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Resumo
As defensas são a interface entre o navio e o ancoradouro. As mesmas são principalmente uma barreira para
proteger as pessoas, navios e estruturas. Segundo a Associação Mundial de Infraestrutura de Transporte
Aquaviário (PIANC), este meio serve para absorver uma certa porção da energia cinética de uma embarcação
sem danificar a embarcação e a estrutura da frente de água. O funcionamento das defensas é, basicamente, um
processo de dissipação de energia. A energia cinética do navio no ato da atracação é transferida ao cais, sendo
absorvida pela estrutura e pelo sistema de defensa. Uma defensa marítima é composta por algumas partes
como painel metálico, elemento elastomérico ou pneumático ou de espuma especial, ancoragem e correntes.
O presente trabalho trata-se de uma análise estrutural da estrutura metálica do painel de uma defensa marítima
utilizada no porto de uma grande capital da Região Nordeste. O painel tem apresentado problemas em sua
utilização, vindo a falhar estruturalmente dentro do período de sua vida útil. Nesse contexto, a seguinte análise
possui objetivo de identificar as possíveis causas de falha da defensa. Para isso, será analisado via Método dos
Elementos Finitos se o painel metálico, que compõe esta defensa, é capaz de suportar a força de reação
produzida pelo elemento elastomérico, ao absorver a energia de atracação, de modo que garanta a pressão
limite no casco do navio de acordo com as recomendações normativas da PIANC (2002). Com os resultados
identificou-se que a estrutura metálica do painel não apresenta estabilidade estrutural, pois as tensões atuantes
no flange e nos enrijecedores da estrutura apresentaram tensões em torno de 742 MPa. Esta tensão é muito
superior a tensão de escoamento do aço ASTM A36, cuja estrutura é feita.
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Introdução
O Método dos Elementos Finitos (MEF) possibilitou aos engenheiros e projetistas uma importante
ferramenta para verificação do comportamento de um determinado fenômeno físico, seja este de natureza
estática estrutural, aerodinâmica, termodinâmica e dentre outras formas. Compreender como um determinado
fenômeno físico ocorre é de suma importância para a engenharia.
Por meio de técnicas de modelagem computacional é possível estimar a capacidade resistiva de uma
peça estrutural complexa, em que nesta não se aplica métodos matemáticos analíticos, sabendo-se qual
fenômeno físico ela estará sujeita, sob condições de apoio e carregamentos. Assim, é possível desenvolver
produtos (estruturas) sem que haja o processo de tentativa e erro, possibilitando um meio de desenvolvimento
mais econômico ao passo que não haverá desperdícios de materiais. Além disso, com as técnicas de
modelagem é possível aferir a estabilidade estrutural de um produto (peça), por meio de inspeção e laudo
técnico.
Uma defensa marítima é a interface entre um navio e o ancoradouro. Possui a função de permitir que o
navio acoste no cais. A Associação Mundial de Infraestrutura de Transporte Aquaviário (PIANC) é uma
organização profissional internacional. Esta fornece orientação especializada e aconselhamento técnico sobre
questões relacionadas à infraestrutura de transporte aquaviário. A maioria dos fabricantes e fornecedores de
defensas marítimas utiliza o método PIANC para certificar a qualidade de seus produtos.

O presente trabalho busca fazer uma análise estrutural do painel metálico de uma defensa marítima
utilizada no porto de uma grande capital da Região Nordeste. A defensa tem apresentado problemas em sua
utilização, vindo a falhar estruturalmente dentro do período de sua vida útil.
Dessa maneira, este trabalho irá seguir a metodologia normativa internacional da PIANC para averiguar
o elemento elastomérico da defensa. Bem como, será aplicado o Método dos Elementos Finitos, via
modelagem computacional, para estudar os campos de tensões na estruturas a fim de aferir se o painel
apresenta estabilidade estrutural.
Referencial teórico
Defensa marítima
As defensas são a interface entre o navio e o ancoradouro. As mesmas são principalmente uma barreira
para proteger as pessoas, navios e estruturas. Segundo a PIANC (2002), este meio serve para absorver uma
certa porção da energia cinética de uma embarcação sem danificar a embarcação e a estrutura da frente de
água.
Os sistemas de defensas marítimas são de suma importância e parte integrante das instalações portuárias.
Há diversos tipos de defensas, a maioria utiliza unidades elastoméricas (borracha), pneumáticas ou espumas
especiais. Vide figura 1.
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Figura 1 – Exemplos de defensas. (a) elastomérica cônica; (b) elastomérica cilíndrica; (c)
pneumática; (d) espuma especial.
O funcionamento das defensas é, basicamente, um processo de dissipação de energia. A energia cinética
do navio no ato da atracação é transferida ao cais, sendo absorvida pela estrutura e pelo sistema de defensa.
No caso de defensas com elastômero a maior parte da energia é absorvida pelo elastômero e pelas outras partes
do sistema da defensa – painéis ancoragem e correntes.
Segundo a PIANC (2002), a energia que é absorvida pelo sistema de defensa durante a compressão é
parcialmente devolvida ao navio (o navio é empurrado para trás) e parcialmente dissipada sob forma de calor
dentro do material.
Na figura 2 (a), a área sombreada representa a absorção da energia. Na figura 2 (b) a curva 1 representa
a compressão da defensa no ato da atracação e a curva 2 a descompressão, enquanto que entre as duas curvas
representa a energia dissipada (calor gerado).
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Figura 2 – (a) Energia de absorção; (b) Compressão e descompressão.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) disponibilizava a NBR 9782:1987 para a
determinação de ações em estruturas portuárias. Contudo, esta norma foi cancelada em 2015.
A Associação Mundial de Infraestrutura de Transporte Aquaviário (PIANC) é uma organização
profissional internacional fundada em 1885. Esta fornece orientações especializadas e consultoria técnica
sobre questões técnicas, econômicas e ambientais relacionadas à infraestrutura de transporte aquaviário. A

Comissão de Navegação Marítima (MarCom), que é responsável por lidar com questões de portos e vias
marítimas de interesse da PIANC, publicou em 2002 a norma MarCom GW 33: Guidelines for the Design of
Fender Systems. Neste documento são fornecidas as diretrizes sobre tipos, sistemas e layouts de defensas
como também recomendações para projetos e critérios para escolha de defensas.
Método dos elementos finitos
A maioria das estruturas de importância prática apresenta complexidade na sua geometria, condições de
contorno e carregamento. Para esses tipos de estruturas não é evidente, ou não é possível, obter uma solução
por meio dos métodos analíticos clássicos, os quais permitem uma solução exata na determinação de
deslocamentos, deformações e tensões na estrutura em todos os seus pontos, isto é, nos seus infinitos pontos.
Nestes casos deve-se utilizar um método aproximado de análise.
Segundo AMORIM (2016), o objetivo da utilização do MEF, como método aproximado, é transformar
um fenômeno físico, através de equações diferenciais, num sistema de equações algébricas de fácil solução.
CUNHA (2012) demonstra um exemplo clássico da aplicação do MEF, de uma placa sob flexão de
geometria irregular. A solução analítica deste problema do exemplo não pode ser obtida diretamente, através
dos métodos analíticos clássicos. Dessa forma, para se determinar a solução aproximada é realizada uma
divisão finita da placa em diversos subdomínios (elementos) retangulares, processo denominado de
discretização, com solução simples conhecida. Vide a figura 3.

Figura 3 – Placa com geometria irregular sob flexão.
A equação diferencial que rege os deslocamentos transversais de uma placa retangular sob flexão é:
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Após a determinação da solução desta equação diferencial, ou seja, após a solução para um subdomínio
(elemento – placa retangular), é feita a união de todos os subdomínios, chegando-se à estrutura com sua
geometria real.
O processo de discretização também é denominado de geração de malha. A partir da definição da malha,
deve-se obter a solução para o elemento. Os principais métodos aproximados são:




Método direto: é baseado no conhecido processo de deslocamentos;
Método energético: é baseado no cálculo da energia potencial do sistema associado a princípios de
estacionariedade;
Método dos resíduos ponderados: é um processo que trabalha diretamente com as equações
diferenciais que regem o problema físico.

Independente do método utilizado, o resultado é um sistema de equações algébricas. No caso de
problemas de análise estática, este sistema de equações representa o equilíbrio da estruturas. Podendo ser
expresso da seguinte forma:
𝑲 𝒆 𝑼 𝒆 = 𝑭𝒆

(2)

Em que, 𝑲𝒆 representa a matriz de rigidez do elemento, 𝑼𝒆 o vetor dos deslocamentos nodais do
elemento e 𝑭𝒆 o vetor das forças nodais do elemento.

A malha de elementos finitos da estrutura como um todo (global) é o resultado da associação de todos
os elementos. Portando, o resultado é um sistema matricial similar ao do elemento. Podendo ser expresso da
seguinte forma:
𝑲𝒎𝒙𝒎 𝑼𝒎𝒙𝟏 = 𝑭𝒎𝒙𝟏

(3)

Em que, 𝑲𝒎𝒙𝒎 representa a matriz global (estrutura), 𝑼𝒎𝒙𝟏 vetor global dos deslocamentos nodais e
𝑭𝒎𝒙𝟏 vetor global das forças nodais.
Portanto, o MEF é essencialmente uma técnica de análise numérica que busca soluções aproximadas
para problemas regidos por equações diferenciais.
Critério de falha
A análise das tensões e deformações sempre é feita em função de certas propriedades do material. No
entanto, é preciso saber quais os limites de resistência deste material submetido a tais tensões e deformações.
Os materiais possuem características intrínsecas distintas um dos outros. Desse modo, cada material poderá
vir a falhar de um modo distinto dependendo destas características. Não existe um critério único para se
determinar a falha de um material.
Há quatro teorias principais sobre falha. Estas definem os materiais como frágeis ou dúcteis dependo da
forma como estes materiais irão falhar. O material é considerado frágil quando rompe, à tração ou compressão,
ainda na fase elástica, isto é, a falha se dá por ruptura sem que haja escoamento. O material dúctil, por sua
vez, suporta grandes deformações antes de romper, isto é, a falha se dá por escoamento após a ocorrência de
deformações plásticas.
As quatro teorias de falha são: Critério de Rankine, Critério de Mohr, Critério de Tresca e Critério de
von Mises. Sendo, estas para materiais dúcteis e aquelas para materiais frágeis.
O presente artigo irá utilizar o Critério de von Mises, pois a estrutura a ser analisada trata-se de uma
estrutura composta por aço ASTM A36, portanto, material frágil. Além disso, esta teoria apresenta uma melhor
correlação de simulação numérica com dados experimentais.
Nessa teoria, são considerados conceitos de energia de distorção de um dado elemento, ou seja, a energia
associada a mudanças na forma do elemento e não no volume do mesmo. O critério de von Mises se anuncia
como: “um elemento estrutural (dúctil) irá falhar se a energia associada à mudança de forma de um corpo,
submetido a um carregamento multiaxial, ultrapassar a energia de distorção de um corpo de prova submetido
a um ensaio de tração.”
A densidade de energia de distorção para um elemento sujeito a um estado triaxial de tensões pode ser
escrita como:
(
)
[(𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 ) ]
𝑢 =
(4)
Em um ensaio de tração (uniaxial), a densidade de distorção pode ser calculada, fazendo 𝜎 = 𝜎 e
𝜎 = 𝜎 = 0.
𝑢
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Desse modo, pode-se concluir,
𝑢 < 𝑢

çã

(𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 ) < 2𝜎

(6)
(7)

Metodologia
Estudo de caso
A defensa marítima, objeto de estudo deste trabalho, é utilizada pela empresa do porto de uma grande
capital da Região Nordeste. A defensa tem apresentado problemas em sua utilização, vindo a falhar
estruturalmente dentro do período de sua vida útil, vide figura 4.

Figura 4 – Defensa objeto de análise.
Esta defensa é composta por um elemento elastomérico tipo cônico e um painel de estrutura metálica.
O painel é a interface de primeiro contato com o navio no ato da acostagem (atracação). No ato da
atracação o elastômero absorve a energia cinética do navio, e concomitantemente, é gerada uma força de
reação de sentido para o casco do navio. O painel metálico é a peça da defensa responsável por distribuir esta
força de reação sob forma de pressão no casco do navio, para que este não venha a se danificar. Neste trabalho
será analisado apenas o painel metálico.
Para averiguar a estabilidade estrutural do painel metálico, a fim de se identificar as possíveis causas
de falhas, foi realizada uma análise numérica via Método dos Elementos Finitos (MEF) por meio do código
internacionalmente conhecido ANSYS 17.0.
Geometria do modelo
A geometria do painel foi modelada no software SolidWorks (2016), utilizando as dimensões indicadas
no projeto estrutural conforme fornecido pela empresa. Vide figura 5. Posteriormente, o modelo foi importado
para o software ANSYS 17.0.
O painel é composto por um quadro (estrutura interna), que é conectado a um tubo, e este por sua,
conectado a uma chapa de base denominada flange. Esse quadro é formado por enrejecidores conectados em
si, com arranjo semelhante a uma grelha. Além disso, há seis chapas em torno do quadro, as quais servem para
o fechamento do painel. A figura 6 e a tabela 1 ilustram as descrições e dimensões das peças, respectivamente.

Figura 5: Dimensões do painel metálico.

Figura 6 – Descrição das peças do painel.
Tabela 1 – Dimensões das chapas e perfis.
Item
1
Descrição Chapa Traseira
Medidas

9,53 mm

2
3
4
5
6
Enrijecedores
Chapa Frontal Chapas Laterais
Tubo
Flange
Alma - 5,00 mm
9,53 mm
9,53 mm
12,70 mm 25,00 mm
Mesa - 5,25 a 7,56 mm

Propriedades do material
Os materiais utilizados nas peças que compõem a estrutura metálica do painel foram descritos no projeto,
exceto, o material do tubo, do flange e dos enrijecedores. Contudo, foi adotada toda a estrutura com o aço
ASTM A36, tendo em vista que as demais peças, descritas com seu material, eram constituídas deste material.
O aço ASTM A36 é classificado como um aço carbono de média resistência mecânica. Abaixo é listado
algumas de suas propriedades constitutivas.






Densidade: 7,85 g/cm³;
Resistência a tração: 400-550 MPa;
Limite de escoamento: 250 MPa;
Módulo de elasticidade: 200 GPa;
Coeficiente de Poisson: 0,26.
.

Discretização do modelo
A discretização é o processo de subdividir artificialmente um corpo contínuo em um certo número finito
de elementos. Estes elementos devem ser escolhidos de forma apropriada para modelar uma determinada
situação física. O elemento utilizado para a modelagem foi o SOLID85185.
O SOLID185 é um elemento sólido estrutural homogêneo adequado para modelar estruturas 3D em
geral, permite geração de prisma, tetraédrico e pirâmide quando usado em regiões irregulares. É definido por
oito nós com três graus de liberdade em cada nó: a translação nas direções nodais x, y e z (ANSYS, 2016).

Figura 7 – Elemento SOLID185.
Refinamento da malha
A configuração da malha de elementos finitos do modelo é muito importante para a simulação numérica.
De modo simples, quanto menor o tamanho dos elementos, isto é, maior número de elementos e,
consequentemente maior número de nós, mais aproximado será o resultado, porém será exigido maior o tempo
de processamento da máquina.
Entretanto, a qualidade da malha não está somente associada a esta forma de refinamento. É necessário
entender o fenômeno estudado para compreender as regiões nas quais necessitam de um melhor tratamento
dos elementos a fim de se obter um comportamento físico desejado. Nesse contexto, procurou-se refinar a
malha nos seguintes parâmetros:
1) Utilizar um método de geração de malha com preponderância em elementos hexaédricos a fim de
obter um resultado satisfatório e sem muita exigência do tempo de processamento da máquina;
2) Garantir que os nós de peças diferentes coincidam, de modo que a distribuição dos esforços seja
possível;
3) Garantir nas regiões dos furos que haja elementos concêntricos aos furos a fim de ter uma melhor
distribuição das tensões.
Para garantir o primeiro parâmetro supracitado utilizou-se a técnica de controle local de malha “Hex
Dominant Method”, o qual gera uma malha com elementos majoritariamente hexaédricos. Para garantir os
outros dois parâmetros utilizou-se a técnica de controle local de malha “sizing”, em que este pode ser utilizado
para controlar tanto o tamanho do elemento, como também quantas divisões de elementos devem conter em
uma determinada região, vide figura 8.

Figura 8 – Técnica de controle local “sizing”.
Além disso, foi utilizado também o controle local de malha “face meshing”, que gera uma malha de
forma padrão em uma geometria simétrica simples, vide figura 9. E por fim, utilizou-se a técnica “Node Merge
Group”, na qual é possível mesclar os nós que estejam a uma distância limite. Usou-se uma distância de 2 mm
de tolerância, vide figura 10.

Figura 9 – Técnica de controle local “face meshing”.

Figura 10 – Técnica “Node Merge Group”.
Regiões de contato
A configuração utilizada para os contatos enrijecedor-enrijecedor, tubo-enrijecedor, tubo-flange e
chapa-chapa foi do tipo “bonded”. Esta configuração foi utilizada como simplificação em substituição dos
cordões de solda existentes. Ademais, nos contatos entre os enrijecedores e as chapas de fechamento
considerou-se do tipo “no separation”.
Carregamento e condições de contorno
A função do painel metálico é transferir a força de reação produzida pelo elatômero para o casco do
navio em forma de pressão, garantido que esta não ultrapasse os limites recomendados pela PIANC. Dessa
maneira, será introduzida no painel metálico a força de reação gerada pelo elastômero existente na defensa.
Esta reação será considerada de forma uniformemente distribuída por toda a área efetiva do painel. Além
disso, será introduzido também o peso próprio deste. Vide figura 11 (a).
 Reação do elemento elastomérico tipo STC 1200 existente na defensa: 1452 kN;
 Peso próprio do painel metálico: 24 kN.
O painel metálico é conectado ao elastômero por meio de uma ligação parafusada no flange. Para esta
condição adotou-se um apoio fixo nas faces internas dos furos do flange. Vide figura 11 (b).

(a)
(b)
Figura 11 – (a) Carregamentos; (b) Apoio.

Resultados e Discussões
Recomendações normativas
A PIANC (2002), na tabela 4.4.1, define as pressões admissíveis para os cascos dos navios, de acordo
com o tipo e peso. A tabela 2 mostra os valores.
Tabela 2 – Guia de pressão de casco.
Classe
Petroleiros

Graneleiros
Contêiner

Carga geral

Tamanho da embarcação
Handysize
Handmax
Panamax
VLCC
Todos os tamanhos
Feeder
Panamax
Post-Panamax
ULCS
<20000 DWT
>20000 DWT

Pressão (kPa)
<300
<300
<350
150-200
<200
<400
<300
<250
<200
400-700
<400

O edital da empresa recomenda adotar uma pressão de 200kPa no casco do navio, isto é, uma pressão
recomendada para um navio tipo porta-contêiner ULCS (Ultra Large Container Ships).
É possível determinar a pressão no casco do navio por meio da seguinte equação.
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 =

𝑅𝑒𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡ô𝑚𝑒𝑟𝑜

(8)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 =

1452 𝑘𝑁
2,10𝑚 𝑥 3,60𝑚

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 = 192,06 𝑘𝑃𝑎
Desse modo, verificou-se que a área do painel que proporciona uma pressão no casco dos navios está
dentro deste limite recomendado.
A PIANC (2002) no item 4.1.6 recomenda as espessuras mínimas para o quadro (estrutura) de um painel.
 Chapas expostas em duas superfícies: 12 mm;
 Chapas expostas em uma superfície: 9 a 10 mm;
 Membros internos (não expostos): 8 mm.
Desse modo, foi possível elaborar um checklist para comparar as dimensões existentes em projeto,
contidas na Tabela 1, e as recomendadas pela PIANC (2002). Vide a tabela abaixo.
Tabela 3 – Chekclist.
Descrição
Chapa frontal
Chapa laterais
Chapa traseira
Enrijecedores – alma
Enrijecedores – mesa

Projeto
9,3 mm
9,3 mm
9,3 mm
5,0 mm
5,25 a 7,56 mm

PIANC (2002)
9 a 10 mm
9 a 10 mm
9 a 10 mm
8 mm
8 mm

Situação
Ok
Ok
Ok
Não ok
Não ok

Qualidade da malha
Para garantir a acuracidade dos resultados, realizou-se um processo iterativo no qual ocorria o
refinamento da malha, a fim de se obter uma convergência significativa do resultado de uma iteração em
relação à iteração anterior. Neste processo, a cada iteração diminuíam-se os tamanhos dos elementos e
aplicavam-se as técnicas de refinamento descritas anteriormente. A tabela 4 ilustra os dados deste processo.

Tabela 4 – Tamanho dos elementos de cada iteração.
Tamanho dos Elementos (mm)
Iteração Enrejicedores Chapa Frontal Chapas Laterais Chapa Traseira
Tubo
Flange
1ª
automático
automático
automático
automático automático automático
2ª
25
50
50
50
25
30
3ª
23
48
48
48
23
28
4ª
20
45
45
45
21
26
5ª
17
38
38
38
21
23

Tabela 5 – Resultado de cada iteração.
Iteração
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Nós Elementos Mesclagem Tensão Máx Convergência (%)
113523 41221
771,13
53958
49142
1420
703,905
-9,55
60600
51843
1483
722,35
2,55
72320
55886
1309
734,00
1,59
94148
78233
1600
742,79
1,18

A figura 12 abaixo demonstra a malha após o resultado final.

Figura 12 – Malha final.
Tensões de von Mises
Segundo a PIANC (2002) item 4.1.6, os painéis podem estar sujeitos a uma combinação de cargas
uniformemente distribuídas, cargas linearmente distribuídas ou cargas pontuais de acordo com os tipos de
embarcações que utilizam a defensa. Neste estudo de caso foi adotada a condição mais branda de
carregamento, isto é, a força de reação gerada pelo elastômero distribuída uniformemente pela área efetiva do
painel. Nas figuras abaixo estão ilustrados os resultados do pós-processamento para o critério de von Mises.

Figura 13 – Tensões de von Mises no quadro e na chapa frontal do painel.

Figura 14 – Tensões de von Mises no tubo e no flange.
As tensões de von Mises máximas encontradas foram em torno de 742,79 MPa, localizadas nas regiões
dos furos do flange (apoio), vide figura 14, e nas almas dos enrijecedores imediatamente próximos ao tubo,
vide figura 13. Além disso, é perceptível que as tensões na chapa frontal ultrapassam, também, a tensão de
escoamento do aço. A tensão de escoamento do aço ASTM A36 sob tração é 250 MPa, como é mostrado na
tabela 7.
É interessante fazer uma comparação das figuras 13 e 14 com a figura abaixo. Nota-se que a estrutura
veio à ruína justamente nas regiões de maiores tensões apresentadas na modelagem.

(a)
(b)
Figura 15 – Regiões de falha. (a) Chapa frontal na região de contanto com o flange; (b) Flange.
Conclusão
Por meio da equação 8 (força dividido pela área) foi possível constatar que a área efetiva do painel
apresenta condições geométricas para garantir que a pressão atuante no casco do navio não ultrapasse o limite
de 200 kPa definido pelo edital da empresa e pela PIANC.
No entanto, para o quadro (estrutura interna) do painel foi possível identificar tensões de von Mises
acima do limite de escoamento do aço ASTM A36 (250 MPa). As regiões da alma dos enrijecedores
imediatamente próximos ao tubo e nos furos do flange apresentaram tensões de 742,79 MPa, quase três vezes
superior à tensão de escoamento. O motivo no qual se justifica esta tensão tão elevada é devido às espessuras
dos enrijecedores estarem inferiores ao recomendado e, também, a qualidade do material. Pela intensidade da
força de reação (1452 kN) do elastômero devia-se utilizar um aço de maior resistência mecânica e, além disso,
usar as espessuras mínimas recomendadas.
Portanto, o painel metálico utilizado neste porto possui área suficiente para garantir a pressão limite
recomendada. Entretanto, o quadro (estrutura) interno do painel não possui estabilidade estrutural de acordo
com a análise aqui realizada, vindo naturalmente a falhar sob o critério de von Mises.
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