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RESUMO 
 
 
 
 O presente trabalho objetiva demonstrar as potencialidades do programa para análise de 
estruturas pelo método elementos finitos chamado CivilFEM, fabricado pela empresa espanhola 
Engeciber S.A.  

Foi analisada uma torre de resfriamento de uma usina nuclear de concreto armado 
cilíndrica de forma hiperbólica. A altura total da torre é de 160 metros. O raio mínimo da torre é 
de 40 metros e situa-se a 125 metros de altura. O raio máximo é 70 metros e está localizado na 
parte inferior do invólucro. O raio do topo da carcaça é de 42,3 metros. A estrutura foi analisada 
usando elementos retangulares e triangulares, ambos refinados, com 8 e 6 nós respectivamente. 
Foi considerada uma carga de vento, uma carga de peso próprio e uma carga de temperatura. 
Dois modelos de geração de nós foram adotados. Foi feita uma análise da convergência do 
método e o programa mostrou-se bastante eficiente e simples de ser utilizado. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

This paper aims to demonstrate the program's potential for finite element analysis method 
by structures called CivilFEM, manufactured by Spanish company Engeciber S.A. 

A cooling tower of a nuclear power plant cylindrical reinforced concrete hyperbolic form 
was analyzed. The total height of the tower is 160 meters. The minimum radius of the tower is 
40 meters and is located 125 meters. The maximum distance is 70 meters and is located at the 
bottom of the housing. The housing top radius is 42.3 meters. The structure was analyzed using 
rectangular and triangular elements, both refined, 8 and 6 nodes, respectively. a wind load an 
own weight load and a temperature load was considered. Two models of generation we were 
adopted. an analysis of the method of convergence was made and the program proved to be very 
efficient and simple to use. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 O método dos elementos finitos só é possível através da utilização de um computador 
com o software apropriado; Por conseguinte, é necessário adicionar formação teórica no método 
com a utilização de programas informatizados específicos. Sendo assim, CivilFEM foi escolhido 
uma vez que foi especialmente concebido para Engenharia Civil, e além disso, tem uma licença 
educacional para os estudantes, adequado para uso em Universidades, e é também um software 
padrão em programas de elementos finitos, que permite que possa ser colocado em prática o 
conhecimento ensinado em um curso universitário de engenharia. 
O objetivo deste trabalho é fazer uma introdução, de alunos de curso de engenharia, para o uso 
de um programa de análise com base em elementos finitos e, assim, permitir que este aluno se 
sinta suficientemente à vontade desde o início para adquirir continuamente o conhecimento 
durante o curso nos restantes temas de teoria e prática. 
 

1.1 - Conteúdo 
Este trabalho é eminentemente prático e tanto o seu conteúdo como a sua estruturação estão 
focados para o estudante se familiarizar com o uso do programa de elementos finitos, uma vez 
que será útil ao longo de todo o estudo e ele vai ser o meio de concretizar e aplicar os 
conhecimentos adquiridos com os diferentes assuntos. O assunto foi estruturado em vários 
capítulos, de tal forma que cada um abrange um tema delimitado a partir de um ponto de vista 
conceitual: 
 
1. Introdução 
2. Aspectos Gerais 
3. Geometria 
4. Materiais 
5. Malha  
6. Estudo de Caso 
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2- ASPECTOS GERAIS 
 
CivilFEM para Marc é um programa de análise de elemento finito com finalidade para 
engenharia civil, capaz de resolver uma grande variedade de problemas, incluindo: 
 

• Análise estática linear; 
• Análise estática com não-linearidade geométrica e de material; 
• Análise transiente com não-linearidade geométrica e material; 
• Análise Dinâmica, harmônica, modal, espectral e transiente; 
• Estado estacionário de calor transiente linear e não linear e 
• Análise de percolação. 

 
Uma análise de elementos finitos requerem 3 passos: 
1 - Pré processamento - Definição do Modelo:  

• Geometria  
• Material 
• Malha 
• Normalmente interativo com o usuário 

 
2- Solução: 

• Aplicar carregamento 
• Computação intensiva. Normalmente nenhuma interação do usuário 
• Criar arquivo de resultados 

 
3 - Pós-processamento: 

• Análise dos resultados da solução: Deslocamentos, tensões, tensões, Forças & Momentos 
• Normalmente interativo com usuário 
• Criar imagens, animações, gráficos, anúncios 

 

2.1 Diretrizes de Modelagem  

Um julgamento de engenharia sobre o comportamento da estrutura é necessário antes que o 
processo de modelagem comece. Algumas decisões preliminares devem ser tomadas antes de 
iniciar uma análise: 
a) Escolha um tipo de modelo, por exemplo, modelos de análise SOLID 2D são usados para 
estruturas finas planares (plano de tensão, deformação plana), estruturas "infinitamente longos", 
com uma secção transversal constante (deformação plana), ou estruturas sólidas assimétricas. 
Modelos de análise de sólidos 3D são utilizados para estruturas de espessura no espaço 3-D que 
não tiverem uma secção transversal constante, nem um eixo de simetria. 
b) Decidir qual o tipo de análise: Estrutural / Térmico, estático / dinâmico, linear / não-linear. 
Por exemplo, não linearidades tais como grandes deformações, plasticidade ou órgãos de 
contacto podem ser levados em conta. 
c) tentar explorar simetria / assimetria da estrutura. 
d) Considerar o orçamento do projeto e recursos do computador. Aumentar os DOFs aumenta 
os recursos do computador, tempo de modelagem e tempo de interpretação de saída. O aumento 
do número de elementos geralmente aumenta a precisão. 
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e) Estudos de sensibilidade devem ser realizados com modelos reduzidos para determinar as 
relações entre o número de elementos, precisão e custo da modelagem da solução. O aumento do 
número de elementos geralmente aumenta a precisão 
 

2.2 – Introdução ao Método dos Elementos Finitos 

2.2.1. Análise Linear 

A análise linear é o tipo de análise de tensão realizada em estruturas elásticas lineares. Devido a 
análise linear ser simples e barato de executar e geralmente dá resultados satisfatórios, é a análise 
estrutural mais utilizado. 
Não-linearidades devido a material, geometria, ou condições de contorno não são incluídos neste 
tipo de análise. O comportamento, linear, do material elástico e isotrópico pode ser definido por 
duas constantes do material: o módulo de Young, e o coeficiente de Poisson. 
CivilFEM permite ao usuário realizar a análise elástica linear utilizando qualquer tipo de 
elemento no programa. Várias restrições cinemáticas e cargas podem ser prescritas para a 
estrutura a ser analisada; o problema pode incluir materiais elásticos tanto isotrópicos como 
anisotrópicos. 
O princípio da superposição mantém em condições de linearidade. Por conseguinte, várias 
soluções individuais podem ser sobrepostas (somados) para se obter uma solução total para um 
problema. 
A análise linear não necessita de armazenar o maior número de quantidades como faz a análise 
não linear; portanto, ela usa a memória RAM com mais moderação. 
 

2.2.2 Solução 

 
A maioria dos programas de elementos finitos é baseada no método de deslocamento. 
Cada componente estrutural pode ser representado por uma matriz de rigidez (mais conhecido 
como o elemento de matriz de rigidez). 
A matriz de rigidez do elemento depende do tipo de elemento e o comportamento que você 
deseja simular. 
A relação entre força e deslocamento para um problema estático linear pode ser expressa como: 

[K] {u} = {f} 
 

Onde a matriz de rigidez do sistema, multiplicado pelo deslocamento nodal, encontra o vetor de 
força nodais. 
Partindo do princípio de que a estrutura tem prescritas as condições de contorno tanto nos 
deslocamentos como nas forças, a equação pode ser escrita como [10,7]: 
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Onde u1 é o vetor dos deslocamentos desconhecidos, f1 é o vetor de forças prescritas, u2 é o 
vetor dos deslocamentos prescrito (recalques de apoio), e f2 é o vetor das reações de apoio. 
Depois de resolver o sistema para o vetor de deslocamento, os esforços em cada elemento podem 
ser calculados a partir da relação tensão-deslocamento em termos de deslocamento nodal do 
elemento, como: 

εel=βuel 
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As tensões no elemento são obtidas a partir das relações de tensão-deformação como: 

σel=Lεel 

Onde σel e εel são tensões e deformações nos elementos e uel é o vetor deslocamento associado 
com os pontos nodais do elemento; β e L são relações de deformação-deslocamento e tensão-
deformação, respectivamente. 
 

2.3. Sistemas de Coordenadas 

O sistema de coordenadas padrão é o cartesiano Global e é automaticamente definido no início 
de qualquer análise e não pode ser excluído. 
O programa CivilFEM oferece três sistemas globais pré-definidos: 

• Sistema de coordenadas cartesianas 
• Sistema de coordenadas cilíndricas 
• Sistema de coordenadas esféricas 

Todos estes sistemas seguem a regra da mão direita e, por definição, compartilham a mesma 
origem. 

 
Em muitos casos, pode ser necessário estabelecer um sistema de coordenadas próprio do 
utilizador, cuja origem é compensada desde a origem global, ou cuja orientação é diferente da 
dos sistemas globais predefinidas. Uma forma de sistema de coordenadas, cilíndrica ou esférica, 
pode ser mais adequada para um determinado modelo. 
Quando um novo sistema de coordenadas é definido pelo usuário ele tem a opção de defini-lo 
como sistema de coordenadas ativo. O usuário pode definir muitos sistemas de coordenadas 
como queira, mas apenas um desses sistemas pode estar ativo de cada vez. 
Os sistemas de coordenadas são necessárias para: 

• Criar entidades geométricas. 
• Ser associado a elementos estruturais: casca e elementos sólidos. 
• Definir a direção da carga (cargas de ponto, linear ou de superfície). 
• Aplicar condições de contorno 

Quando as alterações do sistema coordenadas são ativadas, imediatamente, todas as coordenadas 
do ponto e do vetor que dependem das antigas entidades são atualizados automaticamente para o 
novo sistema ativo. A única exceção é o vetor de direção da carga que não dependem do sistema 
de coordenadas ativo mas sim do sistema que define a direção da carga de coordenadas. Esses 
tipos de coordenadas são sempre representados em colchetes, como [1,0,0], para distingui-las a 
partir das coordenadas de acordo com o sistema de coordenadas ativo, representados entre 
parênteses, como (1,0,0). 
Um sistema de coordenadas pode ser sempre excluído (exceto o cartesiano global), a menos que 
esteja associado com qualquer uma das entidades anteriores. 
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2.4. Normas e Códigos Padrões ativos 

Ao executar operações que dependem de um código, o programa CivilFEM verifica qual é o 
código ativo e realiza cálculos em conformidade com este código. CivilFEM permite ter quatro 
códigos ativos simultaneamente: uma para os cálculos relativos as estruturas de concreto armado, 
outro para os cálculos relativos a estruturas de concreto protendido, outro para os cálculos 
relativos a estruturas metálicas e outra para os cálculos sísmicos. 
Normas ou Códigos padrões para estruturas de concreto armado atendidos por civilfem 

 

 
 

2.5 Sistema de Unidades Ativo 

CivilFEM permite realizar cálculos em qualquer sistema de unidades consistentes, consistente ou 
não. No entanto, o usuário tem de determinar qual o sistema de unidades vai ser usado, uma vez 
que muitos aspectos relativos a geometria, as propriedades dos materiais, dimensões da secção 
transversal, de carga e verificação de acordo com normas e códigos dependem do sistema de 
unidades ativas utilizadas. 
Os sistemas de unidade suportado por CivilFEM são os seguintes: 

• Sistema Internacional 
• Sistema britânico em pés 
• Sistema britânico em polegadas 
• Sistema de unidades do usuário 

Por padrão, o sistema de unidades ativo é o Sistema Internacional de Unidades (N, m, s). 
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3. GEOMETRIA 

3.1. Definição de Geometria 

3.1.1. Ponto 

Um ponto é uma entidade 0 dimensional. Ele representa uma localização no espaço.  
CivilFEM cria pontos automaticamente quando constrói curvas, superfícies e sólidos. 
Os pontos são criados nos vértices, por exemplo, vértices de superfície ("cantos"). 
Nem sempre é necessária a construção de entidades começando com estes pontos, por exemplo 
superfície a partir de pontos. 

 

3.1.2. Curvas 

Uma curva simples é uma função geral de um vetor da variável paramétrica ξ1. Ela pode ter 

muitos tipos de formas matemáticas. (X, Y, Z) = função (ξ1) 
Uma curva tem dois pontos, um em cada extremidade. 

Uma coordenadas paramétrica (ξ1) cujo domínio é de 0,0 em P1 (sua origem) para 1,0 P2 

 
 

3.1.3. Superfícies 

Uma superfície simples é uma função geral de um vetor das duas variáveis paramétricas ξ1, ξ2 

(X, Y, Z) = funcção (ξ1, ξ2) 
Uma superfície simples tem 3 ou 4 bordas delimitadora. 
A origem paramétricas e coordenadas paramétricas cujos domínios são de 0 a 1 
Uma superfície simples com 3 arestas visíveis tem uma quarta borda que é degenerada. 
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Superfícies definidas por pontos de conexão devem ser introduzidas no sentido horário ou anti-
horário em torno do fim da superfície. Esta ordem também determina a direção normal positivo 
da área de acordo com a regra da mão direita e as curvas ordem de numeração. 
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4. MATERIAIS 

As propriedades dos materiais considerados pela CivilFEM incluem propriedades padrão 
(Modulo de Young, coeficiente de Poisson, etc.), bem como outras propriedades necessárias para 
cálculos específicos, tais como as propriedades relacionadas aos códigos: pontos fortes 
características, pontos fortes rendimento, coeficientes de redução, etc. 
Ao definir um material dentro CivilFEM, as propriedades padrão são automaticamente definidos, 
mas o usuário pode modificar essas propriedades a qualquer momento. 
Além disso, há vários parâmetros dependentes em dados de um material que são 
automaticamente actualizados. Portanto, o usuário deve levar em conta esses valores ao 
modificar as propriedades relacionadas. 
Os seguintes tipos de materiais pode ser definido na versão atual: 

• Aço estrutural 
• Concreto 
• Aço de reforço 
• Aço pré-esforço 

 

4.1. Material Concreto 

Vamos fazer referencia apenas os valores padrão definidos na norma 6118. 
 
Modulo de Young,  
 
Coeficiente de Poisson ν = 0,2 (NBR 6118) 
Coeficiente de dilatação térmica α = 1.0 E-5 (o C-1) 
Modulo de elasticidade para análise linear Ex = Ecs (padrão) , Eci 

Máxima deformação admissível a compressão em qualquer ponto da seção ε min = -0,0035 
Módulo de deformação transversal. É calculado usando a fórmula: 

 

4.2. Aço de Reforço 

CivilFEM permite usar os aços CA-25, CA-50 e CA-60. 

4.3. Aço Estrutural 

CivilFEM permite usar os aços 
ASTM (todos) 
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5 - MALHA 

5.1 Definição de Malha 

Este capítulo descreve as técnicas para a definição de malha disponíveis internamente no 
programa CivilFEM. A definição de malha é o processo de conversão de um problema físico em 
entidades discretas geométricas para efeitos de análise. 
Para construir a malha o usuário do programa CivilFEM deve realizar a técnica de abordagem 
geométrica onde o modelo é gerado primeiro usando entidades geométricas seguido da etapa de 
conversão em que estas entidades são convertidas em elementos finitos. 
O processo para gerar uma malha de nós de elementos consiste em três etapas gerais: 

• Selecione o elemento estrutural adequado. 
• Defina o controle de malha. 
• Crie o modelo 

Nem sempre é necessário definir os controles de malha, pois os controles de malha padrão são 
apropriados para muitos modelos. Se não há controles especificados, o programa irá usar as 
configurações padrão para produzir uma malha livre. 
A análise de contas automática é uma capacidade muito poderosa no programa. Os nós de 
fronteira e segmentos para um determinado conjunto de elementos estão determinados, e quando 
a análise exige isso, as condições de contorno a serem aplicados são automaticamente adaptados. 
CivilFEM permite definição de organismos, ambos deformáveis e rígidos, o atrito e contato 
térmico. 
 

5.2. Elementos Estruturais 

Um elemento estrutural é uma entidade que é composta por: 
• Geometria (curva, superfície, etc.) 
• Parâmetros de malha (tipo de elemento, algoritmo, comprimento do elemento, etc.) 
• Propriedades dos membros 
• Grupos de reforço 
• Orientação axial do elemento 

 
Parâmetros de malha incluem o seguinte: 

• Material 
• Tipo de elemento 
• Tamanho da malha, algoritmo 
• Secções transversais da barra, uma para cada extremidade I-J da linha 
• Offsets 
• Espessura da casca  

As propriedades dos membros são dados adicionais não diretamente relacionados com a seção 
transversal, mas com a norma de verificação de dados / projeto. (Fatores de flambagem, etc.) 
É importante saber que qualquer elemento estrutural definido deve ser sempre associado a uma 
entidade geometria e parâmetros de malha. 
E é essencial para não confundir elemento estrutural com elementos finitos. O primeiro é a 
entidade estrutural (definida como explicado acima) para ser engrenado e o último é a malha de 
discretização real da entidade estrutural. A Figura abaixo mostra a diferença entre o elemento 
estrutural e finito [34]: 



Análise de uma Torre de Resfriamento de Usina Nuclear usando o Método dos Elementos 
Finitos - Arnaldo Calazans, M.Sc. 

 14 

 
Na figura acima um elemento estrutural único shell (laje) gera 32 elementos finitos (elemento de 
4 nós) e cada elemento estrutural barra (pilar) gera 7 elementos lineares finitos (elemento de 2 
nós). 
Quatro tipos fundamentais de elementos estruturais podem ser definidos: treliça, barras, casca e 
elementos estruturais sólidos [34]. 

 
Elementos de contacto podem ser criados entre elementos estruturais, se necessário. 
Depois que um tipo de elemento ou uma combinação de vários tipos de elementos for 
selecionado para a análise, os dados de entrada necessários para o elemento (s) devem ser 
preparados. Geralmente, os dados consistem da conectividade do elemento, espessura dos 
elementos casca, seção transversal dos elementos barras, sistema de coordenadas dos elementos, 
etc. 

5.2.1. Elemento Estrutural Barra 

Os elementos estruturais barras têm as seguintes propriedades: 
• Secção transversal dos nós I e J, das extremidades 
• Orientação, que é o ângulo sobre o eixo X (º / rad) 
• Deslocamento rígido da seção transversal dos nós I e J, das extremidades 
• Controle malha 

Os diferentes tipos de elementos finitos disponíveis para os elementos estruturais barras são 
descritos no capítulo correspondente mais a frente. 
 

5.2.2. Elemento Estrutural de Treliça 

Os elementos de treliça (a ligação dos elementos funcionam somente com tensão de tração ou 
compressão) contêm as seguintes propriedades: 

• Material 
• Secção transversal dos nós  I e J, das extremidades 
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• Controle da malha 
 
Os diferentes tipos de elementos finitos disponíveis para elementos estruturais treliça são 
descritos no capítulo correspondente mais a frente. 
 
 

5.2.3. Elemento Estrutural Casca 

E elementos estruturais casca, contêm as seguintes propriedades: 
• Material 
• Espessura 
• Offset 
• Controle de malha 
• Sistema de coordenadas 
• Aço de Reforço 

Os diferentes tipos de elementos finitos disponíveis para os elementos estruturais de casca são 
descritos no capítulo correspondente mais adiante. 
 
5.2.3.1 Controles de Malha de Casca 
O usuário tem mais controle no processo de geração da malha usando uma das seguintes 
especificações de tamanho de elemento: 
 
Controle Automático: CivilFEM cria o elementos finitos casca pelo tamanho 

da borda automaticamente. 
Comprimento da aresta: Esta opção assegura que o tamanho da 
borda da casca de elementos finitos não é menor do que o número 
dado. 
Número de divisões: O usuário define o número de divisões de 
elementos nas direções U e V do elemento de casca. 
 

Tipo de elemento Elementos finitos triângular ou quadrilátero 
Algoritmo Tipo de algoritmo para cria a malha (mais informações no capítulo 

epecífico): 
Malha avançando a frente mista 
Malha avançando a frente. 
Malha de triangulação Delaunay 
Malha com quadriláteros Overlay. 

Para malhas com quadriláteros, o método de avanço da fronteira Overlay é mais recomendado 
enquanto o método de Delaunay é recomendado para malhas triangulares. 
Transição de malha Seleciona o parâmetro de transição de malha. Seu valor padrão é 1. 

Quando o valor é maior do que 1, o tamanho do elemento no área 
central será maior. 
Quando o valor é menor do que 1, o tamanho do elemento na área 
central será menor. 

 
5.2.3.2 Sistema de Coordenadas 
Por padrão, a orientação do elemento estrutural casca usa a projeção do sistema de coordenadas 
global cartesiano. 
 
5.2.3.3 Reforço de Casca 
O aço de reforço em elementos casca podem ser definido de várias maneiras: 
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5.2.3.4 Armadura de flexão 
O diagrama a seguir mostra a configuração de aço de reforço de acordo com as direções X, Y: 

 
 

5.3. Características dos Elementos Finitos 

Dependendo do elemento estrutural selecionado (e material de seção transversal) diferentes tipos 
de elementos estão disponíveis a partir da biblioteca CivilFEM: barra linear de 2 nós com 
esforço cortante transversal, quadrilátero 8 nós, triângulo de 3 nós, etc. 
Cada tipo de elemento tem características própria que regem o seu comportamento. Isto inclui o 
número de nós, o número de componentes de tensão de cisalhamento e diretas, o número de 
pontos de integração usados para cálculos de rigidez, o número de graus de liberdade, e o 
número de coordenadas. 
O usuário pode escolher diferentes tipos de elementos para representar várias partes da estrutura 
de uma análise. Se houver uma incompatibilidade entre os graus de liberdade nodais dos 
elementos, o usuário tem de fornecer restrições de subordinação adequadas para assegurar a 
compatibilidade do campo de deslocamento na estrutura. CivilFEM auxilia o usuário, fornecendo 
muitas opções de restrição padrão de amarração, mas o usuário é responsável pela consistência 
da análise. 
 

5.3.1. Elementos finitos de Treliça 

CivilFEM contém elementos de treliça 2-nós, isoparamétricos, que pode ser utilizado em três 
dimensões. Estes elementos têm apenas graus de liberdade de deslocamento. 
Como estes elementos de treliça não têm resistência ao cisalhamento, o usuário deve assegurar 
que não existem modos de corpo rígido no sistema. 

 
Graus de liberdade de deslocamento globais: 
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Deslocamento U 
Deslocamento V 
Deslocamento W (opcional) 
 

5.3.2. Elementos Finitos de Casca 

Os elementos de casca em CivilFEM são integradas numericamente através da espessura (cinco 
camadas). Em problemas que envolvem materiais homogéneos a regra de Simpson é usada para 
realizar a integração. 
A convenção do número camada é de tal modo que uma camada encontra-se no lado da normal 
positiva da casca, e a última camada é, do lado negativo da normal. O normal ao elemento 
baseia-se tanto nas coordenadas das posições nodais e sobre a conectividade do elemento. A 
definição do sentido normal pode ser definida por cinco grupos diferentes de elementos. 
A análise de casca grossa pode ser realizada utilizando os 4 nós de bilinear do elemento de 
Mindlin [34]. Os elementos de casca grossa foram desenvolvidos de modo que não há bloqueio 
quando usado para aplicações de casca fina. 
O sistema de coordenadas global define os graus de liberdade nodais desses elementos. Estes 
elementos são convenientes para a modelagem de estruturas de cascas de interseção desde que 
não são necessários amarrar as restrições nas intersecções da casca. 
A aplicação de elementos finitos convencional de Mindlin resultados da teoria cascas numa 
distribuição de corte transversal constante em to da a espessura do elemento. 
Uma extensão foi feita para as cascas grossas de tal forma que uma distribuição "parabólica" da 
tensão de corte transversal é obtida. Em versões posteriores, uma distribuição mais "parabólico" 
de corte transversal pode ser utilizada. Para cascas grossas a nova formulação é aproximada, uma 
vez que é derivado, assumindo que as tensões em duas direções perpendiculares são 
desacopladas. 
 
5.3.2.1. Elemento Bidimensional de Casca (4 Nós) 
 
Geralmente são utilizados quatro nós por elemento, no entanto, o elemento pode ser transformar 
em um triângulo eliminando um dos lados. 
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5.3.2.2. Elemento Bidimensional de Casca (8 Nós) 
Este elemento de ordem superior é um elemento casca grossa de oito nós com deslocamentos 
globais e rotações como graus de liberdade. 
O elemento pode ser transformar em um triângulo eliminando um dos lados. 
 

 
 
 
 



Análise de uma Torre de Resfriamento de Usina Nuclear usando o Método dos Elementos 
Finitos - Arnaldo Calazans, M.Sc. 

 19 

 

6 - Estudo de Caso: Análise de torre de resfriamento de usina nuclear 
em concreto armado 

6.1 – Enunciado do Problema 

A torre de resfriamento de uma usina nuclear, construída em concreto armado com uma forma 
hiperbolóide. 
A altura total da torre é de 160 m. O raio mínimo da torre é de 40 m e que situa-se 125 m de 
altura. O raio máximo é 70 m e está localizado na parte inferior do invólucro. O rádio no topo da 
carcaça é de 42,3 m. 
 

 
 
A forma de hiperbolóide pode ser simplificada por um arco de um eixo rotativo. 
As cargas são peso próprio, vento e temperatura. 
Cargas de vento: pressão do vento varia de forma linear ao longo da altura com um valor 
máximo de 2 kN / m2 no ponto mais alto da torre, 0 kN / m2 na parte inferior. Considere o 
ângulo de incidência em relação à direção do vento (ver figura da vista da planta abaixo). Uma 
pressão de sucção do vento para sotavento tem de ser considerado como 80% da pressão de 
barlavento. 
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Carga Temperatura: A temperatura interna é superior a 80 ° C da temperatura externa 
Materiais (NBR 6118): fck C30 
 
A estrutura é construída sobre uma fundação indeformável rígida. 
 

6.2 OBJETIVO: 

1) Obter uma malha regular com elementos quadrilaterais cujos elementos deve ser orientados 
corretamente. 
2) Uma análise estática tem de ser realizada a fim de avaliar as tensões e deslocamentos da 
estrutura em duas combinações diferentes de carga (não há fatores de segurança têm deva ser 
aplicado): 
a) peso próprio + cargas de vento. 
b) peso próprio + carga de Temperatura. 
 
Calcular a espessura da casca para obter um deslocamento máximo de até 20 mm para uma 
combinação de carga: peso próprio + carga de vento. 
3) Plotar deslocamentos, forças e momentos, tensões principais e projetar para duas combinações 
diferentes. 
 

6.3 – Modelagem com o programa CivilFEM 

6.3.1 Cadastro da geometria 

a) Para criar um problema novo, aperte o comando CivilFEM, escolha “novo”. 
b) na tela que se abre escolhemos estrutura 2D/3D, Tipo de análise estático, cálculo estrutural e 
depois aAperte OK. 

 
 

 
c) Aperte novamente o comando CivilFEM, 
escolha “salvar”, atribua um nome para o arquivo 
e aperte OK. 
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d) Devemos criar um eixo vertical que passa pelos pontos P1 (0,0,0) m e P2 (0,0,160) m. No 
menu escolha curva Axis; 
e) Atribua um nome para a curva e escolha Origem (0,0,0) m Direção (0,0, 160) m, aperte 
concluir. 

 
Para gerar o hiperbolóide vamos fazer o seguinte: 
1) Vamos criar três pontos pertencentes a curva A (70,0,0) m, B (40,0, 125), C (42.3, 0, 160) m. 
Estes pontos são tirados do enunciado do problema. 
3) Em seguida criamos uma curva que passa através destes três pontos (A, B, C). 
4) Realizamos uma revolução de 180 ° da curva em torno do eixo vertical. 

 
5) Vamos criar também os pontos da curva oposta A’ (-70,0,0) m, B’ (-40,0, 125), C’ (-42.3, 0, 
160) m. 
6) Em seguida criamos outra curva que passa através destes três pontos (A’, B’, C’). 
7) Realizamos uma nova revolução de 180 ° da nova curva em torno do eixo vertical. 

 
  

 

6.3.2 Criar Material 

Antes de criar material vamos definir a norma que será usada pelo programa para criar as 
constantes no programa. 

 
a) Selecione no menu Environment; 
b) Selecione a norma NBR 6118 para concreto armado (Reinforced concrete; 
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a) Selecione no menu a aba Modelo; 
b) Selecione o item Concreto; 
c) Selecione a norma NBR 6118 
d) Selecione o material C30 e aperte OK. 

 

6.3.3 Criar Elemento Estrutural 

 
 

 

a) No menu selecione malha; 
b) Aperte Shell; 
c) Entre com o nome do elemento estrutural; 
d) Selecione a espessura para 0,25 m; 
e) Aperte geometria e ; 
f) depois click na figura da superfície 1; 
g) Aperte repetir no canto inferior esquerdo; 

 

h) Repita os itens (c, d, e ) e aperte a superfície 
2, depois aperte OK no canto inferior 
esquerdo. 

 

 

 
Obs: Note que foram criados 2 elementos estruturais (Shell1 e Shell2). Para visualiza-los click na 
aba direita e selecione “Structural Elements”. 



Análise de uma Torre de Resfriamento de Usina Nuclear usando o Método dos Elementos 
Finitos - Arnaldo Calazans, M.Sc. 

 23 

 

 

a) Selecione o elemento 1; nas propriedades 
selecione “Mesh controls” e troque o controle 
para “Number div”; 
b) Selecione “parameters” e defina U div = 25 
e V div 35; 
 
Repita o procedimento a e b para o outro 
elemento estrutural. 

 

6.3.4 Criar a Malha 
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a) No menu selecione Mesh; 
b) Click em Mesh 
c) Aperte yes; 
d) verifique o números de nós e 
elementos que foram criados. 

 

 

 

 

 

a) Selecione Merges nodes; all nodes; 
b) Defina a tolerância em 0,01 m e aperte 
OK para confirmar. 

 

6.3.5 Aplicar Carregamento 

 

 

a) No menu selecione “Loads”; 
b) Click em “Load group”; 
c) Defina o nome como “Vento” e depois 
repetir e defina outro grupo chamado 
“Temperatura”. Depois aperte OK. 
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d) Click em “Surface load”; 
e) Para elemento estrutural selecione Shell2; 
f) Como direção selecione (0,1,0); 
g) Defina a carga 2000 N/m2 e aperte repetir; 
h) Selecione elemento estrutural Shell1 
i) Como direção selecione (0,1,0); 
j) Defina a carga (=0.8 * 2000) N/m2 e 
aperte OK 
 

 

k) Selecione o load groups “Vento” e aperte 
“loads” nas propriedades e marque a opção 
Gradient; 
l) Marque a opção “Location non slop”, 
select by picking 
m) Marque a curva que está no topo do 
hiperbolóide; 
n) Agora defina o slope value como 
(=2000/160) N/m2/m; 
o) Aperte o ícone verde para concluir; 
 

 

p) Em Loads/Load on a surface(2), repita os 
itens (k, l, m, n) para o elemento estrutural 
Shell2. No item n defina agora o slope value 
como (=1600/160) N/m2/m, depois aperte o 
ícone verde para concluir. 
 

 

 

 
Para visualizar o carregamento criado escolha o carregamento em plot e marque on mesh. 
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Agora vamos definir o carregamento de temperatura: 
Selecione o Load groups Temperatura 
 

 
 

 

a) Selecione Temperature; 
b) Selecione o elemento estrutural Shell2; 
c) Defina Top temp como 80 graus 
d) Deixe Bottom temp em zero e aperte 
repetir e crie o carregamento para o elemento 
estrutural Shell1 
 

 
Obs: observe que a temperatura pode ser definida em graus kelvin, Fahrenheit e Celsius. 
 

6.3.6 criar as Condições de Bordo 

 

 

a) Na aba Loads clique em Boundary 
conditions group. 
b) Aceite o valor padrão chamado 
(Boundary conditions group) e aperte OK. 
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c) Clique em Linear 
d) Selecione o elemento estrutural Shell2 
e) Marque as opções Constrain movements X, 
Y, Z; 
f) Use as setas para entrar no desenho e 
selecione a linha da curva da base do 
hiperbolóide e aperte repetir e repita os itens 
(d, e, f) para o elemento estrutural Shell1 e 
aperte OK. 

 

 

 
Para visualizar as condições de bordo criadas selecione no menu Loads e em Bound.cond 
selecione Boundary conditions group. Se a opção On mesh estiver marcado as condições de 
bordo aparecerão como na figura abaixo. 

 
 

6.3.7 Criar os Casos de Carregamentos 

 



Análise de uma Torre de Resfriamento de Usina Nuclear usando o Método dos Elementos 
Finitos - Arnaldo Calazans, M.Sc. 

 28 

 

  

a) No menu Loads clique em Load 
case 
b) Entre com o nome Peso próprio + 
vento, aperte repetir e entre com o 
nome Peso próprio + temperatura 
Selecione o load case Peso próprio + 
vento 
c) Aperte Add Load e em Group of 
loads selecione “Gravity”, aperte 
repetir, em Group of loads selecione 
“Vento”; 
d) Adicione Boundary condition 
group; 
Repita os passos (c e d) para o 
carregamento Peso proprio + 
Temperatura. 

 
 
 

6.3.8 Analisar o Modelo 

 

 

a) No menu aperte Solve; 
b) Aperte Start para resolver; 
c) Aperte Yes 
d) Verifique os erros de saída; 
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6.3.9 Pós Processamento - Analisar os Resultados 

 
 

 

a) No menu aperte Results; 
b) Abra o arquivo Peso próprio+Vento.rcf; 
c) Escolha X-componente of displacement; 
d) Aperte plot. 
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6.3.10 Análise da convergência do Modelo 

O método dos elementos finitos é um método variacional, que para ter solução divide o espaço 
do modelo em malhas, realizando uma solução numérica em pontos discretos. 
Dependendo do número de pontos (nós) e do número de elementos e do tipo de elemento usado o 
valor encontrado será diferente, para um mesmo ponto. Sendo assim, devemos realizar vários 
cálculos e analisar a convergência do valor encontrado. 
Para isto fizemos várias simulações e criamos vários gráficos que ajudará a decidir se o valor 
encontrado se aproxima do valor correto. 
 
A analise inicial será feita com a espessura da casca 0,25 m. 
 
Vamos fazer vários modelos mudando o tipo de elemento (quadrangular e triangular) e o tipo de 
geração do elemento (linear ou quadrático), usando o algoritmo de controle de malha “Number 
div”, algoritmo de geração de malha “Overlay quad” e construímos as tabelas abaixo: 
 
Malha Quadratic 
Tipo elemento U / V Número 

Nós 
Número 
Elementos 

Merge Desl Y 
(cm) 

Mx 
kNm/m 

My 
kNm/m 

      BASE DA TORRE 

Quadrangle 
Quadratic 

15/21 2036 630 OK 1,747 -
3,447 

-11,66 

Quadrangle 
Quadratic 

20/28 3554 1120 OK 1,721 -
3,026 

-13,51 

Quadrangle 
Quadratic 

25 / 
35 

5492 1750 OK 1,71 -3,14 -15,4 

Quadrangle 38/53 12450 4028 OK 1,698 - -16,38 
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Quadratic 3,359 
Quadrangle 
Quadratic 

50/70 21482 7000 OK 1,693 -
3,048 

-14,51 

 
Observação: a relação U/V deve ser obtida de forma que os elementos tenham a mesma 
proporção que a relação entre o comprimento do elemento estrutural e sua altura e é obtida da 
seguinte maneira. 
Comprimento da circunferência é 2 π r = 2 x 3,14 x 70 = 439,6 m 
Devemos dividir por 2 pois cada elemento estrutural é apenas a metade, sendo assim, usando a 
relação: 

 
Se adotarmos div U = 25, div V = 1,37 x 25 = 35 
 
Malha Linear 
Tipo elemento U / V Número 

Nós 
Número 
Elementos 

Merge Desl Y (cm) Mx 
kNm/m 

My kNm/m 

      Base da torre 

Quadrangle 
Linear 

15/21 704 630 OK 1,667 -0,6303 -2,524 

Quadrangle 
Linear 

20/28 1218 1120 OK 1,671 -0,8132 -3,32 

Quadrangle 
Linear 

25 / 
35 

1872 1750 OK 1,672 -0,9342 -3,842 

Quadrangle 
Linear 

30/42 2666 2520 OK 1,674 -1,009 -4,154 

Quadrangle 
Linear 

40/56 4674 4480 OK 1,675 -1,132 -5,256 

Quadrangle 
Linear 

50/70 7242 7000 OK 1,676 -1,377 -6,338 

 
 
Vamos fazer o modelo mudando o tipo de elemento para triangular e o tipo de geração do 
elemento quadrático, usando o algoritmo de controle de malha “Edge length”, algoritmo de 
geração de malha “Delaunay tria.” e construímos as tabelas abaixo: 
 
Malha Quadratic 
Tipo elemento Edges 

size 
Número 
Nós 

Número 
Elementos 

Merge Desl Y 
(cm) 

Mx 
kNm/m 

My 
kNm/m 

        

triangle 
Quadratic 

8 m 3988 1906 OK 1,781 -
13,54 

-20,17 

triangle 
Quadratic 

6 m 7090 3428 OK 1,753 -
16,56 

-17,46 

triangle 
Quadratic 

5 m 10096 4910 OK 1,743 -
15,45 

-15,87 

 
Finalmente apresentamos os resultados em forma de gráficos: 
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Gráfico Deslocamento - n° de Nós
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Gráfico 1 

 

Gráfico Momento Mx - n° de Nós
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Gráfico 2 
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Gráfico Momento My - n° de Nós
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Gráfico 3 

 

6.3.11 Conclusões 

A espessura que deve ser adotada na torre para conseguir um deslocamento máximo de 20 mm é 
em torno de 0,25 metros, pois se nós diminuir-mos a espessura o deslocamento aumentará e este 
já está em 1,7 cm.  
Pela análise do gráfico 1 verifica-se que o elemento quadrilátero com 8 nós apresenta melhor 
resultado neste tipo de estrutura que é cilíndrica e simétrica, pois ele converge mais rapidamente.  
Os esforços Mx e My também apresentam melhor resultado com o elemento quadrilátero de 8 
nós. 
Verifica-se assim que o programa CivilFEM é bem simples de utilizado e mostra-se bastante 
eficiente em obter soluções de problemas de engenharia usando o método dos elementos finitos. 
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