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1. INTRODUÇÃO: 

Máquinas rotativas são sistemas mecânicos que têm como objetivo transmitir potência através 

de seu movimento de rotação, e possuem inúmeras aplicações, seja como componente principal ou 

como parte integrante dos mais variados tipos de equipamentos: Motores e geradores elétricos, turbinas 

hidráulicas, a vapor e a gás, bombas, compressores ventiladores, são algumas das máquinas rotativas 

mais comuns. 

Dentre os componentes fundamentais para o funcionamento de 

máquinas rotativas estão eixos e mancais (Figura 1). Este último consiste de 

um apoio fixo cuja função é suportar cargas e permitir a transmissão 

mecânica em elementos girantes (eixos e rolamentos), além de realizar a 

interface necessária entre as partes móveis (girantes) e fixas (estrutura de 

suporte) do sistema. Sobre esses componentes são aplicadas cargas 

dinâmicas que podem causar falhas e, consequentemente, parada súbita 

no equipamento, com alto risco para operadores, além de perda de 

produção e financeira. Dessa forma, a escolha do modelo adequado de cada um dos componentes 

desses sistemas é de suma importância para a sua vida útil. 

Nesse contexto é imprescindível a existência de um modelo computacional capaz de prever as 

diversas condições de operações de um sistema rotativo, com um elevado grau de confiabilidade. O 

grupo de pesquisa do LAMAR (Laboratório de Máquinas Rotativas) da FEM-UNICAMP desenvolveu um 

pacote para simulação numérica de rotores, para o qual será estabelecida uma metodologia de 

verificação e validação neste projeto, no que concerne a sua eficácia na representação dos fenômenos 

fundamentais da dinâmica de rotação, bem como validar modelos de rotores e mancais, responsáveis 

por efeitos de vibrações em máquinas rotativas. 

Figura 1 - Mancal hidrodinâmico. 
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A abordagem de verificação e validação (V&V) utilizada é a fornecida pela Norma ASME V&V 

10.1 2012. A metodologia apresentada fornece a estrutura para conduzir a avaliação de verificação e 

validação, além de fornecer um esboço para o tempo das atividades e estimativa de recursos 

necessários. V&V são necessários para prover confiança e determinar o grau de precisão em que um 

modelo numérico é uma representação do sistema mecânico real, da perspectiva das aplicações 

pretendidas pelo modelo. 

2. METODOLOGIA: 

A norma ASME V&V 10.1 fornece uma metodologia bem estabelecida para implementar o 

processo de verificação e validação em mecânica sólida computacional. O procedimento utilizado tem 

como etapa inicial a realização do planejamento experimental, em que são definidas as características 

de todas as simulações computacionais a serem realizadas, de acordo com parâmetros físicos que 

podem ser fixos ou variados para cada simulação.  

Posteriormente são realizadas todas as simulações no pacote computacional desenvolvido, e a 

partir dos resultados, é possível realizar uma análise de sensibilidade para verificar quais parâmetros 

exercem maior influência nas respostas dinâmicas do rotor. Por fim, realiza-se uma análise estatística 

com os parâmetros mais influentes e, através de suas respectivas funções de densidade de 

probabilidade, verifica-se o desvio padrão e o nível de dispersão das respostas para cada um dos 

principais parâmetros físicos avaliados. 

 

2.1. PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS 

O planejamento experimental, também denominado delineamento experimental, representa um 

conjunto de ensaios estabelecido com critérios científicos e estatísticos, com o objetivo de determinar a 

influência de diversas variáveis nos resultados de um dado sistema ou processo. 

Para a etapa de validação, foram selecionados quatro parâmetros para cada elemento (eixo e 

mancal) para a realização dos experimentos computacionais. A organização dos experimentos foi 

realizada através de um planejamento fatorial com quatro fatores e três níveis cada, o que gera um total 

de 34 = 81 combinações de 

experimentos, número considerado 

factível e suficiente para a 

verificação de tendências 

importantes acerca das interações 

dos parâmetros estudados. 

Os parâmetros selecionados 

para o planejamento experimental 

do eixo e mancal, bem como os 

níveis associados a cada fator, são 

resumidos na Tabela 1. 

Tabela 1 - Parâmetros analisados do rotor. 
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2.2. MÉTODO COMPUTACIONAL 

A metodologia computacional empregada no modelo do eixo é baseada no Método dos 

Elementos Finitos (MEF), enquanto os mancais são modelados pelo Método dos Volumes Finitos (MVF). 

O pacote computacional tem 

configuração de módulos, distintos, 

mas dependentes entre si. Para iniciar 

uma análise o usuário deve 

previamente definir os parâmetros 

físicos do material a ser utilizado, a 

geometria do mancal e do eixo. Em 

seguida é realizado a montagem do 

rotor (Figura 2) e a definição das 

condições de pré-processamento. Por 

fim, na etapa de processamento, são realizados os cálculos, e o resultados podem ser visualizados no 

bloco de pós-processamento.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A partir dos resultados obtidos pelas análises dinâmicas do rotor, obteve-se como resposta a função 

resposta em frequência para as simulações do eixo, já para as simulações do mancal, foram coletadas 

as órbitas de deformação para cada nó analisado (Figuras 3 e 4). 

Após coletar os dados de todas as simulações, realizou-se uma análise de sensibilidade para avaliar 

quais parâmetros exerciam maior influência nos resultados obtidos. Para isso, em cada uma das 

respostas avaliadas, fixou-se um parâmetro por vez e realizou-se uma média das respostas associadas 

ao parâmetro fixado. Assim, foi possível plotar as curvas de influência relativa de cada parâmetro nas 

respostas. Para cada parâmetro considerou-se os níveis baixo, médio e alto, que foram representados 

respectivamente pelos números -1, 0 e 1. As curvas obtidas para o mancal 1, são representadas na 

Figura 5. 

Figura 2 - Montagem do rotor e discretização do eixo. 

Figura 3 - Função resposta em frequência do mancal 1. Figura 4 – Órbitas de deformação para todos os nós. 
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Figura 5 – Influência de cada parâmetro do eixo nas respostas – Mancal 1. 

Com base nos resultados obtidos, foram selecionados os parâmetros mais influentes para cada 

resposta. Posteriormente, foram geradas as funções 

de densidade de probabilidade para os principais 

parâmetros (Figura 6). Os dados obtidos nas 

simulações foram aproximados para curvas 

Gaussianas a partir dos valores médios e do desvio 

padrão de cada distribuição amostral. Por fim, 

realizou-se uma análise de curtose para caracterizar 

as distribuições de probabilidade de acordo com o 

nível de dispersão em relação ao valor central. 

4. CONCLUSÕES: 

O presente trabalho buscou aplicar parte da metodologia apresentada na norma ASME V&V 10.1 

2012 no que se refere a etapa de validação de modelos numéricos, a fim de desenvolver modelos 

estatísticos para análise da influência de parâmetros físicos na resposta dinâmica de rotores, através do 

algoritmo para simulação numérica de rotores e de simulações baseadas na teoria de planejamento de 

experimentos. 

As simulações desenvolvidas se mostraram assertivas quanto a escolha dos parâmetros e 

número de experimentos realizados, possibilitando a realização da análise de sensibilidade da resposta 

e, concluindo com êxito a seleção dos parâmetros mais influentes, comprovando assim, a eficácia do 

planejamento fatorial de experimentos. 

Através dos valores de média e desvio padrão associados a cada distribuição amostral, foram 

geradas as funções de densidade de probabilidade para cada um dos parâmetros mais influentes, e 

através de uma análise de curtose, foi verificado a dispersão das respostas em relação ao valor de 

tendência central, tanto para os parâmetros do eixo quanto para os dos mancais. 

Figura 6 – Exemplo de função de densidade de 
probabilidade obtida. 
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Dessa forma, foi possível constatar que as simulações proporcionaram resultados coerentes e 

satisfatórios sobre as investigações de resposta em frequência (amplitude e fase) e deformação 

operacional do rotor para as análises dinâmicas realizadas, comprovando assim, a robustez do pacote 

computacional utilizado e favorecendo ações e programas futuros para análise de máquinas rotativas. 
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