’ para momento máximo negativo 

 

Fonte: Autor (2019) 
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𝑀𝑜 = −1,9072 𝑘𝑁.
𝑚

𝑚
  

 Na figura 15, é possível extrair o valor de 𝐾1, decorrente dos parâmetros 

iniciais. Este valor de 𝐾1 é utilizado para calcular a abscissa 𝑋1, que é a altura 

onde o momento fletor negativo é máximo.  

 Empregando o valor de 𝐾1 = 0,22, na equação 48 para encontrar a 

abscissa 𝑋1. 

𝑋1 = 𝐾1 ∗ ℎ (48) 

𝑋1 = 0,22 ∗ 4  

Figura 31 – Valor 𝑲𝟏 para altura momento fletor negativo máximo 

Fonte: Autor (2019) 
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𝑋1 = 0,88 𝑚 = 88 𝑐𝑚  

 Assim como 𝑋𝑜 tem um limite máximo, 𝑋1 também possui uma altura limite 

máxima para o momento negativo máximo e seu valor máximo independe da 

altura do reservatório. 

𝑥1,𝑚𝑎𝑥 ≈ 1,8. √𝑅𝑒 (50) 

𝑥1,𝑚𝑎𝑥 ≈ 1,8. √3,00 ∗ 0,25  

𝑥1,𝑚𝑎𝑥 ≈ 1,5588 ≈ 155,88 𝑐𝑚  

5.3.3 Força normal máxima 

 Seguindo a linha do momento fletor no engastamento e do momento 

máximo negativo, a força normal máxima também utiliza os parâmetros 

encontrados no item 5.3. Extraindo do ábaco da figura 18, obtém-se o valor K’’ 

para calcular a força normal máxima. 

.  

 O valor de K’’ extraindo do ábaco e utilizado na equação 56 e assim 

obtém-se a força normal na parede do cilindro. 

Figura 32 – Valor K’’ para força normal máxima 

Fonte: Autor (2019) 
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𝑁𝜑 𝑚á𝑥 = 𝐾". 𝛿. 𝑟. ℎ (56) 

𝑁𝜑 𝑚á𝑥 = 0,6491 . 10 . 3 . 4  

𝑁𝜑 𝑚á𝑥 = 77,892
𝑘𝑁

𝑚
  

 Decorrente dos parâmetros iniciais, na figura 17, é possível extrair o valor 

de 𝐾2. 𝐾2 é utilizado para calcular a abscissa 𝑋2, que é a altura onde a força 

normal é máxima. 

 

 Empregando o valor de 𝐾2 = 0,3373, na equação 53 para encontrar a 

abscissa 𝑋2. 

𝑋2 = 𝐾2 ∗ ℎ (53) 

Figura 33 – Valor 𝑲𝟐 para altura da força normal máxima 

 

Fonte: Autor (2019) 
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𝑋2 = 0,3373 ∗ 4  

𝑋2 = 1,3492 𝑚 = 134,92 𝑐𝑚  

 A equação 55 delimita uma altura máxima aproximada para a força normal 

máximo, baseado no raio do reservatório e na espessura da parede cilíndrica. 

𝑥2,𝑚𝑎𝑥 ≈ 0,6. √𝑅𝑒 (55) 

𝑥2,𝑚𝑎𝑥 ≈ 0,6. √3,00 ∗ 0,25  

𝑥2,𝑚𝑎𝑥 ≈ 0,5196 𝑚 ≈ 51,96 𝑐𝑚  

Na falta do fundo tem-se a força normal de tração máxima na base da 

parede em questão do reservatório conforme a equação abaixo: 

𝑁𝜑 𝑚á𝑥 = 𝛿. 𝑟. ℎ (56) 

𝑁𝜑 𝑚á𝑥 = 10 . 3 . 4  

𝑁𝜑 𝑚á𝑥 = 120,0
𝑘𝑁

𝑚
  

5.4 Análise utilizando o Método Análise de Membrana 

Para resolução do Método de Análise de Membrana, é preciso definir 

alguns parâmetros iniciais. Estes parâmetros são referentes ao ângulo e raio da 

cúpula superior e ao ângulo e raio cúpula inferior.  

Cúpula superior: 

1 ∗ (2 ∗ 𝑅1 − 1) = 3² 
(61) 

𝑅1 = 5 𝑚 
 

sin𝜙1 =
3

5
= 0,6 

 

𝜙1 = 36,87° 
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Cúpula inferior: 

𝑅2 = 2,72 𝑚 
 

sin𝜙2 =
1,875

2,72
= 0,689 

 

𝜙1 = 43,57° 
 

5.4.1 Cúpula superior 

Considerando a espessura da cúpula superior com 0,15 metros e a 

sobrecarga de utilização, sendo 0,5 kN/m² de sobrecarga mais 1,0 kN/m² de 

revestimentos e impermeabilização. 

𝑝𝑝 = 0,15 ∗ 25 = 3,75
𝑘𝑁

𝑚2
  

𝑝 = 3,75
𝑘𝑁

𝑚2
+  1,5

𝑘𝑁

𝑚2
= 5,25 𝑘𝑁/𝑚²  

𝑇1 = 
5,25 ∗ 5

1 + 0,8
 (62) 

𝑇1 =  14,58 𝑘𝑁/𝑚  

5.4.2 Cinta superior  

A componente horizontal de 𝑇1 é: 

𝑝1 = 14,58 ∗  0,8 (63) 

𝑝1 = 11,664 𝑘𝑁/𝑚  

A tração total tendendo a romper a cinta é igual a: 

𝑃1 = 11,664 ∗  
6

2
 (64) 

𝑃1 = 34,992 𝑘𝑁  
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5.4.3 Parede cilíndrica do reservatório 

No primeiro metro de parede: 

𝑃 = 10 ∗ 1 ∗
6

2
 (65) 

𝑃 = 30 𝑘𝑁/𝑚 
 

No segundo metro de parede: 

𝑃 = 10 ∗ 2 ∗
6

2
 (65) 

𝑃 = 60 𝑘𝑁/𝑚 
 

No terceiro metro de parede: 

𝑃 = 10 ∗ 3 ∗
6

2
 (65) 

𝑃 = 90 𝑘𝑁/𝑚 
 

No quarto metro de parede: 

𝑃 = 10 ∗ 4 ∗
6

2
 (65) 

𝑃 = 120 𝑘𝑁/𝑚 
 

Figura 34 – Força normal na parede do reservatório pelo Método de 

Análise de Membrana 

Fonte: Autor (2019). 
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5.4.4 Cinta inferior 

A carga 𝑊 transmitido através da parede do reservatório, no topo do 

tronco cônico consiste na seguinte soma de pesos: 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑎 𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑇1 ∗ sin 𝜙1 = 14,58 ∗ 0,6  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑎 𝑐ú𝑝𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 8,74 𝑘𝑁/𝑚  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑏 ∗ 𝑑 ∗ 𝛾𝑐 = 0,25 ∗ 0,25 ∗ 25  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 1,56 𝑘𝑁/𝑚  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 = ℎ ∗ 𝑡 ∗  𝛾𝑐 = 4 ∗ 0,25 ∗ 25  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 = 25 𝑘𝑁/𝑚  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑏 ∗ 𝑑 ∗  𝛾𝑐 = 0,25 ∗ 0,25 ∗ 25  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 1,56 𝑘𝑁/𝑚  

𝑊𝑡 = 8,74 𝑘𝑁/𝑚 + 1,56 𝑘𝑁/𝑚 + 25 𝑘𝑁/𝑚 + 1,56 𝑘𝑁/𝑚  

𝑊𝑡 = 36,86 𝑘𝑁/𝑚  

Considerando a inclinação do tronco cônico de 45 graus, a componente 

horizontal 𝑃𝑊 é: 

𝑃𝑊 = 36,86 ∗ 1 (66) 

𝑃𝑊 = 36,86 𝑘𝑁/𝑚  

Já componente horizontal devido à força de pressão da água no topo do 

tronco cônico é: 

𝑃𝑤 = 10 𝑥 4 𝑥 0,25 (67) 
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𝑃𝑤 = 10 𝑘𝑁/𝑚  

Por consequência, a tração resultante tentando abrir a cinta inferior 𝑃3 é: 

𝑃3 = (36,86 + 10) ∗
6

2
 (68) 

𝑃3 = 140,58 𝑘𝑁  

5.4.5 Tronco cônico 

O peso que a água exercer sobre o tronco é: 

𝑊𝑤 =
𝜋

4
∗ (𝐷2 ∗ 𝐷0²) ∗ ℎ ∗ 𝛾𝑤 + [(

𝜋 ∗ ℎ0 ∗ 𝛾𝑤
12

) ∗ (𝐷2 + 𝐷0
2 + 𝐷 ∗ 𝐷0)] − 

𝜋

4

∗ 𝐷0² ∗ ℎ0 ∗ 𝛾𝑤 

 

𝑊𝑤 =
𝜋

4
∗ (62 ∗ 3,75²) ∗ 4 ∗ 10

+ [(
𝜋 ∗ 1,125 ∗ 10

12
) ∗ (62 + 3,752 + 6 ∗ 3,75)] − 

𝜋

4
∗ 3,75²

∗ 1,125 ∗ 10 

 

𝑊𝑊 = 778,65 𝑘𝑁  

Já o peso próprio do tronco cônico é: 

𝑊𝑠 = [𝜋 ∗ (
6 ∗ 3,75

2
) ∗ 1,125√2 ∗ 0,25] ∗ 25 (69) 

𝑊𝑠 = 152,29 𝑘𝑁  

Por consequência, a carga vertical total por unidade de metro é: 

𝑊2 =
𝜋 ∗ 6 ∗ 36,86 + 778,65 + 152,29

𝜋 ∗ 3,75
 (70) 

𝑊2 = 137,99 𝑘𝑁/𝑚  
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A força meridional no tronco cônico é dada pela equação 71:  

𝑇0 =
137,99

0,7071
 (71) 

𝑇0 = 195,147 𝑘𝑁/𝑚  

 O arco de tração no tronco cônico depende da altura analisada, o quadro 

a seguir apresente a tração exercida na parede em função da altura e do 

diâmetro.  

Quadro 3 – Tração na parede cônica 

h' D' Po' 

0 3,75 147,64 kN 

0,5625 4,38 155,08 kN 

1,125 5,016 157,57 kN 
Fonte: Autor (2019). 

 

5.4.6 Cúpula inferior 

O peso total de água sobre o arco da cúpula inferior é dado pela equação 

73:  

Figura 35 – Força normal tronco cônico do reservatório pelo Método de 

Análise de Membrana 

 

Fonte: Autor (2019). 
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𝑊0 = (
𝜋

4
∗ 3,75² ∗ 5,125 −

𝜋 ∗ 0,752

3
∗ (3 ∗ 2,72 − 0,75) ∗ 10 (73) 

𝑊0 = 522,39 𝑘𝑁  

Considerando a espessura da cúpula inferior como 0,25m, o peso próprio 

da cúpula inferior é: 

𝑝𝑝 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 2,72 ∗ 0,75 ∗ 0,25 ∗ 25 (74) 

𝑝𝑝 = 80,11 𝑘𝑁  

 A carga total sobre a cúpula é dada pela soma do peso próprio mais o 

peso de água sobre o arco de superfície. 

𝑊𝑇 = 522,39 + 80,11 (75) 

𝑊𝑇 = 602,5 𝑘𝑁  

A força meridional é: 

𝑇2 = 
602,5

𝜋 ∗ 3,75 ∗ 0,689
 (76) 

𝑇2 =  74,23 𝑘𝑁/𝑚  

A máxima tensão de compressão é no centro da estrutura e depende da 

intensidade por carga 𝑝2. 

𝑝2 = 
602,5

2 ∗ 𝜋 ∗ 2,72 ∗ 0,75
 (77) 

𝑝2 =  47 𝑘𝑁/𝑚  

𝑀á𝑥. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 =
47 ∗ 2,72

2 ∗ 0,25
 (78) 

𝑀á𝑥. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 = 255,68 𝑘𝑁/𝑚  
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5.4.7 Cinta inferior da cuba 

A força horizontal na cinta inferior da cuba é: 

𝑃 = 195,147 ∗ 0,7071 − 74,23 ∗ 0,724 (79) 

𝑃 = 84,23 𝑘𝑁/𝑚  

 A cinta inferior está sendo submetida a tração, visto que 𝑇0 ∗ sin𝜙0 > 𝑇2 ∗

cos𝜙2. 

Sendo 𝑏2 = 0,25 m e 𝑑2 = 0,5 m, a tensão é: 

𝑝𝐻 = 
84,23 ∗ 3,75

2
∗ 

1

0,25 ∗ 0,5
 (80) 

𝑝𝐻 =  1263,45 𝑘𝑁  

 Já a carga vertical por unidade de medida é: 

𝑃𝑉 = 195,147 ∗ 0,7071 + 74,23 ∗ 0,689 (81) 

𝑃𝑉 = 189,11 𝑘𝑁/𝑚  

5.5 Análise utilizando o Método dos Elementos Finitos 

 Para resolução das equações da estrutura através do método dos 

elementos finitos, empregou-se a utilização de um software computacional. O 

software aplicado foi oportunizado pelo laboratório do Curso de Engenharia Civil 

da Universidade de Santa Cruz do Sul. O programa empregado foi a versão 

acadêmica do ANSYS, versão 16.1.   

5.5.1 Modelagem da estrutura 

 A modelagem da estrutura no software ocorreu após a definição de alguns 

parâmetros. O primeiro parâmetro é a escolha do elemento a ser empregada, 

nesse caso escolheu-se o elemento SOLID tet 10 node 187. Escolhido devido à 

geometria da estrutura apresentar curvaturas. SOLID187 é um elemento 
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tridimensional que contém dez nós, como definido anteriormente, elementos 

tridimensionais possuem três graus de liberdades em cada um dos nós. 

 Decorrente da estrutura ser de concreto armado, as propriedades dos 

matérias foram definidas como linear, elástico e isotrópico. Para definição do 

módulo de elasticidade considerou-se a equação 90 e a utilização de um 

concreto com FCK de 40 MPa, já o coeficiente de Poisson foi adotado como 0,2.  

Pode-se observar, na figura 37, a geometria da estrutura modelada no 

software, a geometria encontra-se em volumes para apresentação total da 

estrutura em questão. Para modelagem da estrutura 3D foi preciso 

primeiramente marcar os pontos cartesianos, eixos X, Y e Z, no plano XY do 

software em questão. Com todos os pontos marcados, criou-se elementos de 

geometria conhecidas, para posteriormente facilitar na coleta das tensões 

atuantes em cada nó. Uma vez criada as áreas, rotacionou-se em 40 partes 

iguais em torno no eixo Y vertical, fechado assim o contorno completo da cuba 

do reservatório. 

𝐸 = 𝛼𝜖 ∗ 5600 ∗ √𝑓𝑐𝑘 (90) 

𝐸 = 1,2 ∗ 5600 ∗ √40  

𝐸 = 42.501,01 𝑀𝑃𝑎 = 4250,10 𝑘𝑁/𝑐𝑚²  

Figura 36 – Módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson 

Fonte: Autor (2019). 
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Para confecção dos pilares que sustentam a cuba do reservatório, 

prolongou-se parte dos segmentos da cinta inferior. 

 Já na figura 38, pode-se ver os detalhes da geometria interna da estrutura 

da cuba do reservatório, principalmente da cúpula inferior.  

Figura 37 – Modelagem da estrutura 

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 38 – Detalhe da geometria da estrutura 

Fonte: Autor (2019). 
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A malha aplicada para análise da estrutura foi dividida em 20 cm. Para 

considerar que a base dos quatros pilares está engastada no solo, restringiu-se 

os graus de liberdade de todos os nós em todos os lados. (All DOF). A figura 39 

ilustra o detalhe da malha adotada pelo software. 

 

5.5.2 Aplicação das cargas 

Com a finalidade de verificar as deformações e as tensões da estrutura, 

aplicou-se uma pressão hidrostática nas paredes da cuba do reservatório. Diante 

da ausência de uma opção para aplicação de cargas triangulares distribuídas, o 

mesmo foi escalonado e calculado para uma área correspondente. Durante a 

modelagem da estrutura foi dividido a parede em quatro unidades de 01 metros, 

para facilitar a aplicação de pressão hidrostática escalonada. A figura 40 

apresenta o carregamento total das cargas na estrutura. 

Fonte: Autor (2019). 

Figura 39 – Detalhe da malha adotada no modelo 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 40 – Carregamento das cargas do reservatório 

Fonte: Autor (2019). 

Figura 41 – Estrutura carregada 

Fonte: Autor (2019). 
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 Com o reservatório totalmente carregado no software é possível, após a 

análise, obter dos deslocamentos que ocorrem na estrutura. Na figura 42, os 

deslocamentos existentes no eixo X, devido à aplicação dos carregamentos. 

Na figura 43, os deslocamentos existentes no eixo Y, devido à aplicação 

dos carregamentos hidrostáticos. 

Figura 42 - Deslocamentos no eixo X 

Fonte: Autor (2019). 

Figura 43 – Deslocamentos no eixo Y 

Fonte: Autor (2019). 
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Já na figura 44, os deslocamentos existentes no eixo Z, devido à aplicação 

das cargas hidrostáticas. 

 

Após a análise do software obtém-se também as tensões que ocorrem em 

cada eixo da estrutura do reservatório. Na figura 45, as tensões no eixo X, devido 

à aplicação dos carregamentos. 

Figura 45 – Tensões no eixo X 

Fonte: Autor (2019). 

Figura 44 – Deslocamentos no eixo Z 

Fonte: Autor (2019). 



82 
 

Na figura 46, as tensões no eixo Y, devido à aplicação dos carregamentos 

hidrostáticos. 

 

Na figura 47, as tensões no eixo Z, devido à aplicação dos carregamentos 

hidrostáticos. 

Figura 47 – Tensões no eixo Y 

Figura 46 – Tensões no eixo Y 

Fonte: Autor (2019). 

Fonte: Autor (2019). 
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5.5.3 Cálculos através do Método dos Elementos Finitos 

Será apresentado a sequência de cálculos utilizados para obtenção dos 

momentos fletores e das forças normais na cuba no reservatório por meio do 

software ANSYS. 

5.5.3.1 Força normal pelo Método dos Elementos Finitos 

Para obtenção das forças normais, cortou-se o reservatório ao meio, 

desta forma foi possível obter as tensões atuantes em cada um dos nós das 

paredes dos reservatórios. Na figura 48, observa-se o corte feito na parede. 

 

 Extraídos os valores de tensões da parte interna e da parte externa 

correspondentes ao eixo X para cada faixa de metro que a parede do 

reservatório foi dividida, posteriormente é feito uma média entre os valores e 

utilizado a equação abaixo: 

𝑁 = 𝜎 ∗ 𝐴 (91) 

 No primeiro metro de parede, a média de tensão da parte interna e da 

parte externa foi de 0,01174013. 

Figura 48 – Corte para obtenção dos nós 

Fonte: Autor (2019). 
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𝑁 = 0,01174013 ∗ (25 ∗ 100)  

𝑁 = 29,350 𝑘𝑁/𝑚  

No segundo metro de parede, a média de tensão da parte interna e da 

parte externa foi de 0,02418758. 

𝑁 = 0,02418758 ∗ (25 ∗ 100)  

𝑁 = 60,469 𝑘𝑁/𝑚  

No terceiro metro de parede, a média de tensão da parte interna e da parte 

externa foi de 0,03729667. 

𝑁 = 0,03729667 ∗ (25 ∗ 100)  

𝑁 = 93,242 𝑘𝑁/𝑚  

No quarto metro de parede, a média de tensão da parte interna e da parte 

externa foi de 0,04943133. 

𝑁 = 0,04943133 ∗ (25 ∗ 100)  

𝑁 = 123,578 𝑘𝑁/𝑚 
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 O mesmo procedimento de cálculo adotado para calcular as forças 

normais na parede é adotado no tronco cônico. Após o corte extraiu-se os 

valores de tensões da parte interna e da parte externa correspondentes ao eixo 

X, posteriormente é feito uma média entre os valores e utilizado a equação 91. 

 Na parte superior do tronco, a média de tensão entre a parte interna e a 

parte externa foi de 0,0509898. 

𝑁 = 0,0509898 ∗ (25 ∗ 159)  

𝑁 = 202,685 𝑘𝑁  

 Para obter a força por metro, precisa-se dividir por 1,59m, dimensão do 

comprimento da parede. 

𝑁 =
202,685

1,59
  

𝑁 = 127,47 𝑘𝑁/𝑚  

Figura 49 – Força normal na parede do reservatório pelo Método dos 

Elementos Finitos 

 

Fonte: Autor (2019). 
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 Na parte inferior do tronco, a média de tensão entre a parte interna e a 

parte externa foi de 0,0188771. 

𝑁 = 0,0188771 ∗ (25 ∗ 159)  

𝑁 = 75,036 𝑘𝑁  

 Para obter a força por metro, precisa-se dividir por 1,59m, dimensão do 

comprimento da parede. 

𝑁 =
75,036

1,59
  

𝑁 = 47,19 𝑘𝑁/𝑚  

 

Seguindo a mesmo lógica adotada para calcular da força normal na 

parede e no tronco, calculou-se a força normal resultante na cúpula inferior. 

Extraiu-se os valores de tensões do lado interno e do lado externo 

correspondentes ao eixo X, posteriormente é feito uma média entre os valores e 

utilizado a equação 91.  

𝑁 = −0,0222215 ∗ (25 ∗ 100) (91) 

𝑁 = −55,554 𝑘𝑁/𝑚  

Figura 50 - Força normal no tronco cônico do reservatório pelo Método de 

Elementos Finitos 

Fonte: Autor (2019). 
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5.5.3.2 Momento fletor pelo Método dos Elementos Finitos 

Para obtenção dos momentos fletores atuantes no reservatório, corta-se 

a cuba do reservatório ao meio, da mesma forma como foi feita com a força 

cortante. Obtém-se assim os nós, e por consequente as tensões atuantes em 

cada um desses nós. 

Extrai-se os valores de tensões da face interna e da face externa 

correspondentes ao eixo Y. Para o momento fletor no tronco cônico utilizou-se o 

teorema de Pitágoras para encontrar o vetor resultante entre os eixos Y e Z nos 

lados internos e externos do tronco. 

Na sequência está representado um exemplo de cálculo de momento 

fletor para a parede cilíndrica, o mesmo utilizado para o momento fletor no 

tronco. A Figura 51 expõe os valores de tensões resgatado no software para o 

ponto em questão. 

𝜎 =
𝑀

𝐼
∗ 𝑦 +

𝑁

𝐴
  

0,029739 =
𝑀

100 ∗ 25³
12

∗ 12,5 + 0,007567 
 

𝑀𝑘 = 2,30958 𝑘𝑁.𝑚  

Figura 51 – Exemplo de cálculo dos momentos fletores 

Fonte: Autor (2019). 
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6 RESULTADOS 

No capítulo a seguir contempla-se um resumo dos principais efeitos 

atuantes durante o andamento do trabalho. 

O Quadro 4 retrata os principais resultados obtidos com os cálculos 

através do Método de Hangan-Soare na parede cilíndrica do reservatório. 

Quadro 4 – Resultados pelo Método de Hangan-Soare 

Solicitações  Valor 

Momento fletor negativo máximo -1,9072 kN.m/m 

Altura do momento negativo máximo 0,88 m 

Momento fletor no engastamento  5,357 kN.m/m 

Altura do momento fletor nulo 0,3536 m 

Força normal máximo 120,0 kN/m 

Altura da força normal máximo 4,0 m 

Fonte: Autor (2019). 

O quadro 5 apresenta os principais resultados obtidos com os cálculos 

através do Método de Análise de Membrana na parede cilíndrica do reservatório. 

Quadro 5 – Resultados pelo Método de Análise de Membrana 

Solicitações  Valor 

Momento fletor negativo máximo - 

Altura do momento negativo máximo - 

Momento fletor no engastamento  - 

Altura do momento fletor nulo - 

Força normal máximo 120,0 kN/m 

Altura da força normal máximo 4,0 m 
Fonte: Autor (2019). 

O quadro 6 apresenta os principais resultados obtidos com os cálculos 

manuais através do Método de Análise de Membrana no tronco cônico do 

reservatório 

Quadro 6 – Resultados obtidos no tronco cônico 

Solicitações  Valor 

Força normal no engaste com a parede cilíndrica 147,64 kN/m 

Força normal no engaste com a cúpula inferior 157,57 kN/m 

Força normal máxima no tronco cônico 157,57 kN/m 
Fonte: Autor (2019). 
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O quadro 7 apresente a força normal máxima de compressão na cúpula 

inferior pelo Método de Análise de Membrana. 

Quadro 7 – Resultados na cúpula inferior pelo Método de Análise de 

Membrana 

Solicitações  Valor 

Força normal de compressão no centro 255,68 kN/m 
Fonte: Autor (2019). 

 

O quadro 8 retrata os resultados obtidos com o método computacional, 

Método dos Elementos Finitos, nas paredes cilíndricas no reservatório. 

Quadro 8 – Resultados pelo Método dos Elementos Finitos 

Solicitações  Valor 

Momento fletor negativo máximo 0,13669 kNm/m 

Altura do momento negativo máximo 1,8 m 

Momento fletor no engastamento  2,30958 kNm/m 

Altura do momento fletor nulo - 

Força normal máximo 132,331 kN/m 

Altura da força normal máximo 3,8 m 
Fonte: Autor (2019). 

O quadro 9 apresenta os principais resultados obtidos no tronco cônico do 

reservatório pelo Método dos Elementos Finitos. 

Quadro 9 – Resultados obtidos no tronco cônico pelo MEF 

Solicitações  Valor 

Força normal no engaste com a parede cilíndrica 128,54 kN/m 

Força normal no engaste com a cúpula inferior 17,77 kN/m 

Força normal máxima no tronco cônico 133,54 kN/m 

Fonte: Autor (2019). 

O quadro 10 apresente a força normal máxima de compressão na cúpula 

inferior pelo Método dos Elementos Finitos. 

Quadro 10 – Resultados obtidos na cúpula inferior pelo MEF 

Solicitações  Valor 

Força normal de compressão no centro 55,554 kN/m 
Fonte: Autor (2019). 
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7 ANÁLISE E COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

No capítulo a seguir apresenta-se uma análise comparativa entre os 

métodos utilizados para determinar as solicitações. Pegou-se como base o 

Método dos Elementos Finitos em virtude que esse modelo computacional 

contempla uma análise tridimensional da estrutura, em contrapartida os demais 

métodos utilizam-se de simplificações para obtenção das solicitações.  

 O quadro 11 apresenta um comparativo entre os três métodos em relação 

a parede cilíndrica. 

Quadro 11 – Comparação entre resultados 

Solicitações  MEF Hangan-Soare Diferença 
Análise de 
Membrana 

Diferença 

Momento fletor negativo máximo 
-0,13669 
kNm/m 

-1,9072 
kNm/m 

1295% - - 

Altura do momento negativo 
máximo 

1,8 m 0,88 m -51% - - 

Momento fletor no engastamento  
2,30958 
kNm/m 

5,357 kNm/m 132% - - 

Altura do momento fletor nulo 1,679 m 0,3536 m -79% - - 

Força normal máximo 132,331 kN/m 120,0 kN/m -9% 120,0 kN/m -9% 

Altura da força normal máximo 3,8 m 4,0 m 5% 4,0 m 5% 

Fonte: Autor (2019). 

 Verifica-se que os valores de força normal máxima entre os dois métodos 

manuais apresentam uma igualdade. Esta igualdade é devido a utilização da 

mesma simplificação de cálculo para obtenção dos valores de tração na parede 

do cilindro. Em comparação com os valores obtido pelo Método dos Elementos 

Finitos, os dois métodos apresentam uma vantagem econômica. Verifica-se 

também que o método calculado pelos Elementos Finitos tem valores menores 

em relação as solicitações de momento fletor, tanto negativo como momento 

fletor no engaste, mostrando-se mais econômico. 
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 No Quadro 12, apresenta-se as comparações referente ao tronco cônico. 

Para estes cálculos, utilizou-se apenas os métodos de Elementos Finitos e de 

Análise de Membrana. Por causa do Método de Membrana não incorporar 

nenhum momento fletor no seu cálculo, compara-se apenas as forças normais. 

Quadro 12 – Comparação entre forças normais 

Solicitações  MEF 
Análise de 
Membrana 

Diferença 

Força normal no engaste com a parede cilíndrica 
128,54 
kN/m 

147,64 
kN/m 

15% 

Força normal no engaste com a cúpula inferior 17,77 kN/m 
157,57 
kN/m 

787% 

Força normal máxima no tronco cônico 
133,54 
kN/m 

157,57 
kN/m 

18% 

Fonte: Autor (2019). 

 Verifica-se que o método de Análise de Membrana comparado com o de 

Elementos Finitos é mais conservador em todos os parâmetros, na engaste com 

a parede cilíndrica é 15% maior, já no engaste com a cúpula inferior, o valor é 

787% maior. Essa diferença é devido à ausência de consideração de momento 

Figura 52 – Curvas de comparação entre métodos 

Fonte: Autor (2019). 
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fletor ao cálculo.  Já a máxima força normal apresenta 18% de diferença no valor, 

possivelmente devido à simplificação que tornam os resultados elevados.  
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8 CONCLUSÕES 

Desenvolver um trabalho de tamanha grandeza é essencial para a 

evolução do conhecimento em relação a estruturas em concreto armado. O 

Método dos Elementos Finitos é um assunto pouco explorado durante o período 

de graduação, e pode ser aplicado a qualquer tipo de estrutura. 

A estrutura analisada com auxílio do software ANSYS apresenta uma 

modelagem tridimensional, assim proporcionando uma maior confiança na 

obtenção dos esforços solicitantes para o dimensionamento da estrutura como 

um todo. Além disso, o software oportuniza obter uma imagem em 3D das 

reações em cada um dos eixos facilitando-te excessivamente o entendimento do 

comportamento da estrutura. É possível também obter o deslocamento gerado 

na geometria. 

O Método de Hangan-Soare, evidenciou o que era esperado, 

apresentando resultados mais conservadores em relação aos momentos fletores 

existentes na parede cilíndrica do reservatório. A falta de uma engastamento 

perfeito entre o tronco cônico, a cinta inferior e a parede possivelmente 

provocaram um aumento dessa diferença. Embora o método tenha sido 

desenvolvido para utilização inicial em reservatório circulares sobre o solo, é 

passível sua utilização em estrutura elevadas conforme indicado por Guerrin e 

Lavaur. 

A forma diferente de dimensionamento, em relação aos modelos 

tradicionais gerou inicialmente uma incerteza quanto a convicção do método. 

Porém ficou claro que é possível utilizar o Método de Análise de Membrana para 

dimensionamento de um reservatório de modelo INTZE. Os resultando 

apresentam solicitações de forças normais maiores que o método 

computacional, principalmente na região inferior da cuba, cúpula inferior e tronco 

cônico. Esta diferença, é teoricamente uma compensação em relação a ausência 

de momento fletor. 

 Independente da escolha do método a ser utilizado, é preciso analisar 

criteriosamente os resultados obtidos em qualquer cálculo, uma vez que são 

apenas ferramentas de auxilio, fica a cargo do engenheiro definir os critérios de 

dimensionamento. 
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 Para trabalhos futuros, indica-se o estudo dos pilares de sustentação de 

um reservatório circular, principalmente devido a força exercida pelo vento na 

parede cilíndrica. Outro tema passível de estudo, é verificação diferentes tipos e 

geometrias circulares em concreto armado para comprovação da eficiência dos 

métodos acima. 
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