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RESUMO 

GRALA, P. Resposta de estruturas paralelepipédicas esbeltas frente ao fenômeno de 
desprendimento de vórtices: Proposta para a NBR-6123. Tese (Doutorado em Engenharia) 
– Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre. 2020. 

 
Estruturas como torres e edifícios são vulneráveis ao fenômeno de desprendimento de vórtices, 
devido à sua esbeltez e forma rombuda. A influência de tal fenômeno é tão importante no 
projeto estrutural, que a arquitetura externa de edifícios proeminentes é desenvolvida de forma 
a mitigar os esforços gerados pelo desprendimento de vórtices. Apesar de esse tipo de estrutura 
ser considerado simples dos pontos de vista estrutural e aerodinâmico, o estudo das vibrações 
transversais nessas estruturas é bastante complicado, pois envolve a interação entre tópicos 
complexos da mecânica dos fluidos e estrutural, tornando a determinação confiável da resposta 
estrutural um dos problemas mais difíceis da Engenharia do Vento. Sendo assim, o presente 
trabalho tem como objetivo a proposta de uma metodologia para a NBR-6123, a qual permita 
o dimensionamento de estruturas de seção transversal retangular frente ao fenômeno de 
desprendimento de vórtices. Tal metodologia é derivada da aplicação dos espectros da força de 
sustentação na equação de admitância mecânica. Para tanto, foram realizados ensaios no Túnel 
de Vento Professor Joaquim Blessmann de dez modelos com diferentes relações dimensionais, 
com diferentes perfis de vento, visando à obtenção de coeficientes de sustentação e espectros 
da força de sustentação. Alguns modelos reproduziram ensaios encontrados na bibliografia, o 
que permitiu a comparação dos espectros para a validação dos resultados, sendo que todos os 
ensaios comparados foram condizentes com as informações obtidas na bibliografia. Para a 
validação do uso de espectros obtidos de modelos simples, isto é, sem detalhes construtivos, foi 
feita a comparação com o modelo em escala reduzida de um edifício real, o que mostrou que a 
metodologia proposta para a NBR-6123 é promissora. 
 

Palavras-chave: desprendimento de vórtices; edifícios altos; resposta dinâmica. 
  



 

ABSTRACT 

GRALA, P. Response of slender rectangular cross-sectional structures to vortex 
shedding phenomenon: Proposal for the Brazilian Wind Code. Tese (Doutorado em 
Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 2020.  

 
Structures such as towers and tall buildings are quite vulnerable to the vortex shedding 
phenomenon, due to their slenderness and non-aerodynamic form. The influence of the 
phenomenon is so important in the structural design, that the external architecture of prominent 
tall buildings is developed in order to mitigate the efforts generated by vortex shedding. 
Although many of these structures are considered simple from structural and aerodynamic 
viewpoints, the study of cross-wind vibrations in these structures is quite complicated, as it 
involves the interaction of complex topics of fluid and structural mechanics, making the reliable 
determination of the structural response one of the most complicated problems in Wind 
Engineering. Thus, the present work aims to propose a methodology for the Brazilian Wind 
Code, which considers the vortex shedding phenomenon in the design of rectangular cross-
sectional structures. Such methodology is derived from the application of the lift force spectrum 
in the mechanical admittance equation. For this purpose, tests of ten models with different 
dimensional ratios were undertaken in the Professor Joaquim Blessmann Wind Tunnel, in order 
to obtain lift coefficients and lift force spectra. Some models reproduced tests found in the 
bibliography, which allowed the comparison of the spectra to validate the results. All the tests 
compared were consistent with the information obtained in the bibliography. For the validation 
of the use of spectra obtained from simplistic models, i.e., without constructive details, a 
comparison was made with a test on a reduced-scale model of a real building, which showed 
that the proposed methodology for the Brazilian Wind Code is promising. 
 

Keywords: vortex shedding; tall buildings; dynamic response. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta uma síntese da relevância do fenômeno de desprendimento de vórtices 

e sua importância frente a estruturas rombudas e esbeltas. Também é apresentado um estado da 

arte e são expostos os objetivos do presente trabalho assim como a sua organização. 

1.1 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Devido ao crescente aumento da população das cidades, a evolução da tecnologia e a busca por 

diferenciação e economia, atualmente surgem edifícios e estruturas cada vez mais altas. Para 

este tipo de estrutura, o vento é um dos maiores agentes de carga, causando efeitos de ordem 

tanto estática quanto dinâmica. Além disso, as estruturas têm sido construídas mais esbeltas e 

com materiais mais leves, o que aumenta consideravelmente sua sensibilidade frente às ações 

do vento.  

O desenvolvimento de edificações mais altas e esbeltas ocorreu principalmente devido à 

Revolução Industrial, que se iniciou no final do século XVIII. Esse evento histórico trouxe às 

grandes cidades edifícios mais altos e estruturas como as chaminés industriais, sendo a primeira 

delas a Chimney of North Lotts Glass Bottle Company, em Dublin, com cerca de 30 metros de 

altura no ano de 1820 (BANCROFT; BANCROFT, 1885). As primeiras chaminés industriais 

não eram altas o suficiente, o que fez com que cidades industriais como Londres ficassem 

constantemente cobertas por nuvens de fuligem, causando diversos problemas de saúde à 

população. A partir daí, a população das cidades foi crescendo, fazendo com que os edifícios 

se tornassem mais altos, logo, mais susceptíveis à ação do vento. Atualmente a estrutura mais 

alta construída é o Burj Khalifa, com 160 andares habitáveis e 828 m de altura, e a influência 

das ações do vento foi fator predominante em sua forma: especificamente para o 

desprendimento de vórtices, a estrutura apresenta variação em suas dimensões e utiliza 

elementos de forma para impedir que ocorra grande correlação entre as forças causadas por este 

fenômeno. 

A noção de que uma torre esbelta é uma estrutura cujo comportamento é predominantemente 

dinâmico, e que responde às parcelas flutuantes das forças devidas à turbulência atmosférica e 

ao desprendimento de vórtices é relativamente recente, passando a ser considerada em códigos 
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normativos apenas na década de 1970. Antes disso, torres e edifícios eram tratados como 

estruturas rígidas e projetados como se assim fossem. As amplificações dinâmicas até então 

desconsideradas eram mascaradas e suprimidas pelos generosos fatores de segurança 

considerados em projeto. Entretanto, devido ao aumento da esbeltez e a busca por economia, 

os problemas associados aos efeitos dinâmicos tornaram-se mais evidentes. Davenport e 

Scruton foram pioneiros nas pesquisas relacionadas à resposta na direção do vento, em 

estruturas de edifícios altos, pontes, linhas de transmissão e torres. Entretanto, a questão da 

resposta transversal recebeu menos atenção, embora os problemas envolvidos com a seção 

circular fossem conhecidos (DALY, 1986).  

Ao longo dos últimos 30 anos houve um crescimento significativo em pesquisa no campo da 

engenharia do vento, o que resultou em avanços significativos no entendimento dos efeitos do 

vento sobre edificações. Grande parte das últimas descobertas têm sido incorporadas a normas 

e manuais de aerodinâmica das construções, mas devido à complexidade da interação fluido-

estrutura, à evolução dos conceitos de design nas formas das estruturas, à introdução de novos 

materiais e à influência de fenômenos meteorológicos, é esperado que os túneis de vento 

continuem a ser ferramentas muito importantes no desenvolvimento do projeto de edifícios e 

estruturas alteadas. 

Ao projetar um edifício ou estrutura frente às ações do vento, a questão que frequentemente 

vem à cabeça do projetista é como determinar se a estrutura é sensível ao vento. Uma rápida 

análise da forma, dimensões e características especiais da estrutura ou edifício, normalmente 

indicam se um método de norma aproximado é aplicável ou não para estimar o carregamento 

de vento. No entanto, para estruturas sensíveis, a amplificação dos carregamentos do vento e 

da resposta estrutural devido à interação fluido-estrutura é totalmente dependente da 

distribuição das massas, das rigidezes (tanto translacional quanto torcional) e das características 

de amortecimento da estrutura. Este tipo de estrutura requer análises e procedimentos 

complexos para suprir suas necessidades de projeto (KWOK, 2013). 

O vento é um dos principais agentes de carga em estruturas altas. Os mecanismos de excitação 

causam respostas da estrutura nas direções longitudinal, transversal e torcional, sendo que as 

características dessas respostas têm sido estudadas extensivamente. Os mecanismos de 

excitação incluem martelamento, desprendimento de vórtices, galope, drapejamento e energia 

cinética das rajadas. Esses fenômenos, inclusive, podem ocorrer tanto de forma isolada, como 

acoplados um ao outro, o que intensifica as amplitudes de vibração. 
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As forças induzidas pelo vento em estruturas são convenientemente divididas entre as forças na 

direção do vento e as forças na direção transversal a ele. Considerando as forças transversais, 

caso essa estrutura seja excitada, principalmente em sua frequência natural de vibração, tanto 

devido ao desprendimento de vórtices, quanto à interação fluido-estrutura, ou até mesmo devido 

à componente lateral da turbulência, ela poderá oscilar com grande amplitude na direção 

transversal à incidência do vento.  

O fenômeno de desprendimento de vórtices ocorre em estruturas esbeltas não só com seção 

circular, mas também quadrada, retangular e triangular, embora o mais estudado seja o cilindro 

de seção circular. Dessa forma, estruturas de chaminés, torres, pontes e edifícios podem sofrer 

com o fenômeno, embora chaminés e torres sejam mais suscetíveis devido ao seu baixo 

amortecimento estrutural.  

O estudo das vibrações transversais em estruturas rombudas é bastante complicado, pois 

envolve a interação entre tópicos complexos da mecânica dos fluidos e estrutural, tais como 

escoamento em torno de corpos não aerodinâmicos e toda a gama de fatores que interferem na 

resposta desse tipo de estrutura. Esses fatores consistem na distribuição de pressões média e 

flutuante, na rugosidade superficial, na turbulência do escoamento, nos efeitos de 

tridimensionalidade e, finalmente, na interação fluido-estrutura. Além disso, deve-se considerar 

a variação da velocidade do vento com a altura sobre o terreno e a existência de forças 

resultantes do movimento da estrutura. 

Apesar de esse tipo de estrutura ser considerado simples dos pontos de vista estrutural e 

aerodinâmico, a determinação confiável da resposta é um dos problemas mais complicados da 

Engenharia do Vento. Diversos pesquisadores vêm estudando esses fenômenos ao longo dos 

anos, buscando uma abordagem que consiga considerar todos os tópicos que envolvem o 

mecanismo de vibração por desprendimento de vórtices. Entretanto, apesar dos esforços, os 

modelos existentes para a verificação da resposta da estrutura são de caráter empírico. 

Atualmente, existem alguns modelos e métodos para dimensionar estruturas de seção circular 

frente ao fenômeno de desprendimento de vórtices, mas no caso de seções quadradas e 

retangulares, as metodologias ainda são escassas. 

Sendo assim, este trabalho visa à determinação de novos coeficientes de força lateral oriundos 

de formas paralelepipédicas diversas, bem como seus respectivos espectros de força lateral. 
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Tais coeficientes, quando aplicados na metodologia da admitância mecânica, permitem o 

cálculo das forças transversais oriundas do fenômeno de desprendimento de vórtices em 

edifícios paralelepipédicos. Tal procedimento subsidia o complemento do novo capítulo 11 da 

NBR-6123, o qual foi subsidiado pelos estudos de Grala (2016) sobre estruturas de seção 

circular. 

1.2 HISTÓRICO E ESTADO DA ARTE 

O fenômeno de desprendimento de vórtices tornou-se conhecido pelos pesquisadores por volta 

de 1878, quando Strouhal (18781, apud DALY, 1986) propôs a relação entre diâmetro, 

velocidade do escoamento e a frequência em que um par de vórtices se desprende de um cilindro 

circular. A descrição do fenômeno através da mecânica dos fluidos foi realizada por von 

Kármán cerca de quarenta anos mais tarde (DALY, 1986). 

Até o surgimento dos processos para estimar a resposta transversal das estruturas, os projetos 

eram feitos sem a consideração do fenômeno de desprendimento de vórtices. Assim, sempre 

que ocorriam as vibrações em estruturas já concebidas, buscava-se maneiras de mitigá-las. Na 

década de 1950, Scruton e Walshe (19572, apud WONG, KOKKALIS, 1982) propuseram um 

dispositivo aerodinâmico com lâminas helicoidalmente dispostas. O princípio de 

funcionamento do dispositivo é o rompimento da correlação das forças aerodinâmicas 

excitantes ao longo do cilindro. Ao se introduzir as lâminas helicoidais em torno do cilindro, o 

escoamento passa de bidimensional a tridimensional, fazendo com que os vórtices passem a se 

desprender em diferentes geratrizes do cilindro, além de ficarem defasados no tempo. Esse 

dispositivo aerodinâmico ainda hoje é bastante utilizado em chaminés.  

Rumman (19703, apud SIMIU; SCANLAN, 1996) propôs em 1970 um procedimento para o 

cálculo do deslocamento do topo de estruturas, o qual foi largamente utilizado no projeto de 

 
1 STROUHAL, V. Uber eine besondere Art der Tonnerregung. Ann. Phys. und Chemie, 
New Series, v. 5, p. 216-251, 1878. 

2 SCRUTON, C.; WALSHE, D. E. A means of avoiding wind-excited oscillation of structures 
with circular or nearly circular cross section. National Physical laboratory, U. K., Aero 
Rep., n. 335, 1957. 

3 RUMMAN, W. S. Basic structural design of concrete chimneys. Journal of Power 
Division, ASCE, n. 96, p. 309-318, 1970. 
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chaminés de concreto armado. Apesar de sua conceituação ser bastante intuitiva, os resultados 

práticos de sua aplicação foram bem satisfatórios (SIMIU; SCANLAN, 1996). Entretanto, há 

consenso de que o carregamento e a resposta obtidos pelo processo de Rumman não são 

totalmente consistentes com os avanços feitos nas décadas de 1960 a 1980 nas áreas de 

micrometeorologia, aerodinâmica e aeroelasticidade. Segundo Vickery e Clark (1972), isso 

poderia levar a subestimativas da resposta perpendicular ao vento, principalmente no segundo 

modo de vibração.  

Vickery e Clark (1972) propuseram um método de análise modal de estruturas circulares 

submetidas a excitações aleatórias estacionárias. Entretanto, esse modelo não considera a 

interação fluido-estrutura, ou seja, só é aplicável na zona de vibração forçada (PALUCH, 1999). 

Esse método foi a base para o posterior método de Vickery e Basu, que é atualmente um dos 

mais aceitos modelos para estimativa da resposta transversal de estruturas de seção circular. 

van Koten (19734, apud BLESSMANN, 2005) apresentou em 1973 um procedimento que 

desenvolveu para chaminés. A força equivalente é dada pelo produto da pressão dinâmica do 

vento com a relação entre o fator de pico do espectro de potência da carga lateral, um fator de 

correlação de desprendimento dos vórtices, o amortecimento estrutural e um fator que considera 

o movimento da chaminé durante as vibrações por desprendimento de vórtices. 

Saunders (19745, apud SAUNDERS; MELBOURNE, 1977a) apresentou em sua tese de 

doutorado os espectros de força para estruturas de seção retangular com diferentes relações 

altura/largura/comprimento. Tal estudo forneceu subsídios para a metodologia utilizada na 

Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011, SAUNDERS; 

MELBOURNE, 1977a).  

 
4 VAN KOTEN, H. Wind load on chimneys. Institute TNO for Building Materials and 
Building Structures, Delft, Report n. BI-73-77/08.1.100, 20 p., 1973. 

5 SAUNDERS, J. W. Wind excitation of tall buildings. 1974. Ph.D. Thesis (Doctor of 
Philosophy in Engineering Science) – Department of Mechanical Engineering, Monash 
University, Victoria (Australia), 1974. 
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O procedimento do ESDU (ENGINEERING SCIENCE DATA UNIT, 19786, apud SIMIU; 

SCANLAN, 1996), considera duas regiões de resposta da estrutura: em uma, as forças 

associadas ao movimento são ignoradas (banda larga), e na outra, os efeitos dessas forças são 

considerados (banda estreita). Assim, a resposta da estrutura é estimada para cada uma das 

regiões, e a estrutura é projetada para o maior valor da resposta (SIMIU; SCANLAN, 1996). 

De acordo com Vickery e Basu (1983a), a desvantagem desse método é a falta de transição 

natural entre as respostas obtidas para as duas bandas. 

No âmbito nacional, Denardin (1979) avaliou a resposta de estruturas prismáticas sujeitas aos 

fenômenos de galope e desprendimento de vórtices. Para tanto, a autora ensaiou modelos de 

seções transversais 𝑑/𝑏 iguais a 1/1, 1/1,5 e 1/2 em escoamentos uniforme e suave e uniforme 

e turbulento (gerado por grelha). 

Riera e Nanni (1982), com base nos resultados experimentais apresentados por Denardin 

(1979), ajustaram fórmulas para determinação do coeficiente r.m.s. de sustentação e de largura 

de faixa, utilizando regressão múltipla. Tais fórmulas permitiram a avaliação prática da 

excitação induzida por vórtices de Kármán em edifícios prismáticos, levando em conta a 

intensidade de turbulência, a relação entre os lados e a amplitude r.m.s. da resposta. 

Kwok (1982) propõe uma metodologia para o cálculo da resposta de estruturas frente à ação de 

desprendimento de vórtices, utilizando os dados obtidos por Saunders (19747, apud 

SAUNDERS; MELBOURNE, 1977a), e as equações para o cálculo do espectro da força lateral 

de Vickery e Clark (1972). Tal metodologia possivelmente tenha servido como subsídio para o 

método exposto na Norma Australiana/Neozelandesa. 

Em 1982, Ruscheweyh (19828, apud DYRBYE; HANSEN, 1997) desenvolveu um método 

muito bem aceito pelos estudiosos da área. Trata-se do modelo de comprimento de correlação. 

Ruscheweyh (1994) e Dyrbye e Hansen (1997) alegam que esse modelo propõe resultados mais 

 
6 ENGINEERING SCIENCE DATA UNIT. Across-Wind Vibrations of Structures of 
Circular Cross-Section in Wind Tunnel or Gas Flows: Item 78006. London, 1978. 

7 SAUNDERS, J. W. Wind excitation of tall buildings. 1974. Ph.D. Thesis (Doctor of 
Philosophy in Engineering Science) – Department of Mechanical Engineering, Monash 
University, Victoria (Australia), 1974. 

8 RUSCHEWEYH, H. Dynamische Windwirkung an Bauwerken, Wiesbaden: Bauverlag 
GmbH, v. 1 e 2, 1982. 
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confiáveis para estruturas metálicas que o modelo de Vickery e Basu. Esse modelo serviu como 

base para procedimentos normativos como o procedimento I do Eurocódigo (2010). 

Em 1983, Vickery e Basu apresentaram outro dos modelos mais bem aceitos para estimativa de 

deslocamento do topo de estruturas como torres e chaminés. Ao contrário do modelo de Vickery 

e Clark, este considera os efeitos da interação fluido-estrutura (VICKERY; BASU, 1983a, 

1983b, 1984, BASU; VICKERY, 1983). Esse modelo serviu como base para as normas 

National Building Code of Canada (NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA, 

1985), procedimento II do Eurocódigo (2010), CICIND (2002a, 2002b) e o procedimento 

aprovado para a NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988) 

exposto em Grala (2016).  

Hayashida e Iwasa (1990) estudaram os efeitos das ações do vento, inclusive o desprendimento 

de vórtices, nas formas das seções transversais de edifícios super altos (600 m de altura). No 

total, foram estudadas oito diferentes seções com mesma área, desde a seção quadrada (com 

cantos vivos e arredondados), até a circular, triangular e em cruz.  

Em 1990 foi feita a primeira proposta de método para quantificar o deslocamento e a força 

lateral em chaminés para a NBR-6123. Riera e Paluch se basearam no procedimento de 

Ruscheweyh, sendo que a metodologia completa, detalhes e comentários podem ser 

encontrados em Blessmann (2005), em Riera et al. (1997) e em Paluch (1999). 

Em 1999, Paluch e Riera apresentaram a segunda proposta de método para quantificar o 

deslocamento e a força lateral equivalentes em chaminés para a NBR-6123. Dessa vez, o 

método foi baseado no método de Vickery e Basu Simplificado. As simplificações e deduções 

podem ser observadas em detalhe em Paluch (1999). 

Em 2000, o Natural Hazards Modeling Laboratory of Notre Dame University lançou um banco 

de dados acessado via internet, para auxiliar projetistas e pesquisadores em estimativas 

preliminares da resposta de edifícios altos frente à ação do vento. O banco de dados contém 27 

diferentes seções, e fornece subsídios para o cálculo de, por exemplo, momento fletor na base 

e aceleração no topo do edifício (ZHOU et al., 2003). 

Cheng et al. (2002) estudaram o amortecimento aerodinâmico de edifícios altos isolados e de 

seção quadrada. Através de ensaios em túnel de vento utilizando modelos aeroelásticos, os 
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autores propuseram equações para a determinação do amortecimento aerodinâmico, inclusive 

para os casos em que este era negativo.  

Liang et al. (2002) propuseram uma metodologia empírica que permite calcular o espectro da 

força transversal, o valor r.m.s. do coeficiente de sustentação e o número de Strouhal para 

edifícios altos de seção retangular. 

Tang e Kwok (2004) fizeram diversos ensaios em túnel de vento para investigar a interferência 

dos mecanismos de excitação nas respostas longitudinais, transversais e torcionais de um par 

de torres gêmeas. Para tanto, foi utilizado um modelo reduzido do edifício padrão CAARC 

Standard Tall Building com 3 graus de liberdade. Segundo os autores, as respostas dinâmicas 

da estrutura aumentaram consideravelmente para velocidades reduzidas ao redor de 6, e o 

mecanismo de excitação dominante é diretamente dependente do posicionamento do edifício 

analisado. 

Bênia (2013) estudou os efeitos de vizinhança na resposta dinâmica de edifícios altos sob a ação 

do vento. Utilizando o CAARC Standard Tall Building e uma balança dinâmica de 3 graus de 

liberdade, Bênia (2013) testou a influência de 18 diferentes configurações de vizinhança nas 

respostas longitudinal, transversal e torcional de edifícios altos. 

Holmes (2014) apresentou uma análise a respeito da predição da reposta de edifícios altos frente 

ao desprendimento de vórtices, comparando ensaios em túnel de vento com alguns 

procedimentos normativos. O autor conclui que o procedimento exposto na Norma 

Australiana/Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011) fornece bons resultados. 

Tamura et al. (2014) apresentaram as conclusões encontradas por seu grupo de pesquisa após 

diversos ensaios em túnel de vento. O trabalho apresenta características das correlações das 

componentes das forças do vento em edifícios, deslocamentos dos edifícios no plano, e 

combinações de carregamentos. 

No mesmo ano, Mannini et al. (2014) apresentaram uma revisão e novos experimentos sobre a 

interação entre as vibrações induzidas por vórtices e pelo galope sobre estruturas esbeltas de 

seção retangular. Os autores descrevem as principais características da instabilidade causada 

pela interação dos referidos fenômenos, assim como esboçam os parâmetros que os controlam. 

Segundo os autores, a seção retangular com relação 3/2 é bastante propensa a vibrações de 
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grande amplitude, mesmo para altos valores do número de Scruton e baixas velocidades do 

vento.  

Giappino et al. (2015) estudaram um edifício de seção retangular com cantos vivos com a 

relação dimensional ℎ/𝑑/𝑏 igual a 9/1/2,6. Diversos ensaios (com diferentes níveis de 

turbulência incidente) foram conduzidos, utilizando desde modelos seccionais até completos. 

Para a obtenção da resposta dinâmica do edifício, foi realizado um ensaio com modelo 

aeroelástico.  

Ao longo dos últimos anos, no âmbito nacional, as pesquisadoras Santos e Pfeil (SANTOS, 

2013, SANTOS; PFEIL, 2014, 2015) vêm pesquisando sobre as vibrações induzidas por 

vórtices em torres de seção circular. Em 2016, Grala apresentou a proposta de uma nova 

metodologia para o cálculo da força equivalente devida ao desprendimento de vórtices em 

chaminés, baseada no modelo de Vickery e Basu. Tal metodologia foi aprovada para a NBR-

6123 em 2017. 

Dongmei et al. (2017) fizeram uma análise aeroelástica e aerodinâmica dos efeitos de 

interferência em edifícios altos, mais especificamente um estudo de caso do Shanghai World 

Financial Center, o sétimo mais alto edifício do mundo, com 492 m de altura. Tal edifício, além 

da sua altura considerável, tem variação da seção ao longo da altura. 

1.3 OBJETIVOS 

Como se observa na seção anterior, nos últimos anos, pesquisadores vêm se dedicando ao 

estudo das vibrações causadas por desprendimento de vórtices principalmente em edifícios, 

inclusive na esfera nacional. Portanto, o presente trabalho tem como objetivos principais: (i) a 

determinação de novos coeficientes de força lateral oriundos de formas paralelepipédicas 

inspiradas em edifícios construídos no Brasil nos últimos anos, bem como de seus respectivos 

espectros de força; (ii) a proposição de um procedimento para o cálculo do deslocamento, da 

força equivalente e do momento fletor na base em estruturas com o referido formato, 

submetidas ao desprendimento de vórtices. Esta metodologia serve como complemento para o 

novo capítulo 11 (efeitos dinâmicos induzidos por desprendimento de vórtices) da versão 

revisada em 2018 da NBR-6123 – Forças devidas ao vento em edificações, que já descreve uma 

metodologia para estruturas de seção circular. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

Este trabalho está organizado em seis capítulos. A divisão corresponde às etapas feitas na 

pesquisa. 

O capítulo introdutório situa o assunto de uma forma geral e justifica o estudo realizado. 

Também são apresentados os objetivos da pesquisa e um estado da arte sobre desprendimento 

de vórtices. 

O segundo capítulo expõe a pesquisa bibliográfica. Primeiro, são apresentados os conceitos 

básicos a respeito do fenômeno de desprendimento de vórtices. Então são apresentados outros 

tópicos necessários para o entendimento global do fenômeno, tais como influência da 

turbulência e da tridimensionalidade do escoamento e interação fluido-estrutura. Também são 

apresentados os fenômenos adicionais relevantes no dimensionamento de estruturas, além de 

como se dá a ação do vento em edifícios de planta retangular. Adicionalmente, é feito um 

pequeno resumo contendo conceitos de modelagem de vibrações transversais à direção do 

vento, e, finalmente, são apresentados dados disponíveis na bibliografia a respeito da resposta 

de estruturas frente ao fenômeno de desprendimento de vórtices. 

O capítulo 3 apresenta o programa experimental deste trabalho, que contém informações sobre 

o Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann, e simulação do vento natural. Além disso, é 

apresentado o método de medidas de pressões e aquisição de dados no túnel de vento, e são 

apresentadas as propostas de ensaios realizados neste trabalho. 

O capítulo 4 deste trabalho apresenta os resultados dos ensaios realizados em túnel de vento. 

Este capítulo contém os valores r.m.s. dos coeficientes de sustentação e de arrasto, além dos 

espectros da força de sustentação e do momento fletor na base para incidências de escoamento 

ortogonais às fachadas dos modelos. 

O capítulo 5 apresenta uma proposta de metodologia para a NBR-6123, visando o 

dimensionamento de estruturas de seção transversal retangular frente ao fenômeno de 

desprendimento de vórtices. Tal metodologia permite o cálculo da força estática equivalente 

distribuída ao longo da altura da estrutura, bem como o momento fletor na base devido a essa 

força. 
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O capítulo 6 expõe as considerações finais. Nele são feitos apontamentos principais sobre os 

ensaios realizados, bem como comentários acerca da metodologia proposta para a NBR-6123. 

Além disso, são feitas sugestões para trabalhos futuros. 
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2 VIBRAÇÕES POR DESPRENDIMENTO DE VÓRTICES 

O presente capítulo apresenta os diversos conceitos que permitem o entendimento do fenômeno 

de vibrações causadas por desprendimento de vórtices. 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

Certas estruturas delgadas e autoportantes, tais como chaminés, torres e edifícios altos, podem 

apresentar um comportamento predominantemente dinâmico. Essas estruturas devem ser 

projetadas para resistirem à ação dinâmica do vento causada pelo desprendimento de vórtices, 

o qual pode levar a estrutura a situações de instabilidade ou de deslocamentos com amplitudes 

inaceitáveis. Os fatores que determinam a amplitude das vibrações causadas por esse efeito são 

o amortecimento e a rigidez estrutural (NÚÑEZ, 2001). Esse fenômeno também pode ser 

visualizado em cabos e tabuleiros de pontes, e em alguns raros casos, pode causar vibrações de 

ovalização em chaminés metálicas, ou seja, vibrações em que a forma da seção transversal varia 

no tempo.  

Segundo Dyrbye e Hansen (1997), os efeitos decorrentes de vibrações induzidas por 

desprendimento de vórtices aumentam se as estruturas esbeltas estão em linha e separadas por 

uma distância de 10 a 15 vezes sua largura, ou se a estrutura esbelta é afetada pelos vórtices 

desprendidos por uma grande e sólida estrutura adjacente. Mesmo que existam algumas 

metodologias para verificação desse fenômeno, é recomendado que sejam feitos testes com 

modelos em túnel de vento. 

Em muitos corpos de forma não aerodinâmica situados em escoamento com número de 

Reynolds superior a 30, surge um desprendimento alternado de vórtices com frequência bem 

definida. Esses vórtices, chamados de vórtices de Kármán, originam forças periódicas e 

alternadas, oblíquas em relação à direção do vento médio. Ao se fazer a análise vetorial, as 

forças alternadas na direção transversal (chamadas de forças laterais) ao vento ocorrem na 

frequência do desprendimento de cada par de vórtices, enquanto as forças alternadas na direção 

do vento ocorrem na frequência de desprendimento individual dos vórtices. Essas componentes 

das forças tendem a produzir oscilações nas direções em que agem. Contudo, as forças que 

agem na direção do vento são pequenas em relação às que agem transversalmente. Para o caso 

do ar como fluido, oscilações na direção do vento, causadas por desprendimento de vórtices, 
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raramente acontecem. Já as oscilações causadas pelas forças periódicas transversais ocorrem 

em diversas edificações cilíndricas. Mesmo que o cilindro circular seja o mais estudado nesse 

efeito, os prismas de seções retangular, triangular ou com outras formas de cantos vivos estão 

sujeitos a excitações por desprendimento de vórtices mais fortes (BLESSMANN, 2005).  

A figura 2.1 apresenta o mecanismo do desprendimento de vórtices em seções circular, 

triangular, quadrada, e quadrada vazada. Quando os vórtices estão mais organizados, eles geram 

níveis de força bem maiores, e isso acontece principalmente em estruturas de seção circular. 

Tais vórtices são menos organizados quando se desprendem em corpos com seções triangulares, 

e ainda menos em corpos com seções quadradas. O comportamento das estruturas é ainda 

melhorado, caso se introduzam aberturas na seção, como é o caso da situação (d) da figura 2.1. 

Os números entre parênteses na figura indicam o valor do número de Strouhal aproximado para 

tal seção. 

 
 

 
Figura 2.1 – Comportamento de estruturas com diferentes seções 

frente ao desprendimento de vórtices (fonte: adaptado de 
SARKISIAN, 2012). 

Matsumoto (1999) descreve diversos tipos de vórtices, tais como vórtices simétricos, axiais e 

de topo, os quais podem excitar a estrutura das mais diversas formas. Posteriormente, 
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Matsumoto et al. (2001) mostram que vórtices axiais interagem com os vórtices de Kármán 

quando cilindros de seção circular estão inclinados (seção 3.3.4.4). Os vórtices axiais possuem 

uma frequência de desprendimento três vezes menor que a frequência de desprendimento dos 

vórtices de Kármán. Assim, a cada três desprendimentos, um vórtice de Kármán é amplificado 

por um axial. Entretanto, no presente trabalho são estudadas somente as vibrações causadas 

pelas forças periódicas laterais, originadas pelo desprendimento de vórtices de Kármán. 

Blessmann (2005) afirma que para que o fenômeno de desprendimento de vórtices ocorra de 

forma bem definida e coerente ao longo de toda a estrutura, é necessário que a forma desta seja 

não aerodinâmica, de contorno curvo ou poligonal e que tenha esbeltez considerável. Também 

deve existir uma boa correlação do desprendimento ao longo de todo o cilindro, e o escoamento 

deve ser suave (de baixa turbulência) e aproximadamente uniforme. Não pode haver 

recolamento do escoamento após a primeira separação. O autor ainda afirma que na prática, 

diversas causas usualmente impedem que a coerência do desprendimento de vórtices seja 

perfeita, tais como variação do diâmetro e do perfil de velocidades. Dyrbye e Hansen (1997) 

informam que o padrão de escoamento com uma frequência de desprendimento de vórtices é 

idealizado, o que na prática não ocorre devido à turbulência do ar. 

O mecanismo do fenômeno de desprendimento de vórtices em um cilindro de seção circular 

pode ser visualizado na figura 2.2. Observando-se na direção do escoamento, a separação do 

escoamento no lado direito produz uma circulação +Γ na esteira do cilindro. Segundo a lei de 

vorticidade de Thomson, uma contra-circulação – Γ ocorre ao redor do cilindro, produzindo um 

escoamento Δ𝑣 em sentido horário ao redor do cilindro. Δ𝑣 reduz, então, a velocidade 𝑉4 no 

lado direito e aumenta a velocidade 𝑉4 no lado esquerdo. Aplicando-se a equação de Bernoulli, 

a pressão estática no lado direito aumenta e no lado esquerdo diminui, fazendo com que uma 

força 𝐹) atue no cilindro. Como o desprendimento de vórtices é alternado, o sentido dessa força 

também é alternado. Caso o cilindro seja flexível na direção transversal ao escoamento e caso 

sua frequência natural seja próxima à frequência de desprendimento de um par de vórtices, a 

força excitante 𝐹), que possui a mesma frequência que o desprendimento de um par de vórtices, 

entra em ressonância com o cilindro, causando o efeito de vibrações induzidas por vórtices 

(RUSCHEWEYH, 1994). 
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Figura 2.2 – Princípio do fenômeno de desprendimento de vórtices 

(fonte: adaptado de RUSCHEWEYH, 1994). 

Dyrbye e Hansen (1997) afirmam que, de forma simplificada, uma esteira com vórtices de 

ambos os lados da estrutura se forma a sotavento da mesma. Essa esteira de vórtices foi estudada 

por Theodore von Kármán, e por isso é chamada de esteira de vórtices de von Kármán. A 

velocidade dos vórtices nessa esteira 𝑉+ no sentido do escoamento, equivale a 0,85𝑉, onde 𝑉 é 

a velocidade do escoamento na região a barlavento. Para uma estrutura não oscilante, a distância 

entre dois vórtices ocorrendo no mesmo lado da estrutura (e que, por consequência, rotacionam 

no mesmo sentido) 𝑙5 é proporcional à largura da estrutura perpendicular à direção do 

escoamento, que no caso é o diâmetro 𝑑. O tempo 𝑡 entre o desprendimento de dois vórtices de 

mesmo lado é obtido ao se fazer a relação 𝑙5 𝑉+⁄ , o que significa que 𝑉+ 𝑙5⁄  é a frequência de 

desprendimento dos vórtices, 𝑓1. 𝑉+ 𝑙5⁄  é proporcional a 𝑉/𝑑, sendo que o fator de 

proporcionalidade é chamado de número de Strouhal, 𝑆𝑡. Essa relação pode ser observada na 

equação 2.1. Para um cilindro de seção circular engastado na base e com a outra extremidade 

livre, situado em escoamento uniforme e suave, o número de Strouhal está situado entre os 

valores de 0,2 e 0,3 (BLESSMANN, 2005), sendo que grande parte dos códigos e normas 

utilizam 0,2 como padrão. 

𝑓1 = 𝑆𝑡	
𝑉
𝑑 (2.1) 

onde: 

𝑓1 – frequência de desprendimento de um par de vórtices; 

𝑆𝑡 – número de Strouhal; 

𝑉 – velocidade do escoamento; 
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𝑑 – dimensão característica: diâmetro da estrutura ou dimensão na direção transversal ao 
escoamento. 
 
Em estruturas de engenharia civil, grandes vibrações podem ocorrer caso a frequência 

dominante de desprendimento de vórtices 𝑓1 seja a mesma que a frequência natural da estrutura 

𝑓0, vibrando em um modo na direção transversal ao escoamento. A velocidade crítica do 

escoamento 𝑉8-, que é a velocidade do escoamento quando 𝑓1 =	𝑓0, pode ser obtida através da 

equação 2.2 (DYRBYE; HANSEN, 1997). Os autores ainda informam que a frequência de 

desprendimento de um par de vórtices (observada na equação 2.1) é modificada pela turbulência 

e pelas vibrações estruturais. A turbulência influencia na velocidade do vento, enquanto as 

vibrações estruturais alteram a largura efetiva da estrutura. 

𝑉8- =	
𝑓0		𝑑
𝑆𝑡  (2.2) 

onde: 

𝑉8- – velocidade crítica do escoamento; 

𝑓0 – frequência natural da estrutura; 
 
O desprendimento de vórtices em um cilindro circular é altamente dependente do número de 

Reynolds (RUSCHEWEYH, 1994). Sockel (1994) identifica que existem três principais tipos 

de regime de escoamento: regime subcrítico, regimes crítico e supercrítico, e regime ultracrítico 

(traduzido segundo a terminologia adotada por RIBEIRO, 1989), os quais são apresentados na 

figura 2.3. No regime subcrítico, ocorre desprendimento de vórtices com bastante energia e 

frequência de desprendimento bem definida, o que caracteriza os chamados vórtices de Kármán 

fortes. Nos regimes crítico e supercrítico, os vórtices de Kármán fortes cessam, dando lugar aos 

vórtices de Kármán fracos, que possuem pico do espectro de energia pouco pronunciado e uma 

larga banda de frequências de desprendimento. No regime ultracrítico os vórtices de Kármán 

fortes reaparecem.  
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Figura 2.3 – Regimes de escoamento segundo a terminologia de 

Ribeiro (fonte: adaptado de RIBEIRO, 1989). 

2.2 PARÂMETROS ADIMENSIONAIS 

Ao tratar do fenômeno de desprendimento de vórtices, é conveniente a definição de alguns 

parâmetros importantes, tais como os números de Reynolds, de Strouhal e de Scruton. Alguns 

desses parâmetros já foram apresentados na seção 2.1, entretanto são mais detalhados nesta 

seção.  

2.2.1 Número de Reynolds 

O número de Reynolds 𝑅𝑒 consiste em um número adimensional utilizado na identificação do 

regime de escoamento de determinado fluido sobre uma superfície. Seu significado físico é o 

quociente entre as forças de inércia e de viscosidade do escoamento, o que pode ser observado 

na expressão 2.3: 

𝑅𝑒 = 	
𝑉		𝑑
𝜈  (2.3) 

onde: 

𝑅𝑒 – número de Reynolds; 

𝜈 – viscosidade cinemática do fluido. 
 
Se o número de Reynolds for elevado, os efeitos da viscosidade serão desprezíveis na maior 

parte do escoamento. Porém, se o escoamento tiver um número de Reynolds pequeno, os efeitos 

da viscosidade serão dominantes. A dimensão característica 𝑑 utilizada no cálculo do número 



42 

__________________________________________________________________________________________ 
Pedro Grala (pedro@egrala.com.br) - Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS, 2020. 

de Reynolds ou é o comprimento na direção do escoamento no qual a camada limite se 

desenvolveu ou é alguma medida de espessura da camada limite (FOX et al., 2010). Ao longo 

deste trabalho, sempre que a equação para o número de Reynolds for utilizada, a dimensão 

característica considerada será a dimensão da estrutura na direção perpendicular ao escoamento. 

Devido à mudança do ponto de separação do escoamento de acordo com a velocidade do vento, 

a forma do escoamento em torno de superfícies curvas é extremamente dependente do número 

de Reynolds. Assim, os efeitos do número de Reynolds são mais expressivos em estruturas com 

superfícies curvas e lisas (NÚÑEZ, 2008). 

2.2.2 Número de Strouhal 

O número de Strouhal 𝑆𝑡 é um parâmetro importante na análise de desprendimento de vórtices 

em corpos imersos em um escoamento. Esse número depende da forma da seção, da oscilação 

e da rugosidade superficial da estrutura, do número de Reynolds e das características do 

escoamento. Tal parâmetro estabelece uma relação entre a frequência de desprendimento de um 

par de vórtices, o diâmetro do cilindro e a velocidade do vento (BLESSMANN, 2005). Essa 

relação pode ser observada na expressão 2.4: 

𝑆𝑡 = 	
𝑓1		𝑑
𝑉  (2.4) 

Este parâmetro é utilizado para determinar a velocidade crítica do vento 𝑉8-, para a qual a 

frequência de desprendimento de um par de vórtices, numa dada seção da estrutura, coincide 

com uma das frequências naturais da estrutura, como apresentado anteriormente na equação 

2.2. 

De acordo com Blessmann (2005), há uma faixa de frequências na qual surgem contribuições 

aleatórias para as forças flutuantes. Porém, o número de Strouhal refere-se à frequência 

predominante. 

Para uso prático em engenharia, o número de Strouhal pode ser fixado em 0,20 para estruturas 

de seção circular. No entanto, o número de Strouhal nesse tipo de seção é extremamente 

dependente do número de Reynolds, podendo variar de 0,15 a mais de 0,30, conforme 

observado na figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Dependência do número de Strouhal em seção circular 
em função do número de Reynolds (fonte: RUSCHEWEYH, 1994). 

No caso de estruturas de seção quadrada ou retangular, o número de Strouhal é independente 

do número de Reynolds, mas altamente dependente da relação das dimensões da seção 

transversal da estrutura 𝑏/𝑑, conforme a figura 2.5. Observar que a figura 2.5 foi alterada, pois 

neste trabalho 𝑑 representa a dimensão na transversal ao escoamento, enquanto que 𝑏 representa 

a dimensão na direção do escoamento.  

 
 

 
Figura 2.5 – Dependência do número de Strouhal em seção retangular 

em relação às dimensões da estrutura (fonte: adaptado de 
EUROCÓDIGO, 2010). 
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2.2.3 Número de Scruton 

O número de Scruton 𝑆𝑐 consiste em um parâmetro adimensional que relaciona o 

amortecimento da estrutura com a massa do fluido no qual essa estrutura está inserida 

(OLIVEIRA, 2011). Este parâmetro, também conhecido como parâmetro de massa e 

amortecimento, fornece uma medida de propensão que determinada estrutura tem em sofrer 

fortes vibrações ou fenômenos de instabilidade. O número de Scruton pode ser obtido através 

da expressão 2.5: 

𝑆𝑐 = 	
4𝜋		𝑚6 		𝜁6
𝜌		𝑑4 =	

2		𝑚6 		𝛿6
𝜌		𝑑4 	 (2.5) 

onde: 

𝑆𝑐 – número de Scruton; 

𝑚6 – massa equivalente por unidade de comprimento; 

𝜁6 – razão de amortecimento estrutural crítico; 

𝛿6 – amortecimento estrutural expresso pelo decremento logarítmico; 

𝜌 – massa específica do fluido, neste caso, do ar. 
 
A massa equivalente por unidade de comprimento 𝑚6 pode ser definida a partir da equação 2.6: 

𝑚6 =	
∫ 𝑚(𝑧)	𝜑4(𝑧)	𝑑𝑧;
3

∫ 𝜑4(𝑧)	𝑑𝑧;
3

 (2.6) 

onde: 

ℎ – altura total da estrutura; 

𝑚(𝑧)– massa por unidade de comprimento; 

𝜑(𝑧) – forma modal. 
 

2.2.4 Velocidade, frequência e amplitude reduzidas 

A velocidade reduzida 𝑉- e a frequência reduzida 𝑓- são parâmetros adimensionais úteis na 

análise de vibrações por desprendimento de vórtices. A velocidade reduzida é a relação entre a 

velocidade do escoamento 𝑉, o diâmetro 𝑑 e frequência natural da estrutura 𝑓0. Já a frequência 

reduzida 𝑓- é o inverso da velocidade reduzida 𝑉-, conforme é possível observar na equação 2.7: 
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𝑉- =	
𝑉
𝑓0		𝑑

= 	
1
𝑓-

 (2.7) 

onde: 

𝑉- – velocidade reduzida; 

𝑓- – frequência reduzida; 

𝑑 – neste caso, serve como uma dimensão característica, podendo tanto ser o diâmetro da 
estrutura (𝑑), como a dimensão transversal (𝑑) ou longitudinal (𝑏) da estrutura com relação à 
direção do escoamento. 
 
A amplitude reduzida 𝐴-, que é a relação entre a amplitude de vibração do cilindro 𝑦3 e o 

diâmetro ou dimensão transversal da estrutura 𝑑, é apresentada na equação 2.8: 

𝐴- =	
𝑦3
	𝑑  (2.8) 

onde: 

𝐴- – amplitude reduzida; 

𝑦3 – amplitude de vibração do topo do cilindro. 

2.3 INFLUÊNCIA DA TURBULÊNCIA 

2.3.1 Influência da turbulência em corpos de seção circular 

A influência da turbulência nas pressões médias e flutuantes desenvolvidas ao longo de corpos 

rombudos como cilindros circulares é bastante complexa, o que não causa espanto, dado que 

esse fenômeno envolve a interação de dois tópicos complicados da mecânica dos fluidos, o 

escoamento em torno de corpos rombudos e a turbulência propriamente dita. Uma característica 

comum dos experimentos com cilindros circulares submetidos a escoamentos turbulentos é a 

tendência à transição de um regime a outro, a números de Reynolds menores em relação a 

escoamentos suaves. Essa característica complica a interpretação dos coeficientes 

aerodinâmicos, dado que uma variação na magnitude desse coeficiente pode apenas representar 

uma variação de 𝑅𝑒 (NÚÑEZ, 2001). 

Paluch (1999) informa que para se caracterizar escoamentos turbulentos, é necessária a 

definição de pelo menos dois parâmetros. O primeiro é a intensidade da componente 

longitudinal da turbulência 𝐼+, definida pela razão entre o desvio padrão das flutuações da 

velocidade e uma velocidade média de referência. O outro parâmetro é a macroescala da 
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componente longitudinal da turbulência 𝐿+, que serve para avaliar as dimensões dos turbilhões. 

A macroescala varia de acordo com o terreno e a altura em consideração, assim como a 

intensidade de turbulência. 

Os efeitos da turbulência no escoamento em torno de cilindros circulares podem ser divididos 

associando-os à razão 𝐿+ 𝑑⁄ . Dessa forma, os efeitos estarão associados às maiores e às menores 

escalas de comprimento. Como a turbulência atmosférica é constituída por uma enorme gama 

de comprimentos, uma vez que as dimensões dos turbilhões gerados vão da ordem do milímetro 

até a ordem da espessura da camada limite atmosférica, Basu (1983) sugere a seguinte divisão: 

a) quando a relação macroescala-diâmetro 𝐿+ 𝑑⁄ > 10, predominam os efeitos das 
maiores escalas; 

b) se a macroescala é da ordem da espessura da camada limite, separada ou não, 
naturalmente predominam os efeitos das menores escalas; 

c) quando 𝐿+ 𝑑⁄ ≈ 1, isto é, a turbulência é de escala moderada, ela produz uma 
combinação dos efeitos associados às maiores e menores escalas. 

 
No caso de turbulência com relação 𝐿+ 𝑑⁄  grande, as flutuações da velocidade são lentas em 

relação às flutuações na camada limite e na esteira do cilindro, de tal modo que o escoamento 

em torno da estrutura percebe a turbulência como lentas variações no vetor velocidade média 

do vento. Em outras palavras, nas condições apresentadas anteriormente, as flutuações 

longitudinais são percebidas como mudanças na magnitude da velocidade média e as flutuações 

laterais como alterações na direção do vento. Resulta então, que as maiores escalas da 

turbulência agem como moduladores da frequência de desprendimento de vórtices e das forças 

geradas por tal desprendimento (PALUCH, 1999). 

Em escoamentos cuja escala de turbulência é pequena, as camadas mais próximas à superfície 

do cilindro são afetadas de maneira mais efetiva, influenciando assim na distribuição média e 

flutuante de pressões, além de antecipar a transição entre regimes a determinados valores do 

número de Reynolds. Também é observado um acentuado aumento na magnitude do valor 

r.m.s. do coeficiente de sustentação 𝐶(& (BASU, 1983). 

Avaliando-se a figura 2.6, que apresenta o espectro da força de sustentação em função de 𝑓 𝑓1⁄ , 

pode-se observar um pico bastante pronunciado em escoamento de baixa turbulência. Isso 

significa que a força de sustentação é praticamente harmônica. Entretanto, a largura de banda 

𝐵 desse pico vai aumentando proporcionalmente à turbulência, ao mesmo tempo em que a altura 
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do pico vai diminuindo. Portanto, quanto maior a turbulência do vento, mais baixo o pico e 

mais alargado é o espectro, afetando assim uma gama maior de frequências. Como 

consequência, variações da velocidade em torno da média não impedem o desprendimento de 

vórtices. Scanlan (1982) reforça que a turbulência do escoamento influencia fortemente tanto a 

resposta induzida pelo desprendimento de vórtices, quanto a velocidade crítica de 

drapejamento. 

 
 

 
Figura 2.6 – Influência da turbulência no espectro da força de 

sustentação (fonte: BLESSMANN, 2005). 

Segundo Zdravkovich (1990), o estado identificado como transição próxima à zona de 

separação (transition around separation), ou seja, TrS, é o mais afetado pela turbulência. Esse 

estado, situado onde ocorre a separação da camada limite, sofre com efeitos de grandes valores 

da força de arrasto. O efeito da turbulência de promover ou antecipar a transição de regime é 

particularmente importante quando a transição do escoamento de laminar a turbulento se produz 

na camada limite separada ou no entorno da zona de separação. Segundo o autor, até três 

regimes de escoamento nesse estado podem ser “apagados” pela turbulência. Assim, a 

turbulência atua de forma a destruir certos estados de transição, promovendo então a 

antecipação de regimes. 

Nas figuras 2.7 e 2.8 são apresentadas respectivamente as variações dos coeficientes de arrasto 

e de sustentação (𝐶# e 𝐶(&, respectivamente) em função do número de Reynolds e da intensidade 
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da turbulência. Comparando-se a figura 2.7 com a 2.3 (que apresenta a divisão entre os regimes 

de escoamento e o coeficiente de arrasto), percebe-se que para o mesmo intervalo de Reynolds, 

as curvas são similares, caso se considere a intensidade de turbulência 𝐼+ igual a 0,4% na curva 

da figura 2.7. Para outros valores de intensidade de turbulência, as curvas não são similares, o 

que permite concluir que regimes foram suprimidos ou antecipados. 

Segundo Zdravkovich (1990), da mesma forma que a rugosidade superficial, o efeito da 

turbulência no regime crítico é inibir a formação das borbulhas de separação, o que implica que 

o regime pré-crítico (segundo a terminologia de Zdravkovich) é seguido pelo supercrítico. Além 

disso, o autor propõe a hipótese de que intensidades de turbulência suficientemente elevadas 

poderiam destruir as borbulhas de separação fragmentadas que caracterizam o regime 

supercrítico, ou seja, o regime pré-crítico poderia ser seguido pelo ultracrítico. Essas últimas 

afirmações indicam que se teria desprendimento regular de vórtices para todos os valores de 

Reynolds. 

 
 

 
Figura 2.7 – Coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds 

e diferentes intensidades de turbulência  
(fonte: adaptado de CHEUNG; MELBOURNE, 1983). 
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Figura 2.8 – valor r.m.s. do coeficiente de sustentação em função do 

número de Reynolds e diferentes intensidades de turbulência  
(fonte: adaptado de CHEUNG; MELBOURNE, 1983). 

2.3.2 Influência da turbulência em corpos de seção retangular 

A influência da turbulência em corpos rombudos de seção quadrada ou retangular se dá de 

forma diferente que nos corpos de seção circular, pois estes não possuem arestas vivas. A 

separação do escoamento em corpos de seção circular obedece ao regime de Reynolds em que 

o corpo se encontra, enquanto em corpos com arestas vivas a separação ocorre sempre na 

própria aresta à barlavento. No entanto, se a relação 𝑏/𝑑 (dimensão na direção do escoamento/ 

dimensão na direção transversal ao escoamento) for muito grande, pode acontecer o 

recolamento do escoamento, o que, segundo Blessmann (2005), impede a formação dos vórtices 

de Kármán bem definidos. A figura 2.9 apresenta esquematicamente a forma do escoamento 

em torno de um corpo com seção transversal retangular. 
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Figura 2.9 – Ilustração esquemática do escoamento em torno de uma 

seção transversal retangular de grande relação 𝑏/𝑑  
(fonte: adaptado de HAAN JR., 2000). 

De acordo com Haan Jr. (2000), os componentes mais importantes do escoamento sobre seções 

com arestas vivas são as camadas separadas. O escoamento se separa nesses cantos e desloca-

se periodicamente a sotavento, formando vórtices, e, geralmente, recola no corpo para mais a 

sotavento. Embora o recolamento seja altamente irregular, ele divide a superfície em duas 

regiões: a separada e a recolada. A distribuição de pressões apresenta picos de sucção na região 

separada (borbulha de separação). Já na região após o recolamento, apresenta valores muito 

menores. 

Segundo Saathoff e Melbourne (1989), o maior valor r.m.s. ocorre próximo ao ponto de 

recolamento em escoamento suave. Em escoamento turbulento, este valor máximo se desloca 

para barlavento do ponto de recolamento. Os maiores picos de sucção estão situados a 

barlavento da borbulha de separação. Os autores atribuem estes picos de sucção ao 

deslocamento da camada separada, o que forma um vórtice. Tal fenômeno ocorre em ambos os 

escoamentos suave e turbulento.  

A figura 2.10 apresenta os valores r.m.s. das distribuições de pressões usualmente medidas em 

corpos retangulares. No caso específico, para uma placa plana com comprimento “infinito” e 

com a intensidade de turbulência (𝐼+) e a macroescala da turbulência (𝐿+) variando. 
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Figura 2.10 – Distribuição dos coeficientes de pressão médios em 
função da distância relativa da borda à barlavento de uma seção 

retangular com comprimento “infinito” (fonte: adaptado de HAAN 
JR., 2000). 

Haan Jr. (2000) relata que um aumento na intensidade de turbulência altera a distribuição das 

pressões médias de duas formas distintas, conforme observado por diversos pesquisadores, 

inclusive por Saathoff e Melbourne (1989). Grandes valores de 𝐼+ aumentam as sucções 

máximas desenvolvidas na superfície do corpo mais próxima ao bordo de barlavento. Haan Jr. 

(2000) ainda cita que muitos autores imaginavam que os efeitos nas pressões médias, atribuídos 

à macroescala da turbulência com escala até 2d, eram pequenos. No entanto, Li e Melbourne 

(1995) relatam que os efeitos de escala aumentam em escoamentos com maior intensidade de 

turbulência. Seu trabalho informa que as pressões têm sua magnitude reduzida, uma tendência 

mais aproximada à observada em escoamentos suaves. Haan Jr. (2000) explica que escoamentos 

turbulentos com macroescala extremamente grande possuem características similares a 

escoamentos suaves, com pequenas variações de velocidade, que são incapazes de produzir 

alterações na estrutura do escoamento médio. De acordo com Saathoff e Melbourne (1989), as 

magnitudes dos picos de pressão se elevam com o aumento tanto na intensidade, quanto na 

macroescala da turbulência. 

Segundo Ito e Nakamura (1982), os efeitos da turbulência são notáveis na aerodinâmica de 

corpos rombudos. A turbulência atua aumentando a mistura das camadas separadas do 

escoamento e na proximidade da esteira, eliminando a vorticidade e reduzindo a correlação dos 
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vórtices desprendidos. O efeito deste aumento da mistura entre camadas separadas do 

escoamento é bastante significativo, o que conduz ao recolamento antecipado das camadas 

separadas a sotavento. De acordo com Laneville et al. (1977), esse é um efeito da intensidade 

de turbulência, mas que há indícios de que os efeitos da escala de turbulência também sejam 

significativos.  

Sobre o fenômeno de desprendimento de vórtices, Ito e Nakamura (1982) comentam que a 

excitação torcional causada por tal fenômeno pode ser amplificada pela turbulência em prismas 

retangulares com pequena relação 𝑏/𝑑, e enfraquecida em prismas com grande relação 𝑏/𝑑. 

2.4 RUGOSIDADE SUPERFICIAL 

A influência da rugosidade superficial tem por primeiro efeito antecipar a transição no regime 

subcrítico. Segundo Basu (1986), ao se desconsiderar os efeitos de tridimensionalidade e a 

dependência de 𝑅𝑒, a rugosidade superficial e a turbulência são os fatores que exercem maior 

influência no valor dos coeficientes aerodinâmicos. 

De acordo com Ribeiro (1989), os parâmetros aerodinâmicos são pouco afetados pela 

rugosidade superficial quando em regime subcrítico. Entretanto, esta tem as propriedades de 

antecipar o regime crítico, descaracterizando-o, além de aumentar o coeficiente de arrasto nos 

regimes crítico, supercrítico e ultracrítico, conforme é possível observar na figura 2.11. Ao 

contrário dos efeitos da turbulência, os quais afetam diretamente a camada limite e a camada 

separada, a rugosidade superficial afeta de forma efetiva somente a camada limite, embora a 

região separada sofra alguma influência (ZDRAVKOVICH, 1990). 

A rugosidade superficial tem uma influência mais significativa nas transições da camada limite, 

desde que a rugosidade possa ser tratada como um mecanismo que produz turbulência 

localizada. Fage e Warsap (19299, apud ZDRAVKOVICH, 1990), apresentaram um estudo no 

qual registrou-se que mesmo uma pequena rugosidade superficial é capaz de antecipar a 

transição de regimes. 

 
 

 
9 FAGE, A.; WARSAP, J. H. The effects of turbulence and surface roughness on drag of 
circular cylinders. British Aeronautical Research Council, Rep. & Memo 1283, 1929. 
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Figura 2.11 – Efeito da rugosidade superficial relativa 𝑘′/𝑑 sobre o 
coeficiente de arrasto, de acordo com o estudo de Fage e Warsap 

(fonte: RIBEIRO, 1989). 

Conforme comentado anteriormente, o efeito da rugosidade superficial no regime crítico é inibir 

a formação das borbulhas de separação, o que implica que o regime pré-crítico (conforme 

terminologia proposta por Zdravkovich) é seguido pelo supercrítico. Na figura 2.12 são 

apresentados alguns resultados obtidos por Buresti (1981). As curvas apresentam a relação entre 

𝐶# e 𝑆𝑡 com o número de Reynolds e a rugosidade relativa 𝑘′/𝑑. As linhas tracejadas nas curvas 

de 𝑆𝑡 indicam o não desprendimento regular de vórtices, ou seja, correspondem ao regime 

crítico.  
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Figura 2.12 – Número de Strouhal e coeficiente de arrasto, em termos 

de 𝑘′/𝑑, em função do número de Reynolds  
(fonte: adaptado de BURESTI, 1981). 

A análise dos gráficos da figura 2.12 permite observar-se que altos valores de 𝑆𝑡 estão 

relacionados com baixos 𝐶#, e desse modo o desprendimento de vórtices no regime supercrítico 

inicia com um valor consideravelmente elevado de 𝑆𝑡 em relação ao valor no regime subcrítico. 

Portanto, fica evidente que os valores de 𝐶# e 𝑆𝑡 nos regimes supercrítico e ultracrítico 

dependem da rugosidade relativa. Isso sugere que 𝑆𝑡 no regime ultracrítico dos cilindros 

rugosos é menor que o dos lisos (PALUCH, 1999). 

Além disso, 𝑅𝑒8-92 decresce quando a rugosidade aumenta e, simultaneamente, o 𝐶# mínimo 

associado com 𝑅𝑒8-92 aumenta. No regime ultracrítico o coeficiente de arrasto dos cilindros 

rugosos é tanto maior quanto maior seja a rugosidade relativa (PALUCH, 1999). 

De acordo com Buresti (1981), o desprendimento de vórtices após o regime crítico, para 

cilindros com rugosidade alta, se apresenta intenso e melhor correlacionado em relação ao 

desprendimento no regime subcrítico. 
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2.5 INFLUÊNCIA DA TRIDIMENSIONALIDADE 

2.5.1 Esbeltez finita 

A grande maioria dos dados sobre coeficientes aerodinâmicos é obtida via experimentos nos 

quais o cilindro se estende sobre toda a largura ou altura do túnel de vento, ou nos quais o 

cilindro possui placas de extremidade. Sob essas condições, a magnitude dos coeficientes 

aerodinâmicos permanece constante ao longo do comprimento do cilindro. Quando o cilindro 

possui uma extremidade livre, o escoamento é perturbado afetando consideravelmente a 

magnitude dos coeficientes de arrasto. Em outras palavras, o topo do cilindro finito introduz 

efeitos de tridimensionalidade no escoamento, uma vez que este passa a fluir não só pelas 

laterais, mas também pelo topo do cilindro. A intensidade com que esses efeitos ocorrem 

depende do diferencial de pressão entre as faces de barlavento e sotavento do cilindro. O 

encontro entre os escoamentos sobre o topo e ao redor do cilindro gera dois intensos vórtices 

estacionários a uma certa distância do topo do cilindro (BASU, 1986). Niemann e Hölscher 

(1990) informam que essa distância vertical é aproximadamente igual à metade do diâmetro do 

topo do cilindro. 

Segundo Basu (1983) a introdução de vorticidade adicional no topo gera uma grande redução 

(aumento em valor absoluto) na pressão de base, resultando em um elevado 𝐶# local. Entretanto, 

segundo os estudos de Fox et al. (1993), na região abaixo do topo, onde o efeito da vorticidade 

é produzido, a introdução adicional do escoamento oriundo da extremidade do cilindro reduz 

em valor absoluto o coeficiente de pressão de base 𝐶$%, provocando uma queda local do 

coeficiente de arrasto médio. Esses efeitos podem ser observados a uma distância de 20 

diâmetros desde a extremidade livre (topo), conforme pode ser observado na figura 2.13 (a) e 

(b). Ainda segundo os autores, o efeito global dessa vorticidade é a redução no coeficiente de 

arrasto médio, redução esta tanto maior quanto menor a esbeltez 𝜆 do cilindro. Na figura 2.13 

(c) verifica-se que o valor r.m.s. do coeficiente de sustentação é afetado a uma distância a partir 

do topo de até 15 diâmetros. 
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Figura 2.13 – Variação de (a) 𝐶#, (b) 𝐶$% e (c) 𝐶(& em função da 

distância medida a partir do topo em diâmetros 𝑑, com 𝑅𝑒 = 4,4 ∙ 10' 
(fonte: adaptado de FOX et al., 1993).  

Segundo Basu (1983), a distribuição de 𝐶(& ao longo de cilindros de esbeltez finita é 

qualitativamente semelhante à do 𝐶# (vide figuras 2.14 e 2.15), como sugerem os estudos de 

Osborne (198110) para valores do 𝑅𝑒 no regime subcrítico, num escoamento uniforme e suave. 

Okamoto e Yagita (1973) informam que ao se afastar do topo do cilindro, assim como os 𝐶#, 

os 𝑆𝑡 locais também permanecem estáveis. Porém, a magnitude desses números de Strouhal é 

menor que a correspondente a condições bidimensionais. Essa redução é tanto maior quanto 

menor a esbeltez 𝜆. 

Fox et al. (1993) observaram que o valor do número de Strouhal varia ao longo do cilindro com 

uma extremidade livre. Próximo ao topo (da extremidade livre até cerca de 2 diâmetros), 𝑆𝑡 é 

cerca de 0,075, passando a 𝑆𝑡 = 0,15 até 5 diâmetros, e então, cerca de 0,2 para o restante do 

comprimento do cilindro até a base. Os autores revelam que o desprendimento de vórtices na 

região perturbada pelo extremo livre do cilindro circular é caracterizado pela presença de um 

padrão celular, sendo que em cada uma das células a frequência de desprendimento de vórtices 

é constante. Essa redução do valor de 𝑆𝑡 da base ao topo do cilindro vem acompanhada por 

uma gradativa perda de regularidade no desprendimento de vórtices.  

 
 

 
10 OSBORNE, C. H. Wind loading on chimneys. 1981. Ph.D. Thesis (Doctor of Philosophy 
in Engineering Science) – Faculty of Engineering Science, The University of Western 
Ontario, London (Canada), 1981. 
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Figura 2.14 – 𝐶# local em função da distância medida a partir do topo 
em diâmetros 𝑑, para diferentes esbeltezes 𝜆, de acordo com estudos 

de Gould et al. (196811) e Okamoto e Yagita (1973)  
(fonte: adaptado de BASU, 1986). 

 

 
11 GOULD, R. W.E.; RAYMER, W. G.; PONSFORD, P. J. Wind tunnel tests on chimneys of 
circular section at high Reynolds numbers. In: SYMPOSIUM ON WIND EFFECTS ON 
BUILDINGS AND STRUCTURES, 1968, Loughborough. Proceedings… Loughborough: 
Loughborough University of Technology, U. K., 1968. 
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Figura 2.15 – 𝐶(& local em função da distância medida a partir do topo 

em diâmetros 𝑑, para esbeltez 𝜆 = 10, de acordo com estudos de 
Osborne (198112) (fonte: adaptado de BASU, 1986). 

No caso de cilindros com pequena esbeltez, 𝜆 ≤ 6, os efeitos do topo alteram o escoamento em 

toda a extensão do cilindro, o que produz uma redução significativa no 𝐶# médio e 

desprendimentos de vórtices com pouca ou nenhuma regularidade (PALUCH, 1999). 

Usando o mesmo argumento de que a intensidade dos efeitos de topo depende da diferença de 

pressão existente a barlavento e a sotavento do cilindro, Basu (1983) sugere que esses efeitos 

são mais rigorosos no regime subcrítico do que no regime ultracrítico. Porém, Niemann e 

Hölscher (1990) afirmam o contrário. 

2.5.2 Gradiente de velocidade e diâmetro variável 

De acordo com Blessmann (2005), se a estrutura possuir diâmetro variável e velocidade do 

escoamento constante ao longo da estrutura, a constância do número de Strouhal fará com que 

a frequência de desprendimento de vórtices varie com a altura, causando uma diminuição da 

 
12 OSBORNE, C. H. Wind loading on chimneys. 1981. Ph.D. Thesis (Doctor of Philosophy 
in Engineering Science) – Faculty of Engineering Science, The University of Western 
Ontario, London (Canada), 1981. 
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excitação aerodinâmica pela falta de sincronismo. O desprendimento de vórtices ocorrerá 

coesamente em trechos ao longo do cilindro, formando-se células de vórtices com uma 

frequência constante de desprendimento de vórtices. Isso ocorre por causa do efeito de captura 

(descrito na seção 2.6.1), pois teoricamente a frequência deveria aumentar continuamente com 

a altura. O comprimento dessas células está relacionado a diversos fatores, como a relação entre 

a altura e o diâmetro ℎ/𝑑 da estrutura, as condições de contorno, a rugosidade superficial e a 

amplitude relativa da oscilação do cilindro. Alguns estudos experimentais da vibração de 

estruturas em balanço mostram que pode ser considerado um diâmetro efetivo para o 

desprendimento de vórtices que definem a vibração. Esse diâmetro efetivo refere-se a uma 

seção próxima ao topo no caso de troncos de cone próximos de cilindros circulares. À medida 

que aumenta a velocidade do escoamento ou a inclinação da geratriz do tronco de cone, essa 

seção vai descendo. 

Whitbread (196913, apud WOOTTON; SCRUTON, 1971) fez estudos comparando um cilindro 

circular com um tronco de cone em um escoamento turbulento subcrítico a uma velocidade 

média constante, com praticamente o mesmo amortecimento em ambos os modelos. Para o 

tronco de cone surgiu um pequeno pico com 𝑉8- = 6, associado ao desprendimento de vórtices 

próximo ao seu topo. Para o pico maior, com 𝑉8- = 12, o desprendimento de vórtices 

combinado à frequência natural da estrutura corresponde a um diâmetro efetivo mais baixo. 

Esses estudos mostraram também que em uma edificação tronco cônica o movimento da 

estrutura tem menor influência que em uma estrutura cilíndrica circular. Os resultados obtidos 

nesse experimento podem ser observados na figura 2.16. 

 
 

 
13 WHITBREAD, R. E. An aerodynamic investigation of models of the four-in-line 680-ft 
stacks proposed for the Pidgeon House ‘B’ generating station. National Physical laboratory, 
Dublin, Aero Special Report, n. 21, 1969. 
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Figura 2.16 – Influência da variação da seção nas oscilações  

(fonte: adaptado de WHITBREAD, 196914, apud WOOTTON; 
SCRUTON, 1971). 

Blessmann (2005) informa que a variação da velocidade média do vento com a altura é um 

efeito semelhante ao da conicidade da edificação. Nesse caso os vórtices também não se 

desprenderão regularmente ao longo de todo o comprimento da estrutura, formando-se, então, 

as células longitudinais de vórtices já descritas. O problema torna-se ainda mais complexo se a 

edificação for troncocônica e a velocidade do vento variar com sua altura. Poderia haver uma 

compensação e um consequente desprendimento de vórtices com a mesma frequência ao longo 

de todo o comprimento da estrutura, caso a relação 𝑉/𝑑 seja constante, pois nessas condições, 

a frequência será constante, conforme a relação 𝑓 = 𝑆𝑡	 𝑉 𝑑⁄ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. 

Segundo Dyrbye e Hansen (1997), a frequência de desprendimento de vórtices 𝑓1 aumenta caso 

a velocidade do escoamento 𝑉 aumente e caso o diâmetro da estrutura 𝑑 diminua. Portanto, o 

perfil de velocidades do vento, a turbulência do escoamento e o diâmetro da estrutura 

decrescente com a altura afetam o carregamento perpendicular ao escoamento causado pelo 

desprendimento de vórtices, conforme apresentado na figura 2.17. O desprendimento de 

vórtices ocorre dentro de uma banda de frequências, e não em uma frequência específica. 

 
 

 
14 WHITBREAD, R. E. An aerodynamic investigation of models of the four-in-line 680-ft 
stacks proposed for the Pidgeon House ‘B’ generating station. National Physical laboratory, 
Dublin, Aero Special Report, n. 21, 1969. 
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Figura 2.17 – Influência da turbulência, da altura em relação ao solo e 

da variação de diâmetro da estrutura no espectro do carregamento 
transversal (fonte: adaptado de DYRBYE; HANSEN, 1997).  

A figura 2.17 apresenta três situações. (A) representa o caso em que tanto a velocidade do vento 

quanto o diâmetro da estrutura independem da altura em relação ao solo. A frequência de 

desprendimento de vórtices também é constante. Devido à falta de turbulência a largura da 

banda do espectro 𝐵 é estreita. Em (B), o diâmetro da estrutura é constante e a velocidade do 

escoamento aumenta com a altura, sendo a frequência de desprendimento de vórtices 

aumentada com a altura. Por causa da turbulência, a largura de banda do espectro 𝐵 é maior 

que no caso (A), onde o escoamento é laminar. Em (C), o diâmetro da estrutura diminui e a 

velocidade do escoamento aumenta com a altura. Assim, a frequência de desprendimento de 

vórtices aumenta com a altura, porém de uma maneira mais pronunciada que no caso (B). 

O desprendimento de vórtices em cilindros circulares segue um padrão celular. Células de 

vórtices se desenvolvem, eventualmente propagam-se longitudinalmente pelo cilindro e então 

desaparecem dando espaço ao surgimento de novas células. Dentro de uma mesma célula de 

vórtice, o coeficiente de correlação longitudinal das forças ou das pressões é bastante próximo 

de +1,0, enquanto entre pontos situados em diferentes células, essa correlação é drasticamente 

menor. O tamanho das células de vórtices é diretamente proporcional ao comprimento de 

correlação (RIBEIRO, 1989), o qual é definido como a região na qual as forças estão mais 

correlacionadas, ou seja, onde as forças excitantes têm seu maior valor. 

Ruscheweyh (1994) informa que, em uma estrutura engastada na base e livre no topo, como um 

edifício, o comprimento de correlação ocorre no terço superior dessa estrutura, mas não no 

limite da extremidade livre, por conta das perturbações do escoamento tridimensional.  Caso a 
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estrutura comece a vibrar em ressonância por conta do desprendimento de vórtices, o 

comprimento de correlação aumenta. 

Como regra aproximada, para cilindros circulares em escoamento suave, o comprimento de 

correlação longitudinal 𝐿$ atinge 3𝑑 a 4𝑑 no regime subcrítico (caracterizado por vórtices de 

Kármán fortes), diminui para 1𝑑 no regime crítico (caracterizado por vórtices de Kármán 

fracos) e volta a atingir de 3𝑑 a 4𝑑 no regime ultracrítico (onde os vórtices de Kármán fortes 

reaparecem). Em escoamento turbulento, 𝐿$ é de 1,5𝑑 a 2,5𝑑 em regime subcrítico, é cerca de 

0,5𝑑 em regime crítico e novamente de 1,5𝑑 a 2,5𝑑 em regime ultracrítico (RIBEIRO, 1989). 

Buresti (1981) propõe que, para cilindros circulares rugosos, 𝐿$ é cerca de 3𝑑 para regime 

subcrítico, é menor que 2𝑑 no regime crítico, é cerca de 3𝑑 no regime supercrítico e é cerca de 

4𝑑 em regime ultracrítico. Já Vickery e Basu (1983b) simplificam assumindo o comprimento 

de correlação igual a um diâmetro. 

Quaisquer situações que introduzam tridimensionalidade no escoamento (tais como 

turbulência, esbeltez finita, cilindro de diâmetro variável, gradiente de velocidade), ou seja, que 

impeçam a formação de maiores células organizadas de desprendimento de vórtices, reduzem 

o comprimento de correlação longitudinal das forças transversais à direção do escoamento. Por 

exemplo, como já relatado, para cilindro bidimensional em escoamento uniforme e suave, 𝐿$ 

nos regimes subcrítico e ultracrítico é cerca de 4 diâmetros. Entretanto, para escoamento 

uniforme e turbulento, 𝐿$ é reduzido para 1,5 a 2,5 diâmetros, nos mesmos regimes (PALUCH, 

1999). 

2.6 INTERAÇÃO FLUIDO-ESTRUTURA 

2.6.1 Movimento do cilindro 

O movimento do cilindro exerce certo controle sobre o desprendimento de vórtices, fazendo 

com que oscilações nas velocidades próximas de 𝑉8- (principalmente para velocidades maiores) 

também sejam observadas (BLESSMANN, 2005). Esse é o fenômeno conhecido por captura 

ou sincronização (capture, syncronization, lock-in ou lock-on). Quando a velocidade do 

escoamento aumenta ou diminui, de modo que a frequência de desprendimento de um par de 

vórtices 𝑓1 se aproxima da frequência natural da estrutura 𝑓0, e o cilindro oscila, os vórtices 

passam a se desprender com a frequência igual a 𝑓0. A frequência de desprendimento de vórtices 
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não segue mais a lei de Strouhal (RUSCHEWEYH, 1994), sendo constante em uma faixa 

bastante extensa de velocidades, conforme observa-se no diagrama da figura 2.18. Vickery e 

Basu (1983a) informam que as máximas amplitudes tipicamente são observadas para 5,5 <

𝑉- < 6,5, ainda que importantes vibrações ocorram no intervalo 4,75 < 𝑉- < 8.  

 
 

 
Figura 2.18 – Sincronização ou captura de vórtices  

(fonte: BLESSMANN, 2005). 

Os principais efeitos causados pelo movimento do cilindro são os seguintes (BLESSMANN, 

2005): 

a) aumento da energia contida nos vórtices; 
b) melhora da correlação das forças de sustentação ao longo do eixo do cilindro; 

c) aumento da força de arrasto; 
d) ocorrência do efeito de captura. 

  
O efeito de captura também ocorre quando a frequência de oscilação é igual a um múltiplo ou 

submúltiplo da frequência de desprendimento de um par de vórtices. Nesse caso, as amplitudes 

de oscilação são bem menores que as correspondentes à frequência natural da estrutura 

(BLESSMANN, 2005). Oliveira (2011) afirma que a grande diferença entre o efeito de captura 

no primeiro e segundo modos de vibração está no intervalo de tensões atingida e nos ciclos de 

repetições dessas tensões. Quando a ressonância ocorre no primeiro modo, as tensões atingidas 
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são menores, mas em um número maior de vezes. Já no caso da ressonância no segundo modo, 

o intervalo de tensões é mais elevado, mas em um número maior de ciclos de ocorrência. 

Ruscheweyh (1994) afirma que o fenômeno de captura surge para amplitudes de deslocamentos 

maiores que 2% a 3%, enquanto Blessmann (2005) alega que esse fenômeno se inicia a partir 

de deslocamentos de topo maiores que 5% da largura da estrutura. Dyrbye e Hansen (1997) 

afirmam que esses deslocamentos podem atingir a ordem dos 30% a 40% do diâmetro da 

estrutura. Blessmann (2005) e Hansen (1998) afirmam que como a frequência de 

desprendimento de vórtices passa a ser igual à frequência natural da estrutura em uma gama de 

velocidades próximas da velocidade crítica, a vibração da estrutura será muito intensa e 

constante. Oliveira (2011) informa que os casos em que há ressonância por libertação de 

vórtices normalmente conduzem a problemas de fadiga onde há concentração de tensões.  

Medições realizadas por Feng (1969) e também expostas nos trabalhos de Dyrbye e Hansen 

(1997) e Vickery e Basu (1983a) podem ser utilizadas para se verificar e examinar a natureza 

das forças flutuantes de sustentação na região de sincronização. A figura 2.19 apresenta os 

registros experimentais de Feng (1969), os quais indicam a região de captura em termos da 

velocidade reduzida. 

 
 

 
Figura 2.19 – Região de sincronização em termos da velocidade 

reduzida a partir de dados experimentais  
(fonte: adaptado de VICKERY; BASU, 1983a). 
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Paluch (1999) destaca de forma resumida como é considerada a questão da interação fluido-

estrutura nos modelos de um grau de liberdade e nos modelos de comprimento de correlação. 

Nos modelos de um grau de liberdade é considerada a ação de duas forças não correlacionadas, 

as geradas pelo desprendimento de vórtices considerando o cilindro em repouso, e as forças 

correlacionadas com o movimento ou as forças de amortecimento negativo. Essas duas últimas 

são função linear e auto-limitadas do deslocamento. Nos modelos de comprimento de 

correlação, a excitação gerada pelo desprendimento de vórtices, considerada a estrutura fixa, é 

modelada como forças senoidais que agem ao longo de uma única célula de vórtices localizada 

no topo da estrutura. A interação fluido-estrutura é considerada através de um incremento não 

linear auto limitado do comprimento da chamada célula equivalente, em função da magnitude 

da vibração.  

2.6.2 Amortecimento estrutural 

De acordo com Scruton e Flint (1964), o amortecimento deriva da capacidade da estrutura em 

dissipar energia durante a vibração, e em estruturas reais essa perda de energia é causada por 

histerese do material, atrito entre as partes da estrutura e resistência aerodinâmica. A partir da 

figura 2.20 é possível observar que o aumento do amortecimento estrutural reduz a amplitude 

de oscilação da estrutura, que no caso, é um cilindro circular em balanço, com alteamento igual 

a dez (ℎ 𝑑⁄ = 10). Este gráfico tem como abscissa a velocidade reduzida 𝑉-, enquanto o eixo 

das ordenadas é a amplitude reduzida 𝐴- do topo da estrutura. Esse gráfico mostra como a 

amplitude reduzida diminui para menos de um décimo quando a razão de amortecimento crítico 

𝜁6 do cilindro aumenta de 0,002 para 0,009. Entretanto, essa diminuição não se deve somente 

ao amortecimento, mas também à perda de correlação longitudinal causada pela diminuição do 

deslocamento do topo (BLESSMANN, 2005). 
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Figura 2.20 – Influência do amortecimento estrutural em regime 
subcrítico (fonte: adaptado de WOOTTON; SCRUTON, 1971). 

2.7 FENÔMENOS ADICIONAIS RELEVANTES EM ESTRUTURAS 

Além do desprendimento de vórtices, o qual foi discutido ao longo de todo este capítulo, 

existem outros fenômenos que podem afetar dinamicamente as estruturas. Esses fenômenos 

podem ocorrer tanto individual como simultaneamente, sendo que quando acoplados, 

amplificam as amplitudes de vibração da estrutura. Esses outros fenômenos são descritos ao 

longo desta seção. 

2.7.1 Vibrações causadas pela energia cinética das rajadas 

De acordo com Blessmann (1988), o vento natural é composto por um escoamento do ar médio, 

ao qual se superpõem flutuações. Tais flutuações são conhecidas por rajadas. De acordo com a 

NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988), as rajadas são 

flutuações tanto no módulo como na orientação da velocidade média do vento. Blessmann 
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(1988) informa que a velocidade média do vento é determinada para intervalos entre dez 

minutos e uma hora, enquanto que as rajadas costumam ser consideradas sobre intervalo de 

tempo entre três segundos e poucos minutos. As rajadas se originam tanto na turbulência do 

escoamento, causada pela rugosidade da superfície terrestre, como nos processos de convecção 

causados por gradientes térmicos. Para ventos fortes, porém, os gradientes térmicos são 

eliminados. 

No vento natural há superposição de turbilhões de dimensões diversas, que variam da ordem 

do milímetro a centenas de metros. As rajadas de vento originadas pelos turbilhões ocorrem 

com frequências e intensidades aleatórias. As mais fortes são de pequena duração (fração de 

segundo), atuam em uma pequena região e correspondem à chegada simultânea de turbilhões 

de dimensões variadas e em condições em que seus efeitos se sobrepõem. É necessário certo 

tempo e atuação da rajada para que forças aerodinâmicas se desenvolvam e para que a estrutura 

reaja fazendo com que se desenvolvam tensões em seu material. Quanto maior a velocidade de 

uma rajada, menor serão sua duração e o turbilhão que a originou (BLESSMANN, 1988). 

Segundo Rausch (197315, apud BLESSMANN, 2005), ao surgir uma rajada de vento, a pressão 

dinâmica média cresce subitamente, permanece constante por um tempo e volta a cair para o 

valor médio inicial. Novas rajadas podem surgir ao longo do tempo, aumentando ou diminuindo 

o valor da pressão dinâmica, mas sempre voltando ao valor médio. Baseado em observações, o 

autor afirma que não é possível concluir que exista periodicidade das rajadas, nem que sua 

duração seja a mesma. As rajadas são uma série de cargas e descargas cujos valores e durações 

variam aleatoriamente, separadas por intervalos de tempo desiguais.  

A efetividade das rajadas para produzir ações dinâmicas depende da relação entre as dimensões 

da estrutura estudada e dos turbilhões. A escala de turbulência indica o tamanho dos turbilhões 

a certa altura sobre o terreno. Além disso, o turbilhão precisa envolver a estrutura para ser 

inteiramente efetivo ao gerar um campo de pressões plenamente desenvolvido em torno da 

estrutura. Para tanto, o turbilhão deve ter, no mínimo, dimensões comparáveis às da estrutura 

em estudo. 

 
15 RAUSCH, E. Maschinenfundamente und andere dynamische Bauaufgabe. Berlin: VDI 
Verlag GmBH, 1973. 
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2.7.2 Vibrações causadas por martelamento (buffeting) 

De acordo com Blessmann (2005), quando uma edificação está localizada a sotavento de 

diversos obstáculos (tanto naturais como artificiais), ela estará permanentemente situada na 

esteira turbulenta por eles gerada. Essa região turbulenta é a mesma do vento natural incidente 

nesses obstáculos, com a diferença de que a gama de frequências e dimensões de turbilhões é 

bastante grande. Ou seja, o espectro de energia é mais alargado sem um pico pronunciado. 

Se essa edificação estiver situada a sotavento de somente uma ou poucas edificações de 

dimensões semelhantes convenientemente posicionadas, ela será ritmicamente martelada, com 

uma frequência dominante, por turbilhões criados nas edificações a barlavento. Tal fenômeno, 

chamado de martelamento ou buffeting, faz com que exista uma força excitadora periódica que 

causará efeitos dinâmicos de diferentes intensidades. Esses efeitos podem atingir grandes 

valores quando ocorre o chamado martelamento ressonante, ou seja, quando uma das 

frequências naturais da edificação a sotavento coincidir com a frequência dominante nos 

turbilhões gerados a barlavento (BLESSMANN, 2005). 

Outro fator que influencia na vibração é a intensidade da turbulência do vento incidente, que, 

se for pequena, pouco terá influência na organização da esteira da edificação a barlavento. Essa 

esteira é formada por vórtices que se desprendem ritmadamente da estrutura a barlavento e que 

dessa forma incidem na edificação estudada, o que dá origem a uma força excitadora 

aproximadamente periódica com espectro de energia estreito. Caso a intensidade da turbulência 

do vento incidente for grande, haverá uma desorganização dos turbilhões, com a energia 

passando a se distribuir em uma gama maior de frequências, com espectro de energia largo e 

vibrações de menor amplitude. Assim, pode-se concluir que o fenômeno de martelamento, para 

um mesmo conjunto de edificações submetido a um vento de mesma velocidade de referência, 

será mais importante quanto menor for a rugosidade do terreno. Ou seja, será maior à beira-mar 

do que no centro de uma grande cidade. Da mesma forma, será mais importante se entre as 

edificações consideradas existir um parque ou edificações muito baixas (BLESSMANN, 2005). 

2.7.3 Vibrações causadas por galope (galloping) 

Segundo Blessmann (2005), o efeito denominado galope é um fenômeno de instabilidade 

aerodinâmica que pode causar oscilações em estruturas leves e flexíveis com pequeno 

amortecimento estrutural. Existe um grande número de seções transversais que são susceptíveis 

a esse fenômeno, como prismas de seção quadrada, retangular, triangular, poligonal, 
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semicircular e cantoneiras. No galope a amplitude de oscilação na direção transversal à do vento 

é proporcional à velocidade deste. Durante essa oscilação, o ângulo de incidência do vento em 

relação ao corpo oscilante varia continuamente, dependendo diretamente da velocidade das 

oscilações (SIMIU; SCANLAN, 1996). Caso seja desenvolvida uma força na direção e sentido 

do movimento do corpo, em resposta a essa incidência inconstante será retirada energia do 

vento e a oscilação será mantida. De acordo com Simiu e Scanlan (1996), as oscilações por 

galope ocorrem em frequências mais baixas do que as do desprendimento de vórtices de 

Kármán. 

De acordo com o Comité Euro-International du Béton (1991), o efeito de galope não ocorre em 

corpos de seção circular, como chaminés industriais. Porém, caso duas estruturas de seção 

circular forem conectadas uma a outra, o efeito de galope pode ocorrer sob certas circunstâncias, 

mesmo que os cilindros sejam isoladamente estáveis. Isso ocorre por causa da modificação da 

seção, que pode causar um coeficiente de amortecimento aerodinâmico muito baixo. 

Segundo Blessmann (2005), as principais características do galope são: 

a) sua intensidade violenta; 

b) seu súbito aparecimento, quando a velocidade do vento atinge uma 
certa velocidade, que chamaremos de velocidade de disparo (onset 
velocity). Essa velocidade varia de um modo aproximadamente 
linear com o amortecimento estrutural; 

c) aumento da amplitude de vibração com a velocidade do vento, sem 
um limite superior (na vibração por desprendimento de vórtices o 
fenômeno só ocorre em uma gama relativamente estreita de 
velocidades); 

d) movimento oscilatório em um modo simples, não acoplado, 
perpendicular à direção do vetor velocidade média do vento [...]. 

 
As figuras 2.21 (a) e (b) apresentam as distribuições de pressões em um mesmo corpo para 

vento incidindo perpendicularmente (a) e obliquamente (b) sobre o corpo, o que permite 

visualizar o fenômeno do galope, conforme segue na descrição a seguir. Para verificar como 

ocorre a excitação por galope, segundo Blessmann (2005), considera-se que o vento incide 

perpendicularmente sobre a face A de um prisma de seção quadrada de grande esbeltez em 

escoamento uniforme. O contorno médio da esteira é simétrico em relação à direção do vento 

incidente e a distribuição das pressões médias nas faces B e D é a mesma (figura 2.21a). 
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Consequentemente, não há força aerodinâmica resultante na direção transversal. Entretanto, se 

o prisma se deslocar transversalmente (por causa de um desprendimento de vórtice ou rajada, 

por exemplo), o vento incidirá obliquamente, com um ângulo 𝛼 e com uma velocidade Vobl, 

fazendo com que as esteiras laterais passem a ser diferentes (figura 2.21b). A esteira na face B 

fica mais estreita, fazendo com que haja mais sucção que no caso simétrico. Na face D as 

sucções diminuem. Como consequência, há um desequilíbrio nas forças transversais, causando 

uma força resultante Fy, com mesma direção e sentido que o deslocamento. Essa força resultante 

causará um deslocamento ainda maior, fazendo com que o ângulo 𝛼 e as sucções nas faces 

laterais também mudem, o que também altera Fy. As oscilações resultantes serão tanto maiores 

quanto maior a flexibilidade e menor o amortecimento da estrutura, e a amplitude do 

movimento cresce até haver equilíbrio entre a energia retirada do escoamento e sua dissipação 

pelo amortecimento. 

 
 

 
Figura 2.21 – Distribuição de pressões e esteira em prisma de seção 

quadrada com vento incidindo (a) perpendicularmente e (b) 
obliquamente (fonte: adaptado de BLESSMANN, 2005). 

Nas considerações feitas acima foi utilizado o critério do chamado estado quase-permanente ou 

seja, as forças aerodinâmicas que atuam sobre o corpo são determinadas pela orientação do 

vento sobre o sólido, em determinado instante de tempo. Consequentemente, as forças 

aerodinâmicas podem ser medidas em ensaios estáticos com parâmetros de semelhança em 
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túnel de vento com o vento incidindo sobre um modelo fixo com o mesmo ângulo 𝛼 e 

velocidade Vobl (BLESSMANN, 2005).  

Blessmann (2005) informa que o galope só pode ocorrer a partir de uma velocidade mínima do 

vento, a qual é chamada velocidade de disparo. Para edifícios, essa velocidade limite é muito 

elevada, mas com o amortecimento estrutural cada vez menor de certas estruturas atuais, a 

velocidade de disparo está cada vez mais próxima da velocidade de projeto. Estruturas muito 

leves, esbeltas e de pequeno amortecimento, como postes de iluminação e pilares de viadutos 

de grande altura, podem estar com sua velocidade de projeto abaixo da velocidade de disparo. 

Além disso, mesmo com velocidades do vento inferiores à velocidade de disparo, a resposta 

lateral da estrutura é influenciada pelo surgimento de forças transversais por duas razões: 

a) essas forças transversais causam o mesmo efeito de um amortecimento negativo, 
o que reduz o amortecimento total da estrutura; 

b) em escoamento turbulento, a velocidade do vento varia muito. Assim, a estrutura 
torna-se instável e surgem oscilações quando a velocidade de disparo 
correspondente ao escoamento suave for excedida durante certos períodos de 
tempo. Essa instabilidade pode ser eliminada com o aumento do amortecimento 
estrutural. 

 

2.7.4 Vibrações causadas por desprendimento de vórtices – outros tipos 

Conforme já observado, do Capítulo 2.1 ao 2.6, este trabalho foi totalmente dedicado ao 

fenômeno de desprendimento de vórtices. No entanto, estudou-se somente o desprendimento 

de vórtices de Kármán, sendo que outros vórtices também podem ocorrer, inclusive 

simultaneamente aos vórtices de Kármán, o que amplifica os efeitos. Sendo assim, nesta seção 

é apresentado um breve resumo dos vórtices de Kármán, assim como outros tipos de vórtices. 

2.7.4.1 Vórtices de Kármán 

Em corpos rombudos e esbeltos, quando o número de Reynolds atinge um valor de 

aproximadamente 30, destacam-se alternadamente turbilhões de ambos os lados do corpo. Às 

vezes esses desprendimentos são aleatórios, outras vezes destacam-se alternada e 

ordenadamente, e sobre diversas formas de seção (figura 2.22), o que caracteriza os chamados 

vórtices de Kármán. De acordo com Blessmann (2011), esses vórtices podem também se 

destacar aos pares, mas essa configuração não é estável, e torna-se alternada e periódica com a 

menor perturbação no escoamento. O desprendimento desses vórtices gera forças periódicas e 
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oblíquas ao escoamento, sendo que essas forças têm a frequência igual à do desprendimento de 

um par desses vórtices. Caso a frequência de desprendimento de vórtices e do surgimento de 

forças laterais seja igual à frequência natural da estrutura sobre a qual ocorre o escoamento, o 

corpo começa a oscilar transversalmente à direção do vento. Essas oscilações podem chegar a 

grandes amplitudes, o que pode fazer com que o corpo entre em colapso.  

 
 

 
Figura 2.22 – Vórtices de Kármán sobre diversas formas de seção 

(fonte: BLESSMANN, 2005). 

2.7.4.2 Vórtices simétricos 

Segundo Matsumoto (1999), os vórtices simétricos podem ser observados em cilindros de seção 

circular e prismas de seção retangular. O desprendimento desses vórtices aparece em um 

escoamento com uma velocidade reduzida característica e parece ser um padrão de 

desprendimento de vórtices de duas camadas cisalhantes. O autor frisa que se deve prestar 

atenção para a vibração induzida pelo desprendimento desses vórtices, pois ela pode ocorrer 

para uma velocidade reduzida do escoamento muito menor que a velocidade reduzida do 

escoamento para desprendimento de vórtices de Kármán. 

2.7.4.3 Vórtices de uma camada cisalhante 

De acordo com Matsumoto (1999), esse tipo de vórtice está relacionado ao aumento da 

instabilidade da camada cisalhante por estímulos diversos. Alguns surgem pelo impacto do 

escoamento na borda à sotavento, pelo escoamento longitudinal e harmonicamente flutuante e 

pelo próprio movimento do corpo rombudo (chamado de vórtice induzido pelo movimento).  

2.7.4.4 Vórtices axiais 

Os vórtices axiais, também conhecidos como vórtices de alta velocidade reduzida, ocorrem ao 

longo de cilindros de seção circular inclinados. Surgem com um escoamento tridimensional 
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muito forte e desprendem-se com altos valores de velocidade reduzida. Os vórtices axiais e de 

Kármán interagem simultaneamente, mas estes possuem uma frequência de desprendimento 

três vezes maior que aqueles. Por esse motivo, os vórtices de Kármán são amplificados a cada 

três desprendimentos, como ilustra a figura 2.23 (MATSUMOTO et al., 2001). 

 
 

 
Figura 2.23 – Vórtices de Kármán e axiais sobre um cabo inclinado 

(fonte: adaptado de MATSUMOTO et al., 2001). 

2.7.4.5 Vórtices de extremidade ou de topo 

Os vórtices de extremidade ocorrem na ponta livre de estruturas cilíndricas de seção circular, 

engastadas somente na base. Assim como os vórtices axiais, surgem com um forte escoamento 

tridimensional e podem excitar a estrutura em uma maior gama de velocidades reduzidas que a 

velocidade reduzida de ressonância por desprendimento de vórtices de Kármán, que é três vezes 

maior (MATSUMOTO, 1999). 

2.7.5 Drapejamento (flutter) 

Conforme Simiu e Scanlan (1996), o drapejamento de aerofólios foi um dos primeiros tipos de 

vibrações aerodinâmicas a ser reconhecido. Tal termo já foi utilizado para designar diferentes 

tipos de oscilações, mas atualmente seu uso é mais restrito, e as aplicações vêm acompanhadas 

de um termo mais específico, como drapejamento clássico ou de um grau de liberdade. 

O drapejamento é uma instabilidade aerodinâmica que pode ser descrita como um fenômeno no 

qual dois graus de liberdade da estrutura (torção e flexão) se acoplam em uma oscilação instável 

dirigida pelo escoamento. Tal instabilidade é principalmente devida ao amortecimento 
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aerodinâmico negativo, que aumenta com a velocidade do vento (OLIVEIRA, 2009). Este 

fenômeno pode atingir níveis de amplitude destrutivos, caso as velocidades de disparo se 

encontrem abaixo da velocidade de projeto.  

No caso de edifícios, isso raramente ocorre, mas Kawai (1993) fez um estudo sobre vibrações 

em edifícios altos devidas ao vento, no qual identificou a ocorrência de drapejamento em 

modelos com relação 𝑏/𝑑 igual a 4, tanto em escoamento suave como em turbulento, para 

velocidades reduzidas 𝑉 (𝑓2	𝑏)⁄  maiores ou iguais a 6, sendo que 𝑓2 é a frequência natural do 

modelo no modo de torção. Assim, a possibilidade de o fenômeno de drapejamento ocorrer em 

edifícios altos não é tão remota, dado que a frequência natural dessas estruturas nos modos de 

torção e flexão são muito próximas geralmente, O autor ainda adiciona que o drapejamento 

pode ocorrer em alguns casos com velocidades do vento mais baixas que as de disparo do 

galope. 

2.8 AÇÃO DO VENTO EM EDIFÍCIOS PARALELEPIPÉDICOS 

Em sua dissertação de mestrado, Grala (2016) estudou o fenômeno de desprendimento de 

vórtices somente em estruturas circulares. Como complemento, este trabalho tem ênfase nas 

estruturas paralelepipédicas, ou seja, edifícios de planta retangular. 

2.8.1 Forças devidas ao vento em edificações paralelepipédicas 

Quando um corpo rombudo está situado em um escoamento bi-dimensional, conforme se 

observa na figura 2.24, ele é submetido a uma força na direção do escoamento, chamada força 

de arrasto, e uma força na direção perpendicular à direção de incidência do vento, chamada 

força de sustentação. Além disso, quando a força resultante do escoamento sobre o corpo é 

excêntrica em relação ao seu centro elástico, este corpo estará submetido a um momento torçor.  
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Figura 2.24 – Forças de arrasto e sustentação e momento torçor em 

um corpo rombudo imerso em escoamento suave (fonte: adaptado de 
BALENDRA, 1993). 

A velocidade do escoamento no instante	𝑡 é dada pela soma das parcelas média e flutuante da 

velocidade, conforme apresentado na equação 2.9. Em escoamentos suaves, a componente 

flutuante da velocidade pode ser simplesmente anulada. 

𝑉(𝑡) = 𝑉V + 𝑣(𝑡)	 (2.9) 

onde: 

𝑉(𝑡) – velocidade do escoamento no instante de tempo 𝑡; 

𝑉V  – velocidade média do vento; 

𝑣(𝑡) – componente flutuante da velocidade do escoamento no instante de tempo 𝑡. 
 
Assim, a forças de arrasto e de sustentação, e o momento torçor são dados pelas equações 2.10 

a 2.12 respectivamente, sendo que o termo 𝑣(𝑡), quando elevado ao quadrado, pode ser 

desprezado: 

𝐹# =
1
2𝜌	𝐶#	𝑑	

[𝑉V + 𝑣(𝑡)]4 =
1
2𝜌	𝐶#	𝑑	

[𝑉V4 + 2	𝑉V	𝑣(𝑡)] (2.10) 

𝐹& =
1
2𝜌	𝐶&	𝑑	

[𝑉V + 𝑣(𝑡)]4 =
1
2𝜌	𝐶&	𝑑	

[𝑉V4 + 2	𝑉V	𝑣(𝑡)]	 (2.11) 

𝑇 =
1
2𝜌	𝐶/ 	𝑑

4	[𝑉V + 𝑣(𝑡)]4 =
1
2𝜌	𝐶/ 	𝑑	

[𝑉V4 + 2	𝑉V	𝑣(𝑡)]	 (2.12) 

onde: 

𝐹# – força de arrasto; 

𝐹& – força de sustentação; 
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𝑇– momento torçor; 

𝐶/ – coeficiente de torção. 
 
A figura 2.25 apresenta os coeficientes de arrasto para corpos de seção retangular de acordo 

com a relação 𝑏/𝑑. Nela pode-se observar a ocorrência da separação do escoamento nos cantos 

a barlavento, sendo que nessas zonas fortes tensões de corte impõem movimentos rotacionais 

às partículas do fluido, formando vórtices discretos. Em seções mais alongadas (com maior 𝑏), 

as linhas de escoamento que se separam nos cantos a barlavento se recolam ao corpo, formando 

uma esteira mais estreita, o que reduz o arrasto. Alguns comentários acerca desse fenômeno de 

recolamento também coram feitos na seção 2.3. 

 
 

 
Figura 2.25 – Coeficientes de arrasto para corpos de seção retangular 
em função da relação 𝑏/𝑑 (fonte: adaptado de BALENDRA, 1993). 

A força de sustentação e o momento torçor, ao contrário da força de arrasto, não têm um valor 

médio para uma estrutura simétrica imersa em um escoamento simétrico, já que uma 

distribuição simétrica de forças atuando na estrutura perpendicularmente ao escoamento 

acabaria tendo uma resultante nula. Caso o vento incida em uma direção não paralela a qualquer 

eixo de simetria, ou se o objeto for assimétrico, então haverá uma força de sustentação média e 

um momento torçor. No entanto, devido ao desprendimento de vórtices, uma força de 

sustentação e um momento torçor flutuantes ocorrerão tanto em corpos simétricos como em 

corpos assimétricos (OLIVEIRA, 2009). A regularidade do desprendimento desses vórtices é 

afetada pela presença da turbulência, ou seja, o movimento transversal ao vento incidente 

diminui à medida que a turbulência do escoamento cresce. 
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Ao se comparar com os mecanismos que geram esforços na direção longitudinal ao escoamento, 

os que geram esforços transversais são muito complexos. Ainda não existe um método analítico 

generalizado disponível para calcular a resposta de estruturas altas na direção transversal ao 

vento incidente, sendo que a principal razão é, provavelmente, a existência de vários 

mecanismos de excitação que são frequentemente superpostos, conforme visto na seção 2.7. 

Em muitos casos, o critério mais importante para o projeto de edifícios altos é a resposta 

transversal. A falta desse método analítico significa que o recurso mais confiável para 

determinar tal resposta é a modelagem aeroelástica para ensaios com simulação do vento natural 

em túnel de vento (AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, 1980). 

Para Melbourne (1977) os mecanismos de excitação estão associados com o desprendimento 

de vórtices, com a turbulência atmosférica e com o deslocamento transversal à direção do vento 

(efeito de captura). Para Saunders e Melbourne (1977b), o movimento transversal da maior 

parte dos edifícios altos de seção retangular constante sob a ação de forte vento incidente é 

principalmente devido ao mecanismo de desprendimento de vórtices.  

Saunders e Melbourne (1977b) afirmam que, na prática, para vibrações transversais ao 

escoamento, o efeito do desprendimento de vórtices é dominante. Somente quando o 

comprimento da estrutura (na direção do escoamento) é muito longo e há recolamento do 

escoamento à estrutura, é que as excitações devido à turbulência atmosférica passam a ser mais 

importantes. O galope se torna dominante somente em algumas seções e apenas para valores 

muito baixos de frequência reduzida, ou seja, em elevadas velocidades reduzidas. 

De acordo com Simiu e Scanlan (1996), os edifícios altos são corpos rombudos (de forma não 

aerodinâmica) que fazem com que as linhas do escoamento se separem ao serem submetidos à 

ação do vento, ao invés de seguirem o seu contorno. A esteira a sotavento destes corpos exibe 

vários graus de periodicidade, variando de virtualmente periódica até totalmente turbulenta. Em 

cada um destes casos, a qualquer momento, a esteira é assimétrica, sendo que a resposta da 

estrutura na direção transversal ao escoamento é principalmente devido a esta assimetria, 

embora a componente lateral da turbulência também possa contribuir com esforços transversais. 

2.8.2 Intervalo de tempo 

Blessmann (1988) observa que quanto mais veloz é uma rajada, menor será seu tempo de 

atuação e menores serão as dimensões do turbilhão correspondente, ou seja, um turbilhão muito 
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pequeno não afetará todo o campo aerodinâmico ao redor de uma edificação. Por esse motivo, 

a NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988) adotou os 

valores de 𝑆4 de acordo com três classes de edificações: para edificações cuja maior dimensão 

é inferior a 20 m, o intervalo de tempo para o cálculo da velocidade média é de 3 segundos; já 

para edificações cuja maior dimensão varia entre 20 m e 50 m, 𝑡 passa a ser de 5 segundos; por 

fim, edificações com maior dimensão acima de 50 m devem ser calculadas com 𝑡 = 10 

segundos. 

Davenport (196516, apud BLESSMANN, 1988) estudou o espectro horizontal do vento a 

aproximadamente 100 m de altura. Tal espectro, chamado de espectro de van der Haven, tem 

alguns picos com zonas intermediárias de baixa amplitude (figura 2.26). Entre1 e 2 minutos há 

um grande pico, enquanto que de 5 minutos a 5 horas há pouca energia, com pouca variação de 

velocidade do vento. Outro pico de menor magnitude surge para o período de 12 horas. 

Observa-se também que intervalos de tempo inferiores a 1 hora representam a 

micrometeorologia, enquanto os superiores representam a macrometeorologia. 

 
 

 
Figura 2.26 – Espectro da velocidade horizontal do vento, com 

medições de van der Haven a 100 m de altura (fonte: DAVENPORT, 
196517, apud BLESSMANN, 1988). 

 
16 DAVENPORT, A. G. The relationship of wind structure to wind loading. In: NATIONAL 
PHYSICAL LABORATORY, 15, 1963. Proceedings… London. 1965. p. 54-102. 

17 DAVENPORT, A. G. The relationship of wind structure to wind loading. In: NATIONAL 
PHYSICAL LABORATORY, 15, 1963. Proceedings… London. 1965. p. 54-102. 
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Davenport (196718, apud BLESSMANN, 1988), ao analisar o spectral gap (vale do espectro 

entre 30 minutos e 4 dias), informou que os fatores mais importantes para a escolha de um 

intervalo de tempo razoável para definir a velocidade média do vento são: 

a) o período deve ser escolhido de forma a minimizar as inclinações da curva do 
espectro dentro do período; 

b) o período deve ser suficientemente longo para permitir o desenvolvimento 
pleno da resposta da estrutura; 

c) o período deve ser suficientemente curto para refletir o efeito máximo de uma 
tempestade de curta duração; 

d) se possível, o período deve coincidir com observações meteorológicas padrão. 
  
Dessa forma, Davenport (197219, apud AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, 

1980) sugere a separação entre a velocidade média e as rajadas, bem como entre resposta 

estática e resposta flutuante da estrutura. Por esse motivo, a NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988) adota intervalo de tempo de 10 minutos para 

a determinação da velocidade de projeto ao se fazer uma análise dinâmica. 

2.9 MODELAGEM ANALÍTICA DE VIBRAÇÕES TRANSVERSAIS À 

DIREÇÃO DO VENTO 

2.9.1 Espectro da força transversal 

As forças devidas ao desprendimento de vórtices têm sido estudadas extensivamente para várias 

estruturas e intensidades de turbulência. Apesar de algumas diferenças nos experimentos, a 

distribuição dessas forças pode ser resumida conforme a figura 2.27. Além disso, Saunders e 

Melbourne (1977b) reportaram algumas conclusões, expressas a seguir: 

a) a turbulência do escoamento não perturbado afeta profundamente as forças 
causadas pelo desprendimento de vórtices. Um aumento na turbulência acarreta 

 
18 DAVENPORT, A. G. The dependence of wind loads on meteorological parameters. In: 
INTERNATIONAL RESEARCH SEMINAR: WIND EFFECTS ON BUILDINGS AND 
STRUCTURES, 1, 1967. Proceedings… Ottawa. 1967. p. 19-82. 

19 DAVENPORT, A. G. An approach to human comfort criteria for environmental wind 
conditions. In: COLLOQUIUM ON BUILDING CLIMATOLOGY, 1972. Proceedings… 
Stockholm, Sweden. 1972. 
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na diminuição das forças devidas ao fenômeno, o que resulta em um 
alargamento de banda do espectro de força transversal. Dessa forma, para a 
mesma estrutura em um escoamento mais turbulento, haverá um aumento na 
resposta transversal para velocidades reduzidas significativamente mais baixas 
que aquela relacionada ao pico, e uma redução significativa na resposta da 
estrutura para velocidades reduzidas próximas ao pico. A figura 2.6 apresenta 
bem essa situação; 

b) o desprendimento de vórtices em estruturas com pequena esbeltez é menos 
organizado, o que resulta em um alargamento na banda do espectro de força 
transversal. O número de Strouhal, que determina a frequência de 
desprendimento de vórtices, tende a diminuir com a redução da esbeltez. Assim, 
a velocidade crítica tende a aumentar; 

c) estruturas com pequeno comprimento na direção do escoamento (𝑏) produzem 
uma banda mais estreita no espectro da força transversal que estruturas de seção 
quadrada (𝑏 = 𝑑), enquanto estruturas com grande comprimento na direção do 
escoamento produzem uma banda mais larga no espectro da força transversal 
(está relacionado à questão do recolamento, apresentado na figura 2.9). 
Consequentemente, os efeitos do desprendimento de vórtices são mais 
agravantes em estruturas com menor comprimento na direção do escoamento; 

d) para a maior parte das estruturas e edifícios, as forças transversais ao 
escoamento são muitas vezes consideravelmente maiores que as forças na 
direção do escoamento conforme a velocidade do escoamento é aumentada. Por 
isso, em termos de projeto, a resposta transversal tende a ser mais importante 
que a longitudinal. 

 
 

 
Figura 2.27 – Espectro da força transversal para diversas estruturas 

(fonte: adaptado de MELBOURNE, 1977). 
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De acordo com Vickery e Clark (1972), as forças geradas pelo desprendimento de vórtices 

podem ser modeladas como uma força aleatória estacionária de banda estreita e distribuição 

Gaussiana. O espectro da força de sustentação (por (unidade de comprimento)2), gerada pelo 

desprendimento de vórtices responderá à equação 2.12: 

𝑆&(𝑓) = 	
z𝐶(&

1
2 	𝜌	𝑑	𝑉

4{
4

√𝜋	𝐵	𝑓1
	𝑒BC

+BA A!⁄
E F

"

 (2.12) 

onde: 

𝑆&(𝑓) – espectro da força de sustentação; 

𝑓 – frequência; 

𝐵 = 0,1 + 2𝐼+ – parâmetro de largura de banda do espectro. 
 

2.9.2 Sistemas de um grau de liberdade e admitância mecânica 

Tradicionalmente, métodos e normas de projeto de estruturas determinam a resposta da 

estrutura frente às ações dinâmicas do vento através do método do fator de rajada proposto por 

Davenport (1961). Para determinar a velocidade de pico, o autor utilizou conceitos estatísticos 

de um processo aleatório estacionário à velocidade do vento, usando distribuição Gaussiana. 

As flutuações da velocidade no entorno da média são descritas pela função de densidade 

espectral. Ao se aplicar o método, obtém-se primeiro a força do vento agindo na estrutura, e, 

então, a resposta da estrutura em termos de deslocamento. 

O diagrama exposto na figura 2.28 resume os principais conceitos desse método. Os três 

gráficos de cima (domínio do tempo) apresentam respectivamente a velocidade do vento, a 

força exercida por ele na estrutura, e a resposta desta frente ao estímulo dado. Na fileira de 

baixo, os gráficos estão no domínio da frequência, sendo que o primeiro representa o espectro 

de flutuações da velocidade. Ao se aplicar a função de admitância aerodinâmica, chega-se às 

forças atuantes na estrutura (espectro da força do vento), que, aplicadas à função de admitância 

mecânica da estrutura, geram a resposta da estrutura em termos de deslocamento. 
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Figura 2.28 – Processo de excitação e resposta da estrutura (fonte: 

adaptado de DAVENPORT, 1967). 

Davenport (1961) inicialmente formulou o método para uma estrutura representada por um 

modelo de um grau de liberdade, mas posteriormente o método foi aprimorado e passou a incluir 

a forma modal do modo fundamental de vibração da estrutura (DAVENPORT, 1967). Uma 

estrutura representada por um sistema de um grau de liberdade é composta por uma massa (𝑚), 

um amortecedor (𝑐) e uma mola (𝑘), conforme a figura 2.29, sendo que tal sistema segue a 

equação 2.13: 

𝑚	�̈�	(𝑡) + 	𝑐	�̇�(𝑡) + 𝑘	𝑦(𝑡) = 𝐹(𝑡) (2.13) 

onde: 

𝑚 – massa; 

𝑐 – amortecimento; 

𝑘 – rigidez; 

𝐹(𝑡) – força ao longo do tempo; 

�̈�	(𝑡)– aceleração transversal no instante 𝑡; 

�̇�	(𝑡)– velocidade transversal no instante 𝑡; 
𝑦	(𝑡)– deslocamento transversal no instante 𝑡. 
 
 

 
Figura 2.29 – Sistema massa-mola-amortecedor (fonte: adaptado de 

CARDOSO JÚNIOR, 2011). 
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A frequência natural de uma estrutura tem relação direta com sua massa e sua rigidez. Tal 

relação é apresentada na equação 2.14: 

𝜔0 = 2	𝜋	𝑓0 =	}
𝑘
𝑚 (2.14) 

onde: 

𝜔0 – frequência natural angular. 
 
Partindo-se da equação 2.13 e aplicando todo o procedimento descrito por Flay (2015), 

encontra-se a equação da função de ganho, descrita na equação 2.15, a qual é apresentada 

graficamente na figura 2.30 para diferentes amortecimentos. Tal função, integrada em conjunto 

com o espectro da força de sustentação compõe a função de admitância mecânica e permite o 

cálculo da resposta da estrutura. 

𝐻(𝑓) =
1

~�1 − �𝑓𝑓0
�
4
�
4

+ �2𝜁	 𝑓𝑓0
�
4
�
+/4 

(2.15) 

onde: 

𝐻(𝑓) – função de ganho, a ser incorporada na admitância mecânica. 
 
 

 
Figura 2.30 – Amplificação dinâmica para um sistema de um grau de 

liberdade (fonte: adaptado de FLAY, 2015). 



84 

__________________________________________________________________________________________ 
Pedro Grala (pedro@egrala.com.br) - Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS, 2020. 

Portanto a resposta de um sistema de um grau de liberdade depende da frequência da força 

excitante com relação à frequência natural da estrutura. A curva descrita na equação 2.15 e 

apresentada na figura 2.30, deve ser integrada com o espectro da força para se obter a resposta 

da estrutura no domínio da frequência. 

De acordo com Kwok (2013), pode-se assumir que a excitação causada pelo desprendimento 

de vórtices é aleatória, então a resposta transversal ao escoamento de edifícios e estruturas pode 

ser estimada por análise modal, conforme já feito por Vickery e Clark (1972). Uma 

simplificação no processo de cálculo pode ser obtida ao se assumir que a resposta da estrutura 

será totalmente no primeiro modo de vibração. Ou seja, pode-se utilizar o processo de 

Davenport exposto nesta seção. Sabendo-se que o produto da rigidez com o deslocamento 

fornece a força equivalente (𝐹 = 𝑘	𝑦), tem-se que a variância da resposta transversal do topo 

da estrutura é dada pela equação 2.16: 

𝜎)4 =
1
𝑘4� 𝑆&(𝑓)	|𝐻(𝑓)|4

H

3
	𝑑𝑓 (2.16) 

onde: 

𝜎)4 – variância da resposta transversal do topo da estrutura. 

 
Aplicando-se a relação entre a rigidez 𝑘, a frequência 𝑓 e a massa 𝑚 exposta em 2.14 na equação 

2.16, tem-se: 

𝜎)4 =
1

(2𝜋	𝑓0)'	𝑀4� 𝑆&(𝑓)	|𝐻(𝑓)|4
H

3
	𝑑𝑓 (2.17) 

onde: 

𝑀 =	∫ 𝑚(𝑧)	𝜑4(𝑧)𝑑𝑧;
3 =	𝑚6 	∫ 𝜑4(𝑧)𝑑𝑧;

3  – massa modal ou generalizada da estrutura. 

 
A equação 2.17 pode ser ainda simplificada, resultando em: 

𝜎)4 ≈
1

(2𝜋	𝑓0)'	𝑀4 ��� 𝑆&(𝑓)	𝑑𝑓
H

3
� +	�𝑆&(𝑓0)� 	|𝐻(𝑓)|4𝑑𝑓

H

3
��

≈
1

(2𝜋	𝑓0)'	𝑀4 ��� 𝑆&(𝑓)	𝑑𝑓
H

3
� +

𝜋	𝑓0	𝑆&(𝑓0)
4𝜁6

� 

(2.18) 

Segundo Kwok (2013), caso a excitação background (de fundo) de baixas frequências seja 

pequena e o amortecimento estrutural seja baixo (menor que 10% do amortecimento crítico), 



85 

__________________________________________________________________________________________ 
Resposta de Estruturas Paralelepipédicas Esbeltas Frente ao Fenômeno de Desprendimento de Vórtices: Proposta para a 

NBR-6123 

então a largura de banda de excitação é larga quando comparada com a largura de banda 

ressonante, e o primeiro termo da equação 2.18 pode ser ignorado. Então tem-se: 

𝜎)4 ≈
1

(2𝜋	𝑓0)'	𝑀4 �
𝜋	𝑓0	𝑆&(𝑓0)

4𝜁6
� (2.19) 

Ainda segundo o autor, a aplicação das equações 2.17 a 2.19 para predizer a resposta transversal 

de edifícios e estruturas é satisfatória quando o desprendimento de vórtices é o mecanismo 

dominante e quando a velocidade reduzida é baixa. No entanto, em altas velocidades reduzidas 

(maiores que 10) em que outras formas de excitação como o galope são predominantes, e em 

estruturas com baixo amortecimento estrutural, tal procedimento poderá subestimar 

grosseiramente a resposta transversal da estrutura. Basu e Vickery (1983) também julgam a 

equação 2.19 como adequada e a utilizam como base de seu método. 

2.10 INFORMAÇÕES E DADOS DISPONÍVEIS SOBRE A RESPOSTA DE 

ESTRUTURAS FRENTE AO DESPRENDIMENTO DE VÓRTICES 

Esta seção é dedicada a apresentar os estudos disponíveis na bibliografia a respeito da resposta 

de estruturas de seção retangular frente ao fenômeno de desprendimento de vórtices. 

2.10.1 Ensaios de Saunders e Melbourne 

Saunders (197420, apud SAUNDERS; MELBOURNE, 1977a) ensaiou diversos modelos de 

seção retangular e quadrada com uma balança dinâmica. Saunders e Melbourne (1977a) 

propuseram uma metodologia capaz de calcular a resposta transversal ao vento em edifícios 

altos, a qual possivelmente foi a antecessora do método apresentado na Norma 

Australiana/Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011). As relações ℎ/𝑑/𝑏 dos 

modelos ensaiados são: 9/1/1, 6/1/1, 3/1/1, 6/2/1, 6/1,5/1, 6/1/1,5 e 6/1/2, sendo que também 

foram considerados diferentes níveis de intensidade de turbulência. A figura 2.31 apresenta o 

espectro do momento na direção transversal ao escoamento em função da velocidade e 

frequência reduzidas. 

 
20 SAUNDERS, J. W. Wind excitation of tal buildings. 1974. Ph.D. Thesis (Doctor of 
Philosophy in Engineering Science) – Department of Mechanical Engineering, Monash 
University, Victoria (Australia), 1974. 
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Figura 2.31 – Espectro do momento na direção transversal ao vento de 
diversas seções retangulares (fonte: adaptado de SAUNDERS (197421, 

apud SAUNDERS; MELBOURNE, 1977a)). 

2.10.2 Banco de dados Natural Hazards Modeling Laboratory of Notre Dame 

University (NatHaz) 

Para estimativas preliminares do carregamento do vento em estruturas, tanto nas direções 

longitudinal e transversal como na torcional, é possível utilizar o banco de dados compilado 

 
21 SAUNDERS, J. W. Wind excitation of tal buildings. 1974. Ph.D. Thesis (Doctor of 
Philosophy in Engineering Science) – Department of Mechanical Engineering, Monash 
University, Victoria (Australia), 1974. 
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pelo Natural Hazards Modeling Laboratory of Notre Dame University (NatHaz), o qual é 

acessado através da página http://aerodata.ce.nd.edu. Tal banco de dados fornece informações 

das densidades espectrais das três componentes do momento na base para 27 diferentes modelos 

de edifícios em dois tipos de terreno. Desses 27 modelos, 21 representam a seção retangular, 

sendo que possuem as seguintes relações 𝑑/𝑏: 3/1, 3/1,5, 3/2, 2/2, 2/3, 1,5/3 e 1/3. Para cada 

uma dessas relações 𝑑/𝑏, tem-se os seguintes ℎ: 8, 10 e 12.  

Diversas informações sobre o banco de dados do NatHaz, como forma de obtenção dos dados 

e diretrizes para utilizá-los de forma adequada, podem ser encontradas em Zhou et al. (2003) e 

em Kwon et al. (2008). Ao se aplicar a teoria de vibrações ou de aproximação espectral, é 

possível encontrar-se predições preliminares razoáveis da resposta de estruturas com tais 

dimensões, como momentos na base e acelerações no topo. No entanto, segundo Holmes 

(2007), somente com ensaios em túnel de vento, que representem adequadamente o entorno e a 

forma da estrutura, é que se obtém resultados mais precisos. 

Apesar de o banco de dados ser bastante amplo, infelizmente a página http://aerodata.ce.nd.edu 

não respondeu adequadamente até a data 20/11/2019, não fornecendo os valores espectrais para 

utilização no método. A página forneceu somente os valores r.m.s. do coeficiente de momento 

na base para cada um dos referidos tipos estruturais, os quais são apresentados no quadro 2.1 a 

seguir: 

Quadro 2.1 – Valores r.m.s. do coeficiente de momento na base de 
estruturas com diferentes relações ℎ/𝑑/𝑏 

 
(fonte: Natural Hazards Modeling Laboratory of Notre Dame University, 2019) 

Terreno Terreno Terreno

h d b h d b h d b
aberto 0,0589 aberto 0,0594 aberto -
urbano 0,1308 urbano 0,1356 urbano 0,1438
aberto 0,1081 aberto 0,1057 aberto 0,1064
urbano 0,1414 urbano 0,1647 urbano 0,1738
aberto 0,1274 aberto 0,1437 aberto 0,1367
urbano 0,1396 urbano 0,1601 urbano 0,1701
aberto 0,1229 aberto 0,131 aberto 0,1353
urbano 0,1148 urbano 0,133 urbano 0,1453
aberto 0,0856 aberto 0,1019 aberto 0,1136
urbano 0,0801 urbano 0,0966 urbano 0,1073
aberto 0,0643 aberto 0,0794 aberto 0,0909
urbano 0,0791 urbano 0,0883 urbano 0,0997
aberto 0,0496 aberto 0,0533 aberto 0,0516
urbano 0,0848 urbano 0,0928 urbano 0,0988

4

4

3

16

2

3

Dimensões 
(polegadas)

6

6

6

6

2

Valor r.m.s do 
coef. de momento 

na base

Dimensões 
(polegadas)

Valor r.m.s do 
coef. de momento 

na base

20

6 2

6 3

6

6

6

6

4

4

2 6

Dimensões 
(polegadas)

Valor r.m.s do 
coef. de momento 

na base

24

6 2

6 3

64

4 4

4 6

3

2 6

4

4 4

4 6

3 6
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2.10.3 Procedimento da Norma Australiana e Neozelandesa 

A Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011) apresenta um 

capítulo dedicado à resposta estrutural transversal ao escoamento. Nesse capítulo, são 

apresentados procedimentos para o dimensionamento de edifícios de planta retangular e 

estruturas como chaminés e mastros de seção circular. Os procedimentos incluem a 

quantificação da força transversal estática equivalente agindo na estrutura e do momento agindo 

na base. A metodologia é aplicável a estruturas com as seguintes relações dimensionais 

(ℎ/𝑑/𝑏): 3/1/1, 6/1/1, 6/2/1 e 6/1/2, para diferentes intensidades de turbulência. 

A força transversal estática equivalente por unidade de comprimento é dada pela equação 2.20, 

enquanto que o momento na base devido à força transversal é dado pela equação 2.21: 

𝐹&(𝑧) =
1
2	𝜌#- 	𝑉

4	𝑏	1,5	𝑔) 	�
𝑑
𝑏�	

𝑘7
(1 + 	3,7	𝐼+)4

	z
𝑧
ℎ{

I
}
𝜋	𝐶A1
𝜁6

 (2.20) 

𝑀& =
1
2	𝜌#- 	𝑉

4	𝑑	0,5	𝑔)	ℎ4 		
𝑘7

(1 + 	3,7	𝐼+)4
	�

3
𝛾 + 2�

}
𝜋	𝐶A1
𝜁6

	 (2.21) 

onde: 

𝐹&(𝑧) – força estática equivalente por unidade de comprimento em função da cota 𝑧; 

𝑀& – momento na base devido à força transversal do vento; 

𝑉 – velocidade no topo da estrutura; 

𝑔) = �2 ln(600𝑓0) – fator de pico para resposta ressonante (período de 10 minutos); 

𝑘7 = 0,76 + 0,24𝛾 – fator de correção da forma modal para aceleração transversal; 

𝛾 – expoente da forma modal; 

𝐶A1 – coeficiente do espectro de força transversal generalizado para uma forma modal linear. 

 
Os valores de 𝐶A1 são calculados em função da velocidade reduzida 𝑉-, e no caso da Norma 

Australiana e Neozelandesa, este fator é reduzido conforme apresentado na equação 2.22 com 

𝑔 = 3,7. Assim, os valores de 𝐶A1 são apresentados nas equações 2.23 a 2.30. 

𝑉- =	
𝑉

𝑓0	𝑑	(1 + 𝑔	𝐼+)
 (2.22) 



89 

__________________________________________________________________________________________ 
Resposta de Estruturas Paralelepipédicas Esbeltas Frente ao Fenômeno de Desprendimento de Vórtices: Proposta para a 

NBR-6123 

Os valores de 𝐶A1 para uma edificação quadrada com relação 3/1/1, com intensidade de 

turbulência de 12% a 2/3 da altura são apresentados na equação 2.23, enquanto que para 𝐼+ =

20% na mesma cota são apresentados na equação 2.24. 

𝑙𝑜𝑔+3𝐶A1 = 	0,000353𝑉-' − 0,0134𝑉-: + 0,15𝑉-4 − 0,345𝑉- − 3,109 (2.23) 

𝑙𝑜𝑔+3𝐶A1 = 	0,00008𝑉-' − 0,0028𝑉-: + 0,0199𝑉-4 + 0,13𝑉- − 2,985	 (2.24) 

Para uma edificação quadrada com relação 6/1/1, os valores de 𝐶A1 para 𝐼+ = 12% a 2/3 da 

altura são fornecidos pela equação 2.25. Para 𝐼+ = 20% nas mesmas condições, usa-se a 

equação 2.26. 

𝑙𝑜𝑔+3𝐶A1 = 	0,000406𝑉-' − 0,0165𝑉-: + 0,20𝑉-4 − 0,603𝑉- − 2,76 (2.25) 

𝑙𝑜𝑔+3𝐶A1 = 	0,000334𝑉-' − 0,0125𝑉-: + 0,141𝑉-4 − 0,384𝑉- − 2,36	 (2.26) 

Para uma seção 6/2/1, com vento incidindo na maior fachada, os valores de 𝐶A1 para 𝐼+ = 12% 

e 𝐼+ = 20% são respectivamente apresentados nas equações 2.27 e 2.28. Para o mesmo modelo, 

com as mesmas intensidades de turbulência, mas com vento incidindo na menor fachada, os 

valores de 𝐶A1 são apresentados nas equações 2.29 e 2.30. 

𝑙𝑜𝑔+3𝐶A1 =	
−3,2 + 0,0683𝑉-4 − 0,000394𝑉-'		

1 − 0,02𝑉-4 + 0,000123𝑉-'
 (2.27) 

𝑙𝑜𝑔+3𝐶A1 =	
−3 + 0,0637𝑉-4 − 0,00037𝑉-'		
1 − 0,02𝑉-4 + 0,000124𝑉-'

	 (2.28) 

𝑙𝑜𝑔+3𝐶A1 = 	0,000457𝑉-: − 0,02226𝑉-4 + 0,396𝑉- − 4,093	 (2.29) 

𝑙𝑜𝑔+3𝐶A1 = 	0,00038𝑉-: − 0,0197𝑉-4 + 0,363𝑉- − 3,82	 (2.30) 

2.10.4 Ensaios disponíveis na literatura para o CAARC 

Oliveira (2009), ao projetar uma balança dinâmica com 3 graus de liberdade (BD3GDL), 

compilou diversos resultados da resposta transversal da estrutura, em termos do deslocamento, 

para o CAARC Standard Tall Building. Entre esses resultados, os quais são apresentados na 

figura 2.32, constam os estudos de Thepmongkorn et al. (1999), Xu (1991), Kwok et al.  (1988) 

e Melbourne (1980). Além disso, também são apresentados os resultados obtidos com a 

BD3GDL de Oliveira (2009) e do modelo de pressões. Deve-se considerar que os ensaios de 
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Oliveira (2009) foram feitos com um perfil de velocidades com expoente 𝑝 da lei potencial 

igual a 0,34, enquanto que os de Melbourne (1980) tinha 𝑝 = 0,28; o perfil de Kwok et al. 

(1988) e o de Thepmongkorn et al. (1999) possuíam 𝑝 = 0,15, o de Xu (1991) tinha 𝑝 = 0,25. 

Com relação à intensidade de turbulência no topo do modelo, o vento simulado por Xu (1991) 

tinha 12%, enquanto que os ventos de Melbourne (1980), de Kwok et al. (1988) e de 

Thepmongkorn et al. (1999) tinham 10%. O vento simulado por Oliveira (2009), no topo do 

modelo tinha intensidade de turbulência igual a 7,1%. 

 
 

   
Figura 2.32 – Respostas transversais em termos de deslocamento 

adimensionalizadas de um CAARC: à esquerda, com vento incidindo 
na maior fachada e à direita, com vento incidindo na menor (fonte: 

OLIVEIRA, 2009). 
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

3.1 TÚNEL DE VENTO PROFESSOR JOAQUIM BLESSMANN 

De acordo com Sockel (1994), como os edifícios estão imersos dentro da camada limite 

atmosférica, a simulação do comportamento aerodinâmico de tais estruturas deve ser conduzida 

em túneis de vento que tenham escoamento com características similares às do vento natural. 

Segundo Blessmann (2011), os túneis de vento construídos com o objetivo específico de ensaiar 

obras de construção civil devem ter relação comprimento/altura superior a 8, a fim de simular 

as características do vento natural com maior fidelidade. 

Os ensaios foram realizados no Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (BLESSMANN, 1982), apresentado na figura 3.1. É um túnel de 

vento de circuito fechado, projetado especificamente para ensaios estáticos e dinâmicos de 

modelos de construções civis. Este túnel permite a simulação das principais características de 

ventos naturais, ou seja, simula a camada limite atmosférica. Sua seção de altas velocidades (a 

câmara principal de ensaios) tem relação comprimento/altura superior a 10, e dimensões 1,30 

m x 0,90 m x 9,32 m (largura x altura x comprimento). A velocidade máxima do escoamento 

de ar nesta câmara, com vento uniforme e suave e sem modelos, é 45 m/s. As hélices do 

ventilador são acionadas por um motor elétrico de 100 HP e o controle da velocidade do 

escoamento é feito através de um inversor de frequências. Outras informações sobre o Túnel de 

Vento Professor Joaquim Blessmann podem ser encontradas em Blessmann (1982, 2011). 
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Figura 3.1 – Vista externa do Túnel de Vento Professor Joaquim 
Blessmann (fonte: acervo do Laboratório de Aerodinâmica das 

Construções - LAC). 

O Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann dispõe de quatro mesas giratórias para fixação 

de modelos. Suas posições são apresentadas na figura 3.2, sendo que cada uma dessas mesas 

tem suas aplicações específicas: 

a) Mesa M-I: ensaios do tipo aeronáutico no piso do túnel; pesquisa básica em 
formas geométricas simples, em modelos bi ou tridimensionais; ensaios para 
construção civil com geradores de turbulência colocados na câmara de 
simuladores; 

b) Mesa M-II: ensaios do tipo aeronáutico no eixo do túnel; ensaios para 
construção civil, com blocos colocados no piso e/ou geradores de turbulência 
na câmara de simuladores e/ou em outras seções; estudos de fenômenos de 
instabilidade aerodinâmica com modelos bidimensionais colocados na 
horizontal (na Mesa M-I, o modelo pode ser colocado na vertical ou 
horizontalmente); 

c) Mesa M-III: construída especialmente para estudos dinâmicos em estruturas 
muito alteadas, como pilares de viadutos, mastros, torres de televisão e 
chaminés; 

d) Mesa M-IV: localizada no retorno do túnel, onde a seção transversal mede 2,40 
m x 2,10 m. Serve para ensaios de dissipação de fumaça e gases industriais, 
influência da topografia dos terrenos sobre os ventos, efeitos de interação, 
modelos de pontes, simulação de chuva, entre outros. 

  
A mesa escolhida para realizar os ensaios deste trabalho foi a M-II, pois nela é possível se 

trabalhar com os perfis de velocidades desejados, obtidos através da colocação de blocos de 

madeira no piso do túnel, os quais simulam a rugosidade do terreno. 
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Figura 3.2 – Circuito aerodinâmico do Túnel de Vento Professor 

Joaquim Blessmann (fonte: acervo do Laboratório de Aerodinâmica 
das Construções - LAC). 

3.2 SIMULAÇÃO DO VENTO NATURAL 

De acordo com Davenport e Isyumov (1967), para que os resultados obtidos nos ensaios em 

túnel de vento se aproximem da realidade, é necessária a correta simulação das principais 

características do vento natural. As características típicas (reais) dos perfis verticais de 

velocidades médias na camada limite atmosférica para diferentes tipos de terrenos podem ser 

vistas na figura 3.3. 

 
 

 
Figura 3.3 – Características de perfis verticais de velocidades médias 

(fonte: adaptado de DAVENPORT, 1961). 
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Segundo Loredo-Souza et al. (2004), foram desenvolvidas diversas técnicas para a simulação 

da camada limite atmosférica, sendo que duas mantêm sua utilização e desenvolvimento: a 

simulação da camada limite atmosférica através de métodos passivos ou ativos. Os métodos 

passivos simulam as características do vento através da combinação adequada de dispositivos 

de simulação, compostos basicamente por obstáculos posicionados no início da câmara de 

ensaios (barreira e dispositivos de mistura) e por blocos disseminados no piso da seção principal 

de ensaios. Os blocos distribuídos pelo piso representam a rugosidade da superfície terrestre, 

enquanto que a barreira tem a finalidade de estabelecer um déficit na quantidade de movimento 

do escoamento. Os elementos de mistura complementam o desenvolvimento das características 

da camada limite. Todos esses dispositivos têm em comum o fato de utilizarem obstáculos para 

atingirem as configurações desejadas, tanto em velocidade quanto em turbulência. 

Como dispositivos ativos, tem-se a utilização de jatos de ar lançados perpendicularmente ao 

escoamento gerado no túnel de vento a partir do piso, conforme aplicado no Túnel de Vento 

Professor Joaquim Blessmann (BLESSMANN, 1982). Tal técnica oferece como vantagem um 

aumento na velocidade do escoamento, devido à quantidade de movimento adicionada à 

corrente longitudinal de ar pelos jatos transversais. Informações adicionais sobre a reprodução 

das características do vento natural no Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann, incluindo 

vantagens e desvantagens de técnicas de simulação, podem ser encontradas em Blessmann 

(1982, 2011) e em Loredo-Souza et al. (2004). 

No Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann, normalmente somente a parte mais baixa da 

camada limite atmosférica é simulada, sendo que na maior parte das simulações utiliza-se 

elementos de rugosidade, agulhas e placas perfuradas. A figura 3.4 apresenta algumas 

combinações típicas de elementos. 
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Figura 3.4 – Dispositivos de geração das diferentes camadas limites 

do Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann. (a) 𝑝 = 0,11; (b) 𝑝 = 
0,23 (fonte: LOREDO-SOUZA et al., 2004). 

A equação 3.1 descreve a variação vertical das velocidades médias do vento através da Lei de 

Potência, a qual é considerada uma representação adequada na Engenharia do Vento. 

𝑉(𝑧)
𝑉-6A

= �
𝑧
𝑧-6A

�
$

 (3.1) 

 

onde: 

𝑉(𝑧) – velocidade média do escoamento na cota 𝑧; 

𝑉-6A– velocidade média de referência na altura 𝑧-6A; 

𝑝 – expoente da curva de potência, caracterizado pelo tipo de terreno; 

𝑧 – cota vertical, medida a partir do piso; 

𝑧-6A = 450	𝑚𝑚 – cota de referência, medida a partir do piso do túnel de vento. 

 
Na Mesa M-II (seção de altas velocidades) do Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann 

são simulados os ventos deslizantes e turbulentos com perfis de velocidades médias dados pela 

equação da Lei de Potência (equação 3.1), cujos expoentes 𝑝 podem ser 0,11, 0,23 ou 0,34 

(conforme mostrado na figura 3.5), ou outros valores, conforme a simulação de interesse. O 

valor do expoente 𝑝 = 0,34 corresponde à categoria V da NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988), que representa um terreno coberto por 

obstáculos numerosos, grandes, altos e pouco espaçados, ou seja, o centro de grandes cidades. 
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Terrenos entre as categorias III e IV da NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 1988), correspondem a 𝑝 = 0,23. A título de ilustração, a figura 3.5 

apresenta as principais características do vento simulado, como perfil de velocidades médias, 

intensidade de turbulência e escala da componente longitudinal da turbulência, para cada um 

dos ventos com expoentes 𝑝 = 0,11, 0,23	e	0,34, além dos perfis uniformes e turbulentos 

gerados por grelhas (G1) para as Mesas I e II do Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann. 

Com relação ao escoamento uniforme e suave, Blessmann (1982) informa que a intensidade da 

componente longitudial de turbulência 𝐼+ = 0,37% e que a macroescala da componente 

longitudinal da turbulência 𝐿+ = 21	𝑚𝑚, constantes ao longo da cota do túnel de vento. 

 
 

 
Figura 3.5 – Perfis de velocidade média, intensidade e escala da 

componente longitudinal da turbulência, para o eixo vertical de duas 
seções de ensaio do Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann 

(fonte: adaptado de LOREDO-SOUZA et al., 2004). 

3.3 MÉTODO DE MEDIDAS DE PRESSÕES – AQUISIÇÃO DE DADOS NO 

TÚNEL DE VENTO 

Durante os ensaios, o registro da velocidade média do vento no túnel foi obtido através da 

diferença entre as medidas de pressões estáticas (∆𝑝𝑎), lidas nos dois anéis piezométricos 

instalados na entrada da seção de trabalhos, conectadas a um micromanômetro tipo ManoAir 

500 para medições. A temperatura interna (𝑡) do túnel de vento durante os ensaios também é 
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medida por este equipamento. A massa específica do ar (𝜌#-) foi calculada através da pressão 

atmosférica (𝑃#27), a qual foi medida por um barômetro digital modelo N1500/691. Através 

dessas informaçoes obtidas, é possível obter-se a pressão dinâmica do vento (equação 3.2) e a 

velocidade média do vento em qualquer ponto do túnel (equação 3.3). 

𝑞 = 𝑘3	∆𝑝𝑎 (3.2) 

𝑉V = }
2	𝑞
𝜌#-

 (3.3) 

onde: 

𝑞 = +
4
𝜌#- 	𝑉4 – pressão dinâmica do vento; 

𝑘3– fator que relaciona a pressão dinâmica medida no ponto de interesse com a diferença de 
pressões entre os anéis piezométricos do túnel de vento; 

∆𝑝𝑎 – pressão de referência; 

𝜌#- – massa específica do ar. 
 
Os modelos reduzidos foram instrumentados a partir da instalação de tomadas de pressões 

estrategicamente fixadas às fachadas dos edifícios, cujas leituras foram realizadas por um 

equipamento de aquisição simultânea de pressões flutuantes da marca Scanivalve. O 

equipamento possui 6 módulos, cada um com 64 canais e taxa de aquisição de 500 Hz. Os dados 

adquiridos foram processados em rotinas computacionais próprias do LAC, o que possibilitou 

o cálculo dos coeficientes de pressão. Os valores dos coeficientes de pressão médios e r.m.s. 

medidos nos ensaios foram utilizados como base de dados para o cálculo dos esforços cortantes 

e momentos fletores na base dos edifícios, devido à distribuição das pressões nas fachadas dos 

modelos estudados. 

3.4 PROPOSTAS DE ENSAIOS 

Conforme afirma Holmes (2014), os procedimentos expostos na Norma Australiana e 

Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011) fornecem bons resultados. Dessa forma, 

inicialmente foram feitos ensaios em túnel de vento para estruturas retangulares com as 

seguintes relações dimensionais (ℎ/𝑑/𝑏): 3/1/1, 6/1/1, 6/2/1 e 6/1/2, sendo ℎ a altura do 

modelo; 𝑑 a dimensão do modelo transversal ao escoamento; 𝑏 a dimensão do modelo na 

direção do escoamento. Tais relações dimensionais, que compõem o “Grupo 1” de ensaios 
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(figura 3.6), são iguais às apresentadas na Norma Australiana e Neozelandesa, sendo que os 

ensaios foram replicados visando a verificar os resultados e confirmar a validade da 

metodologia experimental.  

O “Grupo 2” de ensaios (figura 3.7) contempla os ensaios com o uso do CAARC Standard Tall 

Building, cujas relações dimensionais ℎ/𝑑/𝑏 são iguais a 6/1,5/1 e 6/1/1,5. Os dados obtidos 

com o CAARC também foram utilizados para confirmar a validade da metodologia 

experimental. Após esta análise, foram ensaiados os demais modelos contemplando as formas 

paralelepipédicas inspiradas em edifícios construídos no Brasil nos últimos anos, chamadas 

neste trabalho de “Grupo 3” (figura 3.8). As relações dimensionais ℎ/𝑑/𝑏 deste grupo são 

iguais a 6/3/1, 6/1/3, 9/1/1, 9/2/1, 9/1/2, 9/1,5/1, 9/1/1,5, 9/3/1 e 9/1/3. 

Os ensaios foram feitos no Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann, situado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para cada um dos ensaios, foi simulado 

escoamento com 𝑝 = 0,11 (referente às categorias I e II), com 𝑝 = 0,23 (referente às categorias 

de terreno III e IV) e com 𝑝 = 0,34 (referente à categoria de terreno V), visando a analisar as 

estruturas para diferentes intensidades de turbulência. Além disso, também foi analisado o caso 

de escoamento uniforme e suave. Em cada ensaio foram medidos os coeficientes de pressão 

para 24 diferentes ângulos de incidência do vento, ou seja, a cada 15º. Maiores detalhes sobre 

os ensaios, como escala, posicionamento das tomadas de pressão e etc. são apresentados no 

capítulo 4. 

Os ensaios em modelos rígidos serviram para medição das pressões instantâneas e posterior 

integração para obtenção dos coeficientes aerodinâmicos e espectros da força de sustentação 

(lateral). Tais espectros foram comparados com a equação proposta por Vickery e Clark (1972), 

bem como com os dados encontrados na bibliografia. Aplicando-se esses espectros à equação 

de admitância mecânica, torna-se possível a quantificação da força lateral exercida pelo 

desprendimento de vórtices em estruturas de arestas vivas, o que complementa o capítulo 11 da 

nova NBR-6123. 

É importante observar que o presente trabalho baseia-se na hipótese de que os modelos 

ensaiados são rígidos. Na prática, nenhum modelo é rígido, pois pequenas vibrações, mesmo 

que imperceptíveis, ocorrem sempre que forças alternadas são exercidas sobre um corpo.  A 

título de informação, Riera e Nanni (1982) sugerem que, para se considerar a influência da 
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flexibilidade do modelo, deve-se introduzir nas equações que definem o coeficiente r.m.s. da 

força lateral o fator Ψ, calculado segundo a equação 3.4: 

Ψ = �1 + 80	�𝜎)/𝑑��
+,+ (3.4) 

Onde: 

Ψ – fator de influência da flexibilidade do modelo. 
 
 

    
Figura 3.6 – Identificação e características dos modelos do Grupo 1 
(Modelos 1 a 4) com suas dimensões, reproduzindo as proporções 
indicadas na Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS 

AUSTRALIA, 2011). 
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Figura 3.7 – Identificação e características do modelo do Grupo 2, o 
CAARC Standard Tall Building (Modelo 5), com suas dimensões. 

   
Figura 3.8 – Identificação e características de três modelos do Grupo 3 

(Modelos 6 a 8), com suas dimensões. 
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Figura 3.9 – Identificação e características de dois modelos do Grupo 
3 (Modelos 9 e 10), com suas dimensões. 
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4 RESULTADOS DOS ENSAIOS EM TÚNEL DE VENTO 

Neste capítulo são apresentados os coeficientes r.m.s. das forças em relação aos eixos X e Y 

para cada um dos ensaios. Também são apresentados os coeficientes r.m.s. das forças em 

relação ao sentido do escoamento, ou seja, de arrasto e de sustentação (ou de força lateral). Os 

coeficientes de força são calculados segundo a equação 4.1, enquanto que os coeficientes de 

momento fletor são calculados segundo a equação 4.2. 

𝐶𝐹 = 	
1
𝐴� 𝑐$	𝑛	𝑑𝐴

J
 (4.1) 

𝐶𝑀 =	
1

𝐴 × ℎ� 𝑐$	𝑧	𝑛	𝑑𝐴
J

 (4.2) 

onde: 

𝐶𝐹 – coeficiente de força; 

𝐶𝑀 – coeficiente de momento fletor na base; 

𝐴 – área de uma das faces do modelo, neste caso a da maior face, escolhida como a área de 
referência; 

𝑐$ – coeficiente de pressão; 

𝑛 – cosseno diretor; 

ℎ – altura do modelo, neste caso escolhida como altura de referência; 

𝑑𝐴 – área de influência de cada tomada, no modelo. 
 
Ambas as equações 4.1 e 4.2 podem ser usadas para se calcular os esforços nas direções X e Y, 

bem como nas direções paralela ao escoamento e transversal a ele. As equações permitem 

calcular os coeficientes médios ou r.m.s., dependendo do tipo de 𝑐$ escolhido. Além disso, 

deve-se levar em conta o ângulo de orientação da tomada em relação aos eixos analisados 

(cosseno diretor). 

A partir da análise dos coeficientes r.m.s. da força de sustentação, escolheu-se os ângulos de 

incidência do vento que mais afetavam a estrutura no deslocamento transversal. A partir da 

escolha desses ângulos, obteve-se os espectros de força de sustentação adimensionalizados 

através da Transformada Rápida de Fourier (FFT – Fast Fourier Transform). Os espectros, 

então, foram suavizados através da média móvel com 16 períodos. Deve-se observar que neste 

trabalho está se seguindo a nomenclatura utilizada na Engenharia do Vento, na qual o valor 
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r.m.s. é usado como o desvio padrão para tratar da parte flutuante das forças. Para vento 

incidente perpendicularmente a fachadas de edifícios simétricos, a média da força transversal é 

nula e o valor r.m.s. coincide com o desvio padrão. No entanto, para outros ângulos de 

incidência e em edifícios não simétricos, o valor da média é diferente de zero e o valor r.m.s. 

difere do desvio padrão. 

A seguir, são apresentados, separadamente, os resultados dos ensaios para os três grupos de 

modelos apresentados. Especialmente para os ensaios dos modelos dos Grupos 1 e 2, foram 

feitas análises comparativas com dados expostos na bibliografia, visando a sua validação. 

4.1 MODELOS DO GRUPO 1 

Os modelos do Grupo 1 possuem as mesmas relações dimensionais que as apresentadas na 

Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011) e são apresentados 

com suas dimensões e características no quadro 4.1. Deve-se observar que os Modelos 1 e 2 

possuem a mesma relação ℎ/𝑑/𝑏, mudando somente a escala, para verificar se os resultados 

obtidos se mantêm mesmo para escalas diferentes. A área de referência é definida sempre como 

a área da maior face do modelo para o cálculo dos coeficientes de força: coeficientes r.m.s. de 

força nas direções X e Y, 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), e os coeficientes r.m.s. de força de arrasto e 

sustentação 𝐶(# (CFD) e 𝐶(&  (CFL), respectivamente. Os espectros, como são apresentados 

somente para escoamentos incidindo a 90º das fachadas, são adimensionalizados pela área da 

seção transversal ao escoamento. Já a altura de referência é a altura do modelo e é usada para o 

cálculo dos coeficientes de momento fletor na base.  

Quadro 4.1 – Dimensões e características dos modelos do Grupo 1 
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A figura 4.1 apresenta os quatro modelos em detalhe. Na parte de cima é apresentada uma de 

suas fachadas (a perpendicular à direção do vento incidindo a 0º) e na de baixo a vista em planta. 

A figura também apresenta os eixos X e Y do modelo, bem como a definição do vento incidindo 

na posição a 0º. Para este ângulo, o eixo de arrasto e o de sustentação coincidem com os eixos 

Y e X, respectivamente. Deve-se observar que a distribuição das tomadas é igual para fachadas 

de mesma dimensão. 

 
 

 
Figura 4.1 – Dimensões dos modelos do Grupo 1, bem como os 

posicionamentos das tomadas e das fachadas em relação à incidência 
do vento. 
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4.1.1 Modelos 1 e 2 (3/1/1) 

O modelo com relação dimensional 3/1/1 foi ensaiado em duas dimensões diferentes: o Modelo 

1 que tem seção quadrada de 50 mm e altura de 150 mm, e o Modelo 2 que tem seção quadrada 

de 100 mm e altura de 300 mm. O primeiro possui 100 tomadas, divididas em 5 diferentes cotas, 

totalizando 5 tomadas por cota, por face. O segundo modelo possui 168 tomadas, divididas em 

6 cotas diferentes, totalizando 7 tomadas por cota, por face. Ambos os modelos foram ensaiados 

com quatro perfis de vento: uniforme e suave, deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,11, deslizante 

e turbulento com 𝑝 = 0,23, e deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,34. A figura 4.2 apresenta os 

Modelos 1 e 2 no túnel de vento. 

 
 

  
 

Figura 4.2 – Modelo 1 (à esquerda) e Modelo 2 (à direita), ambos na 
Mesa M-II do Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann. 

Ao se observar as figuras 4.3 e 4.4, em ambos os Modelos 1 e 2 com escoamento uniforme e 

suave, o aparecimento de picos nos gráficos dos coeficientes r.m.s. de força de sustentação 

ocorre nos ângulos de 0º, 90º, 180º e 270º. Já os vales estão situados nos ângulos 45º, 135º, 225º 

e 315º, evidenciando que para essas incidências de vento não é necessária a verificação do 

desprendimento de vórtices de Kármán nas edificações com tal relação dimensional. 
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No caso do Modelo 1 (figura 4.3), em escoamento uniforme e suave, 𝐶(& = 0,28 (valor médio 

entre os picos), enquanto que no Modelo 2 (figura 4.4), 𝐶(& = 0,34. Essa diferença pode ser 

justificada pelo fato de o Modelo 1 estar mais próximo da superfície do túnel de vento, a qual 

gera atrito, reduz a velocidade e aumenta um pouco a turbulência nesta camada mais baixa. 

Como o Modelo 2 é mais alto, há mais tomadas fora desta pequena camada limite do túnel de 

vento, o que gera coeficientes mais altos. 

 
 

 
Figura 4.3 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 𝐶(& 
(CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no Modelo 

1, para escoamento uniforme e suave. 
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Figura 4.4 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 𝐶(& 
(CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no Modelo 

2, para escoamento uniforme e suave. 

Os coeficientes obtidos nos ensaios com perfil de vento com 𝑝 = 0,11 foram parecidos com os 

obtidos em escoamento uniforme e suave. No caso do Modelo 1, 𝐶(& passou de 0,28 para 0,32 

(figura 4.5), enquanto no Modelo 2, 𝐶(& passou de 0,34 para 0,36 (figura 4.6). As diferenças de 

magnitude entre os picos dos Modelos 1 e 2 podem ser devidas a imperfeições geométricas nos 

modelos, dado que ocorrem nos mesmos ângulos e que o processo de montagem é manual. 
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Figura 4.5 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 𝐶(& 
(CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no Modelo 

1, para escoamento 𝑝 = 0,11. 

 
 

 
Figura 4.6 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 𝐶(& 
(CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no Modelo 

2, para escoamento 𝑝 = 0,11. 
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Com a mudança do expoente  𝑝 do escoamento para 0,23, o qual representa um escoamento 

mais turbulento que os analisados anteriormente, o valor do 𝐶(& sofre uma pequena redução. No 

caso do Modelo 1, 𝐶(& = 0,29 e no Modelo 2, 𝐶(& = 0,26. Para este perfil de vento, o Modelo 1 

(figura 4.7) ficou com um coeficiente mais elevado que o Modelo 2 (figura 4.8), tanto nos picos, 

como nos vales. Em termos de amplitude, ambos os modelos têm amplitude entre picos e vales 

de aproximadamente 0,15. 

 
 

 
Figura 4.7 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 𝐶(& 
(CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no Modelo 

1, para escoamento 𝑝 = 0,23. 
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Figura 4.8 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 𝐶(& 
(CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no Modelo 

2, para escoamento 𝑝 = 0,23. 

Quando os modelos foram ensaiados com um perfil de vento com expoente 𝑝 = 0,34, a 

intensidade de turbulência nas cotas nas cotas mais baixas cresceu consideravelmente, como se 

observa no gráfico apresentado na figura 3.5. Dessa forma, no Modelo 1, que tem uma altura 

reduzida e acaba ficando inteiramente dentro de um escoamento com intensidade de turbulência 

entre 20% e 30%, não ocorre o aparecimento dos picos de 𝐶(&, ou seja, não ocorrem picos 

pronunciados devido ao desprendimento de vórtices de Kármán (figura 4.9). Já no Modelo 2 

(figura 4.10), que tem maior altura, surgem picos de 𝐶(& = 0,22. 
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Figura 4.9 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 𝐶(& 
(CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no Modelo 

1, para escoamento 𝑝 = 0,34. 

 
 

 
Figura 4.10 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 2, para escoamento 𝑝 = 0,34. 
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É interessante observar que, no Modelo 1, tanto os coeficientes r.m.s. de força de arrasto como 

os de sustentação se encontram em uma faixa de 0,20 a 0,25, o que demonstra que a turbulência 

está reduzindo os picos do coeficiente de sustentação, deixando-os menores até que os valores 

obtidos para o coeficiente de arrasto. O Modelo 2, que por ser mais alto tem a maior parte de 

suas tomadas inseridas em um escoamento com intensidade de turbulência mais baixa, possui 

todos os coeficientes entre 0,12 e 0,16, exceto os picos que ocorrem nos ângulos em que as 

faces estão perpendiculares ao escoamento. Ou seja, esses picos são devidos ao desprendimento 

de vórtices de Kármán. 

Para a geração do espectro da força de sustentação representativo destes modelos, para cada um 

dos escoamentos, foi escolhido o ângulo contendo o maior coeficiente de sustentação. Como 

observado nos gráficos acima, o coeficiente de sustentação tem maior magnitude para os 

ângulos perpendiculares às faces nas quais incide o vento. Os detalhes de cada parâmetro se 

encontram nos quadros 4.2 e 4.3. 

Nos “Parâmetros Gerais” encontram-se a massa específica do ar 𝜌, a dimensão do modelo 

perpendicular ao escoamento 𝑑, a dimensão do modelo na direção do escoamento 𝑏, a altura do 

modelo ℎ, a relação entre as dimensões em planta 𝑏/𝑑 e os números de Strouhal encontrados 

na bibliografia (Eurocódigo (2010), Blessmann (2005) e Ruscheweyh (1994)). Na parte dos 

parâmetros em relação aos escoamentos, encontram-se os maiores coeficientes de sustentação 

𝐶(& calculados (todos a 90º do escoamento), o parâmetro de largura de banda 𝐵, e os valores do 

coeficiente 𝑘3 do túnel para a altura do modelo. Para os respectivos ângulos de incidência do 

vento, tem-se a pressão de referência ∆𝑝𝑎, a temperatura do túnel 𝑡, a pressão atmosférica 𝑃#27 

e a velocidade média do vento 𝑉 no túnel de vento (equivalente à média horária). Além disso, 

tem-se a frequência de desprendimento de vórtices 𝑓1 calculada através do número de Strouhal 

do Eurocódigo (2010). Nas duas últimas linhas, apresenta-se o ângulo em análise, bem como 

seu número de identificação no ensaio, onde 0º equivale a 1 e 345º equivale a 24. No quadro 

abaixo encontra-se a frequência em que ocorre o pico no espectro de forças e o respectivo 

número de Strouhal, sendo que a seguir compara-se o número de Strouhal indicado no 

Eurocódigo (2010). 
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Quadro 4.2 – Parâmetros e informações do Modelo 1 

 
 
 

Quadro 4.3 – Parâmetros e informações do Modelo 2 

 
 
 
Os espectros adimensionalizados das forças de sustentação e dos momentos fletores na base 

gerados pelas forças de sustentação de cada um dos escoamentos encontram-se, 

respectivamente, nos gráficos das figuras 4.11 e 4.12 para o Modelo 1 e nas figuras 4.13 e 4.14 

para o Modelo 2. Em ambos os modelos observou-se semelhança entre os espectros com 𝑝 =

0,23 e 𝑝 = 0,34, sendo que no Modelo 1 o espectro de 𝑝 = 0,23 teve um pouco mais 

intensidade. Além disso, todos os picos dos espectros se encontram na frequência reduzida 

referente ao número de Strouhal, o que caracteriza o surgimento  dos vórtices de Kármán.  
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Figura 4.11 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 

𝑆& do Modelo 1, para os quatro escoamentos analisados.  

 

 
Figura 4.12 – Espectros adimensionalizados do momento na base 
gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 1, para os quatro 

escoamentos analisados.  
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Figura 4.13 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 

𝑆& do Modelo 2, para os quatro escoamentos analisados.  

 
 

 
Figura 4.14 – Espectros adimensionalizados do momento na base 
gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 2, para os quatro 

escoamentos analisados.  
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Os gráficos com os espectros adimensionalizados do momento fletor na base de Saunders e 

Melbourne (1977a) apresentados na figura 2.31 fornecem resultados para perfis com 𝐼+ = 12% 

e 𝐼+ = 19%, ambos para uma altura de 150 m, para o modelo com relações dimensionais  

ℎ/𝑑/𝑏 = 3/1/1, sem informar se essas intensidades de turbulência são referentes a ℎ	ou 

a	2ℎ/3. O Modelo 1 tem altura de 0,15 m, e foi feito entre escalas de 1:300 e 1:400, 

representando edifícios de 45 a 60 m de altura. Para comparar com os ensaios de Saunders e 

Melbourne (1977a), considerou-se o Modelo 1 com escala entre 1:600 e 1:800, o que representa 

edifícios de 90 m a 120 m. Já o Modelo 2 tem altura de 0,3 m e foi feito com escala entre 1:150 

e 1:200, representando também edifícios com altura entre 45 a 60 m de altura. Para comparação 

com os espectros de Saunders e Melbourne (1977a), adotou-se a escala entre 1:300 e 1:400, 

resultando em edifícios de altura entre 90 e 120 m. O Modelo 1 tem intensidade de turbulência 

igual a 19% em sua altura com o perfil com 𝑝 = 0,34, possibilitando sua comparação com os 

gráficos de Saunders e Melbourne (1977a), conforme apresentado na figura 4.15. Já o Modelo 

2 com 𝑝 = 0,34 pode ser comparado com o espectro de Saunders e Melbourne (1977a) com 

𝐼+ = 12% (figura 4.16). 

 
 

 
Figura 4.15 – Comparação entre os espectros de momento na base de 
Saunders e Melbourne (1977a) com 𝐼+ = 19%, e os obtidos no ensaio 

com expoente 𝑝 = 0,34 para o Modelo 1. 
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Figura 4.16 – Comparação entre os espectros de momento na base de 
Saunders e Melbourne (1977a) com 𝐼+ = 12%, e os obtidos no ensaio 

com expoente 𝑝 = 0,34 para o Modelo 2. 

As figuras 4.15 e 4.16 apresentam a coerência que se obteve entre os ensaios e os resultados 

obtidos por Saunders e Melbourne (1977a). O Modelo 1 obteve extrema coerência com o ensaio 

de Saunders e Melbourne (1977a), enquanto o Modelo 2 encontrou valores não tão coesos, mas 

ainda assim bem próximos. 

Também é possível comparar os dados dos ensaios realizados com os da Norma Australiana e 

Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011), a qual fornece resultados para 

intensidades de turbulência de 12% e 20% a 2ℎ/3. Para a altura requerida, o Modelo 1 com 

𝑝 = 0,34 pode ser comparado ao perfil com 𝐼+ = 20%, enquanto o Modelo 2 com 𝑝 = 0,23 

pode ser comparado ao perfil com 𝐼+ = 12%. As figuras 4.17 e 4.18 apresentam essas 

comparações e permitem concluir que, novamente, os ensaios de ambos os Modelos 1 e 2 

possuem coerência com os resultados encontrados na bibliografia. No entanto, a partir da 

velocidade reduzida de 11, o Modelo 2 apresenta valores um pouco superiores que os da Norma 

Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011). 
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Figura 4.17 – Comparação entre os espectros de força de sustentação 

da Norma Australiana e Neozelandesa com 𝐼+ = 20%, e os obtidos no 
ensaio com expoente 𝑝 = 0,34 para o Modelo 1. 

 
 

 
Figura 4.18 – Comparação entre os espectros de força de sustentação 

da Norma Australiana e Neozelandesa com 𝐼+ = 12%, e os obtidos no 
ensaio com expoente 𝑝 = 0,23 para o Modelo 2. 

O motivo pelo qual se fez dois modelos com relações dimensionais 3/1/1 era avaliar qual das 

escalas era a mais adequada para avaliar o fenômeno de desprendimento de vórtices. A análise 

comparativa dos espectros obtidos em ensaios com os da bibliografia mostrou que ambos os 

modelos respondem bem ao fenômeno, podendo-se dizer que o Modelo 1 é o que chega mais 

próximo aos espectros de Saunders e Melbourne (1977a) e da Norma Australiana e 

Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011). No entanto, isso não significa que os 

espectros obtidos com o Modelo 2 estejam errados ou piores.  
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Ao se analisar os coeficientes de sustentação (figuras 4.3 a 4.10), observa-se que o Modelo 1 

não possui picos tão acentuados quanto os do Modelo 2 quando 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34, ou seja, 

o modelo inteiro está situado em uma zona muito turbulenta do túnel de vento. Por esse motivo, 

é possível concluir-se que o determinante não é só a escala do modelo, mas também a sua altura 

em relação à camada limite do túnel de vento, ou seja, o modelo deve ter dimensões adequadas 

à escala do vento simulado. 

Comparando-se os resultados dos ensaios dos modelos com relação dimensional 3/1/1 com a 

equação de Vickery e Clark (1972), obtém-se as figuras 4.19 e 4.20, respectivamente para os 

Modelos 1 e 2. Novamente, o pico da equação coincide com os valores ensaiados, e para valores 

próximos do número de Strouhal, a equação de Vickery e Clark (1972) pode servir como 

aproximação. No entanto, para altas frequências reduzidas e baixas velocidades reduzidas, na 

qual grande parte das estruturas estão inseridas, as curvas obtidas com a equação não ficam a 

favor da segurança. 

 
 

 
Figura 4.19 – Comparação entre os espectros de força de sustentação 
obtidos através da equação de Vickery e Clark (V&C) e os espectros 

obtidos em ensaio, para diversos perfis de vento agindo sobre o 
Modelo 1. 
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Figura 4.20 – Comparação entre os espectros de força de sustentação 
obtidos através da equação de Vickery e Clark (V&C) e os espectros 

obtidos em ensaio, para diversos perfis de vento agindo sobre o 
Modelo 2. 

4.1.2 Modelo 3 (6/1/1) 

O modelo em questão tem seção quadrada de 50 mm de lado e altura de 300 mm. No total, são 

120 tomadas, divididas em 6 diferentes cotas, totalizando 5 tomadas por cota, por face. Este 

modelo foi ensaiado para quatro perfis de vento: uniforme e suave, deslizante e turbulento com 

𝑝 = 0,11, deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,23, e deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,34. A 

figura 4.21 apresenta o Modelo 3 pronto para o ensaio no Túnel de Vento Professor Joaquim 

Blessmann. 
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Figura 4.21 – Modelo 3 posicionado na Mesa M-II do Túnel de Vento 

Professor Joaquim Blessmann. 

No caso do escoamento uniforme e suave, observa-se na figura 4.22 que houve um aumento 

bem acentuado no coeficiente de força de sustentação r.m.s., o que caracteriza o 

desprendimento de vórtices de Kármán nos ângulos de incidência de 0>, 90>, 180> e 270>. O 

aumento do coeficiente de sustentação nesses ângulos era esperado, pois representam as faces 

perfeitamente ortogonais ao escoamento. No entanto, cabe comentar que, em alguns edifícios, 

a maior força lateral é medida em uma incidência do escoamento levemente oblíqua. 

Nos ensaios dos ângulos de 45>, 135>, 225> e 315> os coeficientes r.m.s. da força de 

sustentação foram os mais baixos entre todos os ensaios (na ordem de 0,02), evidenciando que 

para estas incidências de vento não é necessária a verificação do desprendimento de vórtices de 

Kármán nas edificações com tal relação dimensional.  
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Figura 4.22 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(&  (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 3, para escoamento uniforme e suave. 

Nos ensaios com o perfil de vento com expoente 𝑝 = 0,11 (figura 4.23) observou-se que 

ocorreram picos e vales semelhantes aos apresentados nas curvas do escoamento uniforme e 

suave. Além disso, o valor do coeficiente de sustentação para os ângulos 45>, 135>, 225> e 

315> aumentou para 0,05 (aumento de 150% em relação ao escoamento uniforme e suave), o 

que pode ser causado pelo aumento da turbulência. 
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Figura 4.23 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 3, para escoamento com 𝑝 = 0,11. 

No entanto, a grande diferença entre os dois gráficos ocorre nos valores dos picos da força de 

sustentação. Como a turbulência afeta diretamente o desprendimento de vórtices, de forma que 

quanto mais turbulento é o escoamento menor será a coesão e ordenação dos vórtices, era 

esperado que o valor r.m.s. da força de sustentação fosse maior no escoamento uniforme e suave 

do que no escoamento com 𝑝 = 0,11. No entanto, os gráficos das figuras 4.22 e 4.23 mostram 

justamente o contrário, sendo o coeficiente r.m.s. da força de sustentação no escoamento com 

𝑝 = 0,11 da ordem de 0,4 e o do escoamento uniforme e suave da ordem de 0,11, ou seja, 

quatro vezes menor. 

A figura 2.17 (DYRBYE; HANSEN, 1997) mostra que se a estrutura não apresenta variação de 

seção ao longo da altura e que se o escoamento não tem variação de velocidade com a altura, o 

desprendimento de vórtices se dará com a mesma frequência (mesmo número de Strouhal) ao 

longo de toda a altura da estrutura, fazendo com que o coeficiente seja maior em escoamentos 

uniformes. A figura 4.24 apresenta a relação entre o valor r.m.s. do coeficiente de sustentação 

com os valores da intensidade de turbulência de pequena escala, sendo esta definida como o 

produto entre a intensidade de turbulência e a raiz cúbica da relação entre o diâmetro do cilindro 

e a escala integral da turbulência (VICKERY; DALY, 1984), para estruturas de seção circular 
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e para escoamentos com número de Reynolds superiores a 10K. Tal figura, apesar de apresentar 

resultados para a seção circular, representa bem o comportamento observado nesses ensaios do 

Modelo 3. Para baixas intensidades de turbulência, inferiores a 12%, taxa esta que representa a 

Categoria I (BLESSMANN, 2013) representada pelo expoente 𝑝 = 0,11, o valor r.m.s. do 

coeficiente de sustentação reduz consideravelmente, de 0,20 a 𝐼+ = 12% para 0,05 a 𝐼+ = 2%  

(figura 4.24). De acordo com Blessmann (1982), em escoamento uniforme e suave na Mesa M-

II do Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann, a intensidade de turbulência é igual a 

0,37%, valor este situado no limite esquerdo da curva apresentada na figura 4.24, que apresenta 

uma redução de quatro vezes no 𝐶(&, ou seja, diferença semelhante à obtida nos ensaios. De 

qualquer forma, esta hipótese não foi completamente explorada, deixando-se como sugestão 

para futuros trabalhos. 

 
 

   
Figura 4.24 – Relação entre o valor r.m.s. do coeficiente de 

sustentação e valores mais baixos de intensidade de turbulência de 
pequena escala (fonte: VICKERY; DALY, 1984). 

A figura 4.25 apresenta o escoamento com 𝑝 = 0,23. O aumento da turbulência fez com que 

os picos do coeficiente r.m.s. de sustentação (0>, 90>, 180> e 270>) reduzam para a ordem de 

0,3, enquanto que os vales (ângulos 45>, 135>, 225> e 315>) aumentam para 0,10. Ou seja, 

essa diferença é de 0,2, enquanto que no escoamento com 𝑝 = 0,11 é de 0,35. Em outras 

palavras, a turbulência está influenciando na redução dos coeficientes da força de sustentação. 
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Figura 4.25 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 3, para escoamento com 𝑝 = 0,23. 

A figura 4.26 apresenta o escoamento com 𝑝 = 0,34. O aumento da turbulência fez com que 

os picos do coeficiente r.m.s. de sustentação (0>, 90>, 180> e 270>) reduzam para menos de 

0,25, enquanto que os vales (ângulos 45>, 135>, 225> e 315>) aumentam para 0,12. Ou seja, 

essa diferença é de 0,12, enquanto que no escoamento com 𝑝 = 0,11 é de 0,35 e para 𝑝 = 0,23 

é de 0,20. Novamente, observa-se que a turbulência está influenciando na redução dos 

coeficientes de força de sustentação, de forma que os vórtices de Kármán não estão mais se 

desprendendo com a mesma correlação que em um escoamento com turbulência mais baixa, o 

que faz com que a força resultante seja mais baixa. 
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Figura 4.26 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 3, para escoamento com 𝑝 = 0,34. 

Para a geração do espectro da força de sustentação representativo deste modelo, para cada um 

dos escoamentos, foi escolhido o ângulo contendo o maior coeficiente de sustentação. Como 

observado nos gráficos acima, o coeficiente de sustentação tem maior magnitude para os 

ângulos perpendiculares às faces nas quais incide o vento. Os detalhes de cada parâmetro se 

encontram no quadro 4.4. 

Quadro 4.4 – Parâmetros e informações do Modelo 3 
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Os espectros adimensionalizados da força de sustentação e do momento na base gerado pela 

força de sustentação de cada um dos escoamentos encontram-se nos gráficos abaixo (figuras 

4.27 e 4.28, respectivamente). Neles, é possível observar que os resultados obtidos com os 

expoentes 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34 são semelhantes, tanto em forma quanto em intensidade. Além 

disso, os picos dos espectros encontram-se próximos do número de Strouhal, o que caracteriza 

o aparecimento dos vórtices de Kármán.  

 
 

 
Figura 4.27 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 

𝑆& do Modelo 3, para os quatro escoamentos analisados.  
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Figura 4.28 – Espectros adimensionalizados do momento na base 
gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 3, para os quatro 

escoamentos analisados.  

Ao se analisar os espectros das figuras 4.27 e 4.28, observa-se que, realmente, o aumento da 

turbulência afetou o desprendimento de vórtices de Kármán. Assim como os coeficientes de 

força de sustentação reduziram com o aumento de turbulência, o pico dos espectros obtidos 

com escoamento com  𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34 também reduziu. Além disso, os espectros obtidos 

com 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34 são mais alargados, o que vai de encontro ao observado na figura 2.6 

(BLESSMANN, 2005). 

É possível comparar os dados obtidos com os gráficos de Saunders e Melbourne (1977a) 

apresentados na figura 2.31, os quais apresentam os espectros adimensionalizados do momento 

fletor na base, gerados pela força de sustentação. O artigo fornece os espectros para as 

intensidades de turbulência para perfil suburbano (𝐼+ = 12%) e para centro de cidade (𝐼+ =

19%), ambas medidas a uma altura de 150 m (não é informado se é referente a ℎ	ou a	2ℎ/3). 

O modelo aqui analisado, cuja altura é de 0,3 m, foi elaborado com escalas entre 1:300 e 1:400, 

representando edifícios de 90 m a 120 m, e por razões de praticidade, decidiu-se utilizar ventos 

já simulados no Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann, os quais apresentam intensidade 

de turbulência mais baixas para estas alturas. Assim, o perfil de vento com expoente 𝑝 = 0,34, 

que possui intensidade de turbulência de 12% na altura da edificação, foi comparado com o 

perfil suburbano de Saunders e Melbourne (1977a). A figura 4.29 apresenta essa relação, sendo 
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possível observar-se que os momentos obtidos nos ensaios são condizentes com os resultados 

encontrados na bibliografia. A figura 4.29 apresenta os dados em função da frequência reduzida, 

pois é dessa forma que o artigo de Saunders e Melbourne (1977a) apresenta. 

 
 

 
Figura 4.29 – Comparação entre os espectros de momento na base de 
Saunders e Melbourne (1977a) com 𝐼+ = 12%, e os obtidos no ensaio 

com expoente 𝑝 = 0,34 para o Modelo 3. 

Outra análise possível de se fazer é com as equações encontradas na Norma Australiana e 

Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011), as quais fornecem os espectros da força 

de sustentação para as intensidades de turbulência de 12% e 20% a 2ℎ/3. Para o Modelo 3, na 

altura requerida, o perfil de vento com expoente 𝑝 = 0,23 é o mais próximo de 𝐼+ = 12%. 

Sendo assim, a figura 4.30 apresenta essa análise comparativa, onde é possível observar-se que 

os resultados também são compatíveis, exceto pelo pico em 𝑉- = 11, que possivelmente foi 

suavizado na Norma Australiana e Neozelandesa devido à aproximação de uma equação. É 

importante se comentar que os dados da figura 4.30 se encontram em função da velocidade 

reduzida, pois é dessa forma que a Norma Australiana e Neozelandesa os apresenta. 
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Figura 4.30 – Comparação entre os espectros de força de sustentação 

da Norma Australiana e Neozelandesa com 𝐼+ = 12%, e os obtidos no 
ensaio com expoente 𝑝 = 0,23 para o Modelo 3. 

É possível, também, a comparação dos espectros encontrados via ensaio com a equação para o 

espectro da força de sustentação proposta por Vickery e Clark (1972). A figura 4.31 apresenta 

o espectro da força de sustentação para os quatro escoamentos realizados no Modelo 3 e as 

curvas propostas por Vickery e Clark (1972), através da equação 2.12. Deve-se observar que a 

equação 2.12 fornece valores do espectro da força de sustentação por unidade de comprimento 

ao quadrado. Dessa forma, a medida utilizada como unidade de comprimento foi a dimensão 𝑑, 

ou seja, a largura transversal ao escoamento. 

A análise da figura 4.31 mostra que, na região próxima ao pico, as equações são coerentes com 

os ensaios, e que servem como uma estimativa básica para o problema. No entanto, as equações 

geram espectros com valores inferiores para frequências reduzidas superiores a 0,14 e para 

velocidades reduzidas inferiores a 7. Como boa parte das estruturas situa-se, em situações 

normais, em zonas com velocidades reduzidas inferiores a 7, pode-se concluir que a utilização 

das curvas de Vickery e Clark (1972) pode fornecer valores inferiores aos reais. Assim, 

recomenda-se o uso da equação 2.12 somente para valores de frequência reduzida próximos do 

número de Strouhal. 
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Figura 4.31 – Comparação entre os espectros de força de sustentação 
obtidos através da equação de Vickery e Clark (V&C) e os espectros 

obtidos em ensaio, para diversos perfis de vento agindo sobre o 
Modelo 3. 

4.1.3 Modelo 4 (6/2/1) e (6/1/2) 

A princípio, como uma forma geométrica, 6/2/1 e 6/1/2 são equivalentes. No entanto, como 

este trabalho apresenta a relação na forma ℎ/𝑑/𝑏, onde 𝑑 é a dimensão do modelo na direção 

transversal ao escoamento e 𝑏 é a dimensão do modelo na direção do escoamento, e este 

trabalho avalia o desprendimento de vórtices com escoamento incidente tanto na fachada menor 

quanto na maior, fez-se necessária a separação entre os modelos. Assim, 6/2/1 refere-se a 

escoamento incidindo sobre a maior fachada do modelo, enquanto 6/1/2 refere-se a escoamento 

incidente sobre a menor. A figura 4.32 apresenta o Modelo 4 pronto para o ensaio no Túnel de 

Vento Professor Joaquim Blessmann. 

 
 

1,0E-5

1,0E-4

1,0E-3

1,0E-2

1,0E-1

1,0E+0

1,0E+1

0,001 0,01 0,1 1

SL V&C - Suave SL V&C - p = 0,11 SL V&C - p = 0,23 SL V&C - p = 0,34

SL - Suave SL - p = 0,11 SL - p = 0,23 SL - p = 0,34

𝑓	𝑑
𝑉

𝑓		𝑆!(𝑓)

(12 𝜌	𝑉
"	𝑑	ℎ-

" 



132 

__________________________________________________________________________________________ 
Pedro Grala (pedro@egrala.com.br) - Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS, 2020. 

 
Figura 4.32 – Modelo 4 posicionado na Mesa M-II do Túnel de Vento 

Professor Joaquim Blessmann. 

O Modelo 4 é um retângulo perfeito, com um dos lados com 50 mm e o outro com 100 mm. A 

altura do modelo é de 300 mm e são no total 144 tomadas, divididas em 6 diferentes cotas. Na 

face menor há 5 tomadas por cota, por face, enquanto na face maior há 7 tomadas por cota, por 

face. Este modelo foi ensaiado para quatro perfis de vento: uniforme e suave, deslizante e 

turbulento com 𝑝 = 0,11, deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,23, e deslizante e turbulento com 

𝑝 = 0,34. As incidências do vento a 0> e a 180> (6/1/2) resultam em incidências 

perpendiculares à menor face, enquanto que a 90> e a 270> (6/2/1) resultam em incidências 

perpendiculares à maior face. 

No escoamento uniforme e suave (figura 4.33), para os ângulos de 0> e 180>, 𝐶(& = 0,12, 

enquanto que para 90> e 270>, 𝐶(& = 0,06. No caso dos ângulos vizinhos a 90> e 270>, que 

são 75>, 105>,	255> e 285>, os valores de 𝐶(& são próximos a 0,08. Ou seja, quando o vento 

incide perpendicularmente à maior fachada, ao invés de haver um pico, há um pequeno vale, 

comparando-se com os ângulos vizinhos. Como se trata de uma estrutura retangular, este 

comportamento seria esperado com incidência do vento sobre a menor fachada, dado que o 

escoamento poderia recolar na maior fachada, como se observa na figura 2.9. Para se certificar 

que não ocorreram erros nos ensaios, estes foram repetidos duas vezes, obtendo-se os mesmos 

resultados. 
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Figura 4.33 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 4, para escoamento uniforme e suave. 

A figura 4.34 apresenta o Modelo 4 com escoamento com expoente 𝑝 = 0,11. Com relação ao 

escoamento anterior, qualitativamente o gráfico não mudou muito. Conforme observado nos 

outros modelos, na mudança do escoamento uniforme e suave para o com expoente 𝑝 = 0,11, 

os coeficientes aumentaram. Para os ângulos de 0> e 180>, 𝐶(& ficou na ordem de 0,19, enquanto 

que para 90> e 270>, 𝐶(& foi próximo a 0,12. Observou-se também os mesmo vales quando o 

vento incidiu sobre a maior fachada, sendo 𝐶(& para os ângulos 75>, 105>,	255> e 285> próximo 

a 0,15. 
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Figura 4.34 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 4, para escoamento com 𝑝 = 0,11. 

Nos escoamentos mais turbulentos, tais como 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34, o Modelo 4 apresentou 

resultados semelhantes. O aumento da turbulência reduziu a correlação dos vórtices quando o 

escoamento incidiu sobre as fachadas maiores, sendo que o coeficiente de arrasto 𝐶(# foi até 

maior que o de sustentação 𝐶(&. O primeiro foi da ordem de 0,18 enquanto o segundo foi da 

ordem de 0,17, quando 𝑝 = 0,23 (figura 4.35). Já para o escoamento com 𝑝 = 0,34 (figura 

4.36), 𝐶(# = 0,17 enquanto 𝐶(& = 0,13. Os vórtices tiveram maior correlação quando o 

escoamento incidiu perpendicularmente à menor fachada, sendo que 𝐶(& = 0,14 quando 𝑝 =

0,23 e 𝐶(& = 0,11 quando 𝑝 = 0,34. É interessante observar que em ambos os casos (mas mais 

intenso quando 𝑝 = 0,34) não houve pico pronunciado no coeficiente de sustentação. 
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Figura 4.35 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 4, para escoamento com 𝑝 = 0,23. 

 
 

 
Figura 4.36 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 4, para escoamento com 𝑝 = 0,34.  
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O Modelo 4, por ter relações dimensionais diferentes, é dividido, conforme citado 

anteriormente, em 6/2/1 e 6/1/2. Quando a incidência do escoamento é perpendicular à menor 

fachada (6/1/2), o coeficiente de sustentação tem sempre sua maior magnitude. No entanto, com 

escoamento incidente perpendicularmente à maior fachada (6/1/2), em escoamentos uniforme 

e suave e com 𝑝 = 0,11, o valor do coeficiente de sustentação mais elevado (270º), é um pouco 

inferior aos dos ângulos vizinhos (255º e 285º). Nos escoamentos com 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34, 

os coeficientes de sustentação são maiores que os dos ângulos vizinhos. Para simplificar, e 

como não há muita diferença entre os coeficientes, neste trabalho foi adotado sempre os 

coeficientes para escoamentos com ângulos perpendiculares às fachadas. 

Os detalhes de cada parâmetro se encontram nos quadros 4.5 e 4.6. Nesses quadros, observa-se 

que os números de Strouhal estão invertidos entre as relações adimensionais nesta edição de 

Blessmann (2005), com uma errata do autor. Pode-se observar que, no Modelo 4 (6/2/1), 

enquanto Ruscheweyh (1994) e Eurocódigo (2010) informam o número de Strouhal de 0,16 e 

0,12, respectivamente, Blessmann (2005) informa 0,07. Já para o Modelo 4 (6/1/2), 

Ruscheweyh (1994) informa 0,08, e o Eurocódigo (2010) informa 0,06, enquanto Blessmann 

(2005) informa 0,15. Nos quadros, os valores foram corrigidos. 

Quadro 4.5 – Parâmetros e informações do Modelo 4 (6/2/1) 
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Quadro 4.6 – Parâmetros e informações do Modelo 4 (6/1/2) 

 
 
 
Os espectros adimensionalizados das forças de sustentação e dos momentos fletores na base 

gerados pelas forças de sustentação de cada um dos escoamentos encontram-se, 

respectivamente, nos gráficos das figuras 4.37 e 4.38 para o Modelo 4 (6/2/1) e nas figuras 4.39 

e 4.40 para o Modelo 4 (6/1/2). É possível observar-se que, em ambos os modelos, os espectros 

obtidos com 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34 são bastante semelhantes. Além disso, todos os picos se 

concentram próximo ao número de Strouhal, sendo que, no Modelo 4 (6/1/2), estes são mais 

alargados, resultando em uma maior gama de frequências excitantes. 
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Figura 4.37 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 
𝑆& do Modelo 4 (6/2/1), para os quatro escoamentos analisados.  

 
 

 
Figura 4.38 – Espectros adimensionalizados do momento na base 
gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 4 (6/2/1), para os 

quatro escoamentos analisados.  
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Figura 4.39 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 
𝑆& do Modelo 4 (6/1/2), para os quatro escoamentos analisados.  

 
 

 
Figura 4.40 – Espectros adimensionalizados do momento na base 
gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 4 (6/1/2), para os 

quatro escoamentos analisados.  

1,0E-4

1,0E-3

1,0E-2

1,0E-1

1,0E+0

0,001 0,01 0,1 1

SL - Suave SL - p = 0,11 SL - p = 0,23 SL - p = 0,34

𝑓	𝑑
𝑉

1,0E-5

1,0E-4

1,0E-3

1,0E-2

1,0E-1

0,001 0,01 0,1 1

SL - Suave SL - p = 0,11 SL - p = 0,23 SL - p = 0,34

𝑓	𝑑
𝑉

𝑓		𝑆!(𝑓)

(12 𝜌	𝑉
"	𝑑	ℎ-

" 

𝑓		𝑆#(𝑓)

(12 𝜌	𝑉
"	𝑑	ℎ"-

" 



140 

__________________________________________________________________________________________ 
Pedro Grala (pedro@egrala.com.br) - Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS, 2020. 

Os resultados obtidos com o Modelo 4 (6/2/1) e (6/1/2) com perfil de vento com 𝑝 = 0,34 

podem ser comparados com os de Saunders e Melbourne (1977a) com intensidade de 

turbulência no topo da edificação igual a 12%, pois para esta altura as intensidades de 

turbulência ensaiadas conicidem com as da bibliografia. Saunders e Melbourne (1977a) indicam 

que suas medições servem para uma altura de 150 m, enquanto que os modelos ensaiados neste 

trabalho têm uma escala entre 1:300 e 1:400, resultando em edifícios de 90 m a 120 m. As 

figuras 4.41 e 4.42 apresentam essa comparação dos ensaios de Saunders e Melbourne (1977a) 

com o Modelo 4 (6/2/1) e (6/1/2), respectivamente. Nelas, observa-se que, novamente, houve 

coerência entre os resultados ensaiados e encontrados em Saunders e Melbourne (1977a). 

 

 
Figura 4.41 – Comparação entre os espectros de momento na base de 
Saunders e Melbourne (1977a) com 𝐼+ = 12%, e os obtidos no ensaio 

com expoente 𝑝 = 0,34 para o Modelo 4 (6/2/1). 

 
Figura 4.42 – Comparação entre os espectros de momento na base de 
Saunders e Melbourne (1977a) com 𝐼+ = 12%, e os obtidos no ensaio 

com expoente 𝑝 = 0,34 para o Modelo 4 (6/1/2). 

O Modelo 4 também pode ser comparado ao modelo da Norma Australiana e Neozelandesa 

(STANDARDS AUSTRALIA, 2011), a qual fornece espectros para intensidades de turbulência 
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de 12% e 20% a 2ℎ/3. Tanto o Modelo 4 (6/2/1) como o Modelo 4 (6/1/2) ensaiados com 𝑝 =

0,23 podem ser comparados com os perfis com 𝐼+ = 12% da Norma Australiana e 

Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011) para a referida altura. Qualitativamente, 

ambos os resultados coincidem com os espectros encontrados na bibliografia, mas 

quantitativamente os modelos ensaiados possuem espectros com mais intensidade a partir da 

velocidade reduzida de 11 para o Modelo 4 (6/2/1) (figura 4.43) e de 7  para o Modelo 4 (6/1/2) 

(figura 4.44). 

 
 

 
Figura 4.43 – Comparação entre os espectros de força de sustentação 

da Norma Australiana e Neozelandesa com 𝐼+ = 12%, e os obtidos no 
ensaio com expoente 𝑝 = 0,23 para o Modelo 4 (6/2/1). 

 
Figura 4.44 – Comparação entre os espectros de força de sustentação 

da Norma Australiana e Neozelandesa com 𝐼+ = 12%, e os obtidos no 
ensaio com expoente 𝑝 = 0,23 para o Modelo 4 (6/1/2). 
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Comparando-se os resultados dos ensaios do modelo com relação dimensional 6/2/1 e 6/1/2 

com a equação de Vickery e Clark (1972), obtém-se as figuras 4.45 e 4.46, respectivamente. 

Novamente, o pico da equação coincide com os valores ensaiados, e para valores próximos do 

número de Strouhal, a equação de Vickery e Clark (1972) pode servir como aproximação. No 

entanto, para altas frequências reduzidas e baixas velocidades reduzidas, na qual grande parte 

das estruturas estão inseridas, as curvas obtidas com a equação não ficam a favor da segurança. 

 
 

 
Figura 4.45 – Comparação entre os espectros de força de sustentação 
obtidos através da equação de Vickery e Clark (V&C) e os espectros 

obtidos em ensaio, para diversos perfis de vento agindo sobre o 
Modelo 4 (6/2/1). 
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Figura 4.46 – Comparação entre os espectros de força de sustentação 
obtidos através da equação de Vickery e Clark (V&C) e os espectros 

obtidos em ensaio, para diversos perfis de vento agindo sobre o 
Modelo 4 (6/1/2). 

4.2 MODELO DO GRUPO 2 

O Grupo 2 de ensaios consiste em somente um modelo, o CAARC Standard Tall Building, aqui 

também chamado de Modelo 5, o qual tem suas características apresentadas no quadro 4.7. A 

área de referência é tida sempre como a área da maior face do modelo para o cálculo dos 

coeficientes de força: coeficientes r.m.s. de força nas direções X e Y, 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), e os 

coeficientes r.m.s. de força de arrasto e sustentação 𝐶(# (CFD) e 𝐶(&  (CFL), respectivamente. Os 

espectros, como são apresentados somente para escoamentos incidindo a 90º das fachadas, são 

adimensionalizados pela área da seção transversal ao escoamento. Já a altura de referência é a 

altura do modelo e é usada para o cálculo dos coeficientes de momento fletor na base.  

Quadro 4.7 – Dimensões e características do modelo do Grupo 2 
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A figura 4.47 apresenta o modelo em detalhe. Na parte de cima é apresentada uma de suas 

fachadas (a perpendicular à direção do vento incidindo a 90º) e na de baixo a vista em planta. 

A figura também apresenta os eixos X e Y do modelo, bem como a demonstração do vento 

incidindo na posição a 0º. Para este ângulo, o eixo de arrasto e o de sustentação coincidem com 

os eixos Y e X, respectivamente.  

 
 

 
Figura 4.47 – Dimensões do modelo do Grupo 2, bem como os 

posicionamentos das tomadas e das fachadas em relação à incidência 
do vento. 
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O CAARC tem relação dimensional de 6/1,5/1 com vento incidente na maior fachada e 6/1/1,5 

com vento incidente na menor. O modelo ensaiado tem as seguintes dimensões: a altura é de 

450 mm, o maior lado tem 112,5 mm e o menor lado possui 75 mm. No total são 280 tomadas 

de pressão, divididas em 10 diferentes cotas. Em cada face há 7 tomadas por cota. Este modelo 

foi ensaiado para quatro perfis de vento: uniforme e suave, deslizante e turbulento com 𝑝 =

0,11, deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,23, e deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,34. As 

incidências do vento a 0> e a 180> resultam em incidências perpendiculares à menor face, 

enquanto que a 90> e a 270> resultam em incidências perpendiculares à maior face. A figura 

4.48 apresenta o Modelo 5 sendo preparado para os ensaios. 

 
 

 
Figura 4.48 – Modelo 5, representando o CAARC, sendo preparado 
para os ensaios no Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann. 

No escoamento uniforme e suave (figura 4.49), para vento incidente perpendicularmente à 

menor fachada, os valores de 𝐶(& foram superiores aos do vento incidente na maior fachada, ou 

seja, de 0,14 e 0,11, respectivamente. Para o vento incidente perpendicularmente à maior 

fachada, esperava-se o maior coeficiente r.m.s. de sustentação, tanto é que nos ângulos vizinhos  

(75>, 105>,	255> e 285>), os coeficientes foram elevados também, na ordem de 0,11. Por 

algum motivo não diagnosticado, os vórtices desprendidos não tiveram energia suficiente para 

aumentar o valor r.m.s. dos coeficientes de pressão. 
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Figura 4.49 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

CAARC, para escoamento uniforme e suave. 

Já no escoamento com 𝑝 = 0,11 (figura 4.50), o escoamento voltou a se comportar conforme o 

esperado, com picos de maior magnitude quando o escoamento incide sobre a maior fachada. 

No entanto, ainda assim, os coeficientes de sustentaçao foram maiores com escoamento 

deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,11 do que com escoamento uniforme e suave.  A ordem de 

grandeza também se alterou em relação ao escoamento uniforme e suave, com 𝐶(& de 0,33 para 

vento incidente nas maiores fachadas, e 0,26 para vento incidente nas menores fachadas. Neste 

perfil de escoamento, não se observou, nos ângulos vizinhos a 90> e a 270>, um aumento 

proporcional em relação ao escoamento uniforme e suave, ou seja, 𝐶(& para os ângulos de 75>, 

105>,	255> e 285> manteve-se estável, na ordem de 0,09. 
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Figura 4.50 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

CAARC, para escoamento com 𝑝 = 0,11. 

Na sequência, nos escoamentos mais turbulentos, com 𝑝 = 0,23 (figura 4.51) e 𝑝 = 0,34 

(figura 4.52), os coeficientes se comportam dentro do esperado, conforme observado com 𝑝 =

0,11. No entanto, pelo aumento da turbulência, a magnitude dos coeficientes é reduzida. Para 

escoamento incidente na menor fachada, 𝐶(& = 0,19 para 𝑝 = 0,23 e 𝐶(& = 0,15 para 𝑝 = 0,34. 

Para escoamento perpendicular à maior fachada, 𝐶(& = 0,26 para 𝑝 = 0,23 e 𝐶(& = 0,20 para 

𝑝 = 0,34. 
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Figura 4.51 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

CAARC, para escoamento com 𝑝 = 0,23. 

 
 

 
Figura 4.52 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

CAARC, para escoamento com 𝑝 = 0,34. 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345

Co
ef

ic
ie

nt
e 

de
 fo

rç
a 

[-]

Ângulo de incidência do vento [º]
Σ CFx Σ CFy Σ CFL Σ CFD

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345

Co
ef

ic
ie

nt
e 

de
 fo

rç
a 

[-]

Ângulo de incidência do vento [º]
Σ CFx Σ CFy Σ CFL Σ CFD



149 

__________________________________________________________________________________________ 
Resposta de Estruturas Paralelepipédicas Esbeltas Frente ao Fenômeno de Desprendimento de Vórtices: Proposta para a 

NBR-6123 

Para facilitar a descrição dos modelos, a partir de agora chama-se o CAARC de Modelo 5 

(6/1,5/1) quando o vento incidir na maior fachada e de Modelo 5 (6/1/1,5) quando o vento 

incidir na menor. Para a geração dos espectros da força de sustentação representativos do 

Modelo 5 (6/1,5/1) e (6/1/1,5), para cada um dos escoamentos, foi escolhido o ângulo contendo 

o maior coeficiente de sustentação. Como observado nos gráficos acima, o coeficiente de 

sustentação tem maior magnitude para os ângulos perpendiculares às faces nas quais incide o 

vento. Os detalhes de cada parâmetro se encontram nos quadros 4.8 e 4.9.  

Nesses quadros, observa-se que os números de Strouhal estão invertidos entre as relações 

adimensionais nesta edição de Blessmann (2005), com uma errata do autor. Pode-se observar 

que, no modelo 6/1,5/1, enquanto Ruscheweyh (1994) e Eurocódigo (2010) informam o número 

de Strouhal de 0,16 e 0,12, respectivamente, Blessmann (2005) informa 0,09. Já para o modelo 

6/1/1,5, Ruscheweyh (1994) informa 0,1, e o Eurocódigo (2010) informa 0,09, enquanto 

Blessmann (2005) informa 0,14. Nos quadros, os valores foram corrigidos. 

Quadro 4.8 – Parâmetros e informações do Modelo 5 (6/1,5/1) 
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Quadro 4.9 – Parâmetros e informações do Modelo 5 (6/1/1,5) 

 
 
 
Os espectros adimensionalizados das forças de sustentação e dos momentos fletores na base 

gerados pelas forças de sustentação de cada um dos escoamentos encontram-se, 

respectivamente, nos gráficos das figuras 4.53 e 4.54 para o Modelo 5 (6/1,5/1) e nas figuras 

4.55 e 4.56 para o Modelo 5 (6/1/1,5). É possível observar-se que, em ambos os modelos, os 

espectros obtidos com 𝑝 = 0,11,  𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34 são bastante semelhantes. Além disso, 

todos os picos se concentram próximo ao número de Strouhal. No Modelo 5 (6/1/1,5), somente 

o espectro com escoamento uniforme e suave tem pico bem pronunciado, sendo os outros mais 

alargados, resultando em uma maior gama de frequências excitantes. 
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Figura 4.53 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 
𝑆& do Modelo 5 (6/1,5/1), para os quatro escoamentos analisados.  

 
 

 
Figura 4.54 – Espectros adimensionalizados do momento na base 

gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 5 (6/1,5/1), para os 
quatro escoamentos analisados.  
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Figura 4.55 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 
𝑆& do Modelo 5 (6/1/1,5), para os quatro escoamentos analisados.  

 
 

 
Figura 4.56 – Espectros adimensionalizados do momento na base 

gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 5 (6/1/1,5), para os 
quatro escoamentos analisados.  
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Conforme visto anteriormente, os espectros expostos por Saunders e Melbourne (1977a) 

consideram 𝐼+ = 12% e 𝐼+ = 19% para uma altura de 150 m. Para esta altura, o perfil ensaiado 

que mais se aproxima é o com expoente 𝑝 = 0,34, sendo que o modelo ensaiado tem escala 

entre 1:300 a 1:400, resultando em edifícios de 135 m a 180 m. As figuras 4.57 e 4.58 

apresentam essa comparação dos ensaios de Saunders e Melbourne (1977a) com os modelos 

6/1,5/1 e 6/1/1,5, respectivamente. Nelas observa-se que os resultados obtidos via ensaio foram 

praticamente iguais aos observados na literatura, tanto em forma quanto em valores. 

 
 

 
Figura 4.57 – Comparação entre os espectros de momento na base de 
Saunders e Melbourne (1977a) com 𝐼+ = 12%, e os obtidos no ensaio 

com expoente 𝑝 = 0,34 para o Modelo 5 (6/1,5/1). 

 
 

 
Figura 4.58 – Comparação entre os espectros de momento na base de 
Saunders e Melbourne (1977a) com 𝐼+ = 12%, e os obtidos no ensaio 

com expoente 𝑝 = 0,34 para o Modelo 5 (6/1/1,5). 

A Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011) não fornece dados 

para edifícios com as relações 6/1,5/1 e 6/1/1,5, e, por esse  motivo, não há como fazer um 
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estudo comparativo. No entanto, Oliveira (2009) desenvolveu uma balança de 3 graus de 

liberdade (BD3GDL) e a ensaiou com um modelo do CAARC, obtendo o desvio padrão da 

resposta do modelo em termos de deslocamento adimensionalizado por 𝑑 (dimensão transversal 

ao escoamento). Por fim, Oliveira (2009) comparou os resultados com o disponível na 

bibliografia, conforme visto na seção 2.10.4. Deve-se observar que Oliveira (2009) realizou 

seus ensaios com o mesmo perfil de vento que o 𝑝 = 0,34 deste trabalho. Como Oliveira (2009) 

fornece as respostas dos modelos em termos de deslocamento, aplicou-se os espectros obtidos 

em ensaio na equação 2.19, a qual permite, através do uso da função de ganho (admitância 

mecânica), obter a resposta da estrutura em termos de deslocamento a partir de um espectro de 

força. O espectro, quando utilizado, deve ser readimensionalizado para a edificação analisada, 

então a equação 2.19 é reescrita conforme a equação 4.3.  

𝜎)
𝑑 =

1
2𝜌	𝑉

4	ℎ
(2𝜋	𝑓0)4	𝑀

}
𝜋	𝑓𝑆&(𝑓)
4	𝜁6

 (4.3) 

Ao se inserir as informações da estrutura expostas no quadro 4.10 na equação 4.3, obtém-se os 

desvios-padrão dos deslocamentos adimensionalizados do topo do modelo 5 com vento 

incidente na maior fachada (6/1,5/1) e com vento incidente na menor fachada (6/1/1,5), sendo 

possível, então, a comparação com os resultados da BD3GDL de Oliveira (2009), conforme 

apresentado nas figuras 4.59 e 4.60, respectivamente.  

Quadro 4.10 – Parâmetros e informações do Modelo 5 (6/1,5/1) e 
(6/1/1,5) 
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Figura 4.59 – Comparação entre os o desvios-padrão do deslocamento 

do topo do modelo obtidos pela BD3GDL de Oliveira (2009) e no 
ensaio com expoente 𝑝 = 0,34 para o Modelo 5 (6/1,5/1). 

 
 

 
Figura 4.60 – Comparação entre os o desvios-padrão do deslocamento 

do topo do modelo obtidos pela BD3GDL de Oliveira (2009) e no 
ensaio com expoente 𝑝 = 0,34 para o Modelo 5 (6/1/1,5). 

Analisando-se a figura 4.59, percebe-se que, quando o vento incide na maior fachada do 

modelo, o resultado obtido através da admitância mecânica utilizando a equação 2.19 vai de 

encontro ao obtido pelos ensaios dinâmicos com a balança BD3GDL de Oliveira (2009). Isso 

permite concluir que a aplicação da equação 2.19 e suas derivadas com o espectro adequado 

pode conduzir a bons resultados. 

No entanto, na figura 4.60, que apresenta o vento incidindo na menor fachada, observa-se que 

os resultados não convergiram como na figura 4.59. A partir de uma velocidade reduzida de 10, 
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os valores obtidos através da inserção do espectro na equação 2.19 foram muito superiores aos 

obtidos nos ensaios com a BD3GDL. Essa diferença pode ser devida a algum outro fenômeno 

que se acoplou ao fenômeno de desprendimento de vórtices, ou à possibilidade de que a 

BD3GDL não tenha captado esses deslocamentos, ou que a função de admitância mecânica 

forneceu resultados mais elevados. Para este modelo e esta incidência de vento, uma velocidade 

reduzida de 10 equivale a 60 m/s, velocidade esta consideravelmente alta para edificações 

convencionais. Por esse motivo, apesar da discrepância entre os resultados, ambos os métodos 

ainda são seguros para edificações usuais. 

Por fim, comparando-se os resultados dos ensaios dos modelos com relação dimensional 6/1,5/1 

e 6/1/1,5 com a equação de Vickery e Clark (1972), obtém-se as figuras 4.61 e 4.62, 

respectivamente. Novamente, o pico da equação coincide com os valores ensaiados, e para 

valores próximos do número de Strouhal, a equação de Vickery e Clark (1972) pode servir 

como aproximação. No entanto, para altas frequências reduzidas e baixas velocidades 

reduzidas, na qual grande parte das estruturas estão inseridas, as curvas obtidas com a equação 

não ficam a favor da segurança. 

 
 

 
Figura 4.61 – Comparação entre os espectros de força de sustentação 
obtidos através da equação de Vickery e Clark (V&C) e os espectros 

obtidos em ensaio, para diversos perfis de vento agindo sobre o 
Modelo 5 (6/1,5/1). 
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Figura 4.62 – Comparação entre os espectros de força de sustentação 
obtidos através da equação de Vickery e Clark (V&C) e os espectros 

obtidos em ensaio, para diversos perfis de vento agindo sobre o 
Modelo 5 (6/1/1,5). 

4.3 MODELOS DO GRUPO 3 

Os modelos do Grupo 3 possuem as relações dimensionais inspiradas em edifícios construídos 

no Brasil nos últimos anos, as quais foram ensaiadas no Túnel de Vento Professor Joaquim 

Blessmann. Suas dimensões e características são apresentadas no quadro 4.11. A área de 

referência é tida sempre como a área da maior face do modelo para o cálculo dos coeficientes 

de força: coeficientes r.m.s. de força nas direções X e Y, 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), e os coeficientes 

r.m.s. de força de arrasto e sustentação 𝐶(# (CFD) e 𝐶(&  (CFL), respectivamente. Os espectros, 

como são apresentados somente para escoamentos incidindo a 90º das fachadas, são 

adimensionalizados pela área da seção transversal ao escoamento. Já a altura de referência é a 

altura do modelo e é usada para o cálculo dos coeficientes de momento fletor na base. 
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Quadro 4.11 – Dimensões e características dos modelos do Grupo 3 

 
 
 
A figura 4.63 apresenta os cinco modelos em detalhe. Na parte de cima é apresentada uma de 

suas fachadas (a perpendicular à direção do vento incidindo a 0º) e na de baixo a vista em planta. 

A figura também apresenta os eixos X e Y do modelo, bem como a demonstração do vento 

incidindo na posição a 0º. Para este ângulo, o eixo de arrasto e o de sustentação coincidem com 

os eixos Y e X, respectivamente.  
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Figura 4.63 – Dimensões dos modelos do Grupo 3, bem como os 

posicionamentos das tomadas e das fachadas em relação à incidência 
do vento. 
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4.3.1 Modelo 6 (6/3/1) e (6/1/3) 

A princípio, como uma forma geométrica, 6/3/1 e 6/1/3 são equivalentes. No entanto, como 

este trabalho apresenta a relação na forma ℎ/𝑑/𝑏, onde 𝑑 é a dimensão do modelo na direção 

transversal ao escoamento e 𝑏 é a dimensão do modelo na direção do escoamento, e este 

trabalho avalia o desprendimento de vórtices com escoamento incidente tanto na fachada menor 

quanto na maior, fez-se necessária a separação entre os modelos. Assim, 6/3/1 refere-se a 

escoamento incidindo sobre a maior fachada do modelo, enquanto 6/1/3 refere-se a escoamento 

incidente sobre a menor. A figura 4.64 apresenta o Modelo 6 pronto para o ensaio no Túnel de 

Vento Professor Joaquim Blessmann. 

 
 

 
Figura 4.64 – Modelo 6 posicionado na Mesa M-II do Túnel de Vento 

Professor Joaquim Blessmann com escoamento com 𝑝 = 0,34. 

O Modelo 6 é um retângulo perfeito, com um dos lados com 50 mm e o outro com 150 mm. A 

altura do modelo é de 300 mm e são no total 168 tomadas, divididas em 6 diferentes cotas. Na 

face menor há 5 tomadas por cota, por face, enquanto na face maior há 9 tomadas por cota, por 

face. Este modelo foi ensaiado para quatro perfis de vento: uniforme e suave, deslizante e 

turbulento com 𝑝 = 0,11, deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,23, e deslizante e turbulento com 

𝑝 = 0,34. As incidências do vento a 0> e a 180> (6/1/3) resultam em incidências 

perpendiculares à menor face, enquanto que a 90> e a 270> (6/3/1) resultam em incidências 

perpendiculares à maior face. 
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No escoamento uniforme e suave (figura 4.65), para os ângulos de 0> e 180>, 𝐶(& = 0,06, 

enquanto que para 90> e 270>, 𝐶(& = 0,02. No caso dos ângulos vizinhos a 90> e 270>, que 

são 75>, 105>,	255> e 285>, os valores de 𝐶(& são próximos a 0,04. Ou seja, quando o vento 

incide perpendicularmente à maior fachada, ao invés de haver um pico, há um pequeno vale, 

comparando-se com os ângulos vizinhos. Como se trata de uma estrutura retangular, este 

comportamento seria esperado com incidência do vento sobre a menor fachada, dado que o 

escoamento poderia recolar na maior fachada, como se observa na figura 2.9.  

 
 

 
Figura 4.65 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 6, para escoamento uniforme e suave. 

A figura 4.66 apresenta o Modelo 6 com escoamento com expoente 𝑝 = 0,11. Com relação ao 

escoamento anterior, qualitativamente o gráfico não mudou muito. Conforme observado nos 

outros modelos, na mudança do escoamento uniforme e suave para o com expoente 𝑝 = 0,11, 

os coeficientes aumentaram. Para os ângulos de 0> e 180>, 𝐶(& ficou na ordem de 0,08, enquanto 

que para 90> e 270>, 𝐶(& foi próximo a 0,04. Observou-se também os mesmo vales quando o 

vento incidiu sobre a maior fachada, sendo 𝐶(& para os ângulos 75>, 105>,	255> e 285> próximo 

a 0,06.  
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Figura 4.66 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 6, para escoamento com 𝑝 = 0,11. 

Nos escoamentos mais turbulentos, tais como 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34, o Modelo 6 apresentou 

resultados semelhantes. O aumento da turbulência elevou todos os coeficientes: em escoamento 

com 𝑝 = 0,11, 𝐶(# variou de 0,02 a 0,10 e 𝐶(& variou de 0,04 a 0,08; em escoamentos com 𝑝 =

0,23 (figura 4.67) e 𝑝 = 0,34 (figura 4.68), 𝐶(# variou de 0,04 a 0,16, enquanto 𝐶(& variou de 

0,07 a 0,10. Os vórtices tiveram maior correlação quando o escoamento incidiu 

perpendicularmente à menor fachada, sendo que 𝐶(& = 0,10 quando 𝑝 = 0,23 e 𝐶(& = 0,09 

quando 𝑝 = 0,34. É interessante observar que tanto nos escoamentos incidentes na maior 

fachada, como nos incidentes na menor, ocorreram vales em relação aos ângulos vizinhos, ou 

seja, 𝐶(& foi: maior nos ângulos 345º e 15º e menor em 0º; maior nos ângulos 75º e 105º e menor 

em 90º; maior em 165º e 195º e menor em 180º; maior em 255º e 285º e menor em 270º. Nos 

ensaios feitos com os Modelos 4 (6/2/1 e 6/1/2) e 5 (6/1,5/1 e 6/1/1,5), tal vale só ocorreu 

quando o escoamento era incidente na maior fachada. 
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Figura 4.67 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 6, para escoamento com 𝑝 = 0,23. 

 
 

 
Figura 4.68 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 6, para escoamento com 𝑝 = 0,34. 
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O Modelo 6, por ter relações dimensionais diferentes, é dividido, conforme citado 

anteriormente, em 6/3/1 e 6/1/3. Quando o escoamento é uniforme e suave e sua incidência é 

perpendicular à menor fachada (6/1/3), o coeficiente de sustentação tem maior magnitude que 

nos ângulos vizinhos. No entanto, em todos os outros escoamentos e com incidência 

perpendicular à fachada (0º, 90º, 180º e 270º), o coeficiente de sustentação é sempre um pouco 

inferior aos coeficientes dos ângulos vizinhos. Por questões práticas, e como a diferença entre 

o coeficiente de sustentação do ângulo e de seus respectivos vizinhos é pequena, neste trabalho 

foi adotado sempre os coeficientes para escoamentos com ângulos perpendiculares às fachadas. 

Os detalhes de cada parâmetro se encontram nos quadros 4.12 e 4.13. Para a relação 𝑏/𝑑 =

0,33 (quadro 4.12), Blessmann (2005) não fornece um valor para o número de Strouhal, por 

isso foi adotada a relação b/𝑑 = 0,5 com número Strouhal igual a 0,15. No gráfico fornecido 

por Ruscheweyh (1994), para 𝑏/𝑑 = 3 (quadro 4.13) há dois valores bem distintos para o 

número de Strouhal, 0,05 e 0,15, sendo que os valores encontrados nos ensaios são próximos a 

0,05. 

Quadro 4.12 – Parâmetros e informações do Modelo 6 (6/3/1) 
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Quadro 4.13 – Parâmetros e informações do Modelo 6 (6/1/3) 

 
 
 
Os espectros adimensionalizados das forças de sustentação e dos momentos fletores na base 

gerados pelas forças de sustentação de cada um dos escoamentos encontram-se, 

respectivamente, nos gráficos das figuras 4.69 e 4.70 para o Modelo 6 (6/3/1) e nas figuras 4.71 

e 4.72 para o Modelo 6 (6/1/3). É possível observar-se que, em ambos os modelos, os espectros 

obtidos com 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34 são bastante semelhantes. Além disso, todos os picos se 

concentram próximo ao número de Strouhal, sendo que, no Modelo 6 (6/1/3), estes são mais 

alargados, resultando em uma maior gama de frequências excitantes. 
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Figura 4.69 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 
𝑆& do Modelo 6 (6/3/1), para os quatro escoamentos analisados.  

 
 

 
Figura 4.70 – Espectros adimensionalizados do momento na base 
gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 6 (6/3/1), para os 

quatro escoamentos analisados.  
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Figura 4.71 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 
𝑆& do Modelo 6 (6/1/3), para os quatro escoamentos analisados.  

 
 

 
Figura 4.72 – Espectros adimensionalizados do momento na base 
gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 6 (6/1/3), para os 

quatro escoamentos analisados.  
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4.3.2 Modelo 7 (9/1/1) 

O modelo em questão tem seção quadrada de 50 mm de lado e altura de 450 mm. No total, são 

140 tomadas, divididas em 7 diferentes cotas, totalizando 5 tomadas por cota, por face. Este 

modelo foi ensaiado para quatro perfis de vento: uniforme e suave, deslizante e turbulento com 

𝑝 = 0,11, deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,23, e deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,34. A 

figura 4.73 apresenta o Modelo 7 pronto para o ensaio no Túnel de Vento Professor Joaquim 

Blessmann. 

 
 

 
Figura 4.73 – Modelo 7 posicionado na Mesa M-II do Túnel de Vento 

Professor Joaquim Blessmann, com escoamento com 𝑝 = 0,23. 

No escoamento uniforme e suave (figura 4.74), para os ângulos de 0> e 180>, 𝐶(& = 0,03, 

enquanto que para 90> e 270>, 𝐶(& = 0,06. No caso dos ângulos vizinhos a 0> e 180>, que são 

345>, 15>,	165> e 195>, os valores de 𝐶(& são próximos a 0,05. Ou seja, mesmo sendo um 

modelo com as quatro fachadas iguais, há grande diferença entre os resultados de um mesmo 

ensaio. Foram verificados os valores médios e tudo está coerente com o esperado, ou seja, não 

houve problemas no ensaio. Curiosamente, o modelo de seção quadrada se comportou da 

mesma forma que os de seção retangular, os quais possuem pequenos vales em relação aos 

ângulos vizinhos, quando o escoamento atinge perpendicularmente as fachadas maiores. 



169 

__________________________________________________________________________________________ 
Resposta de Estruturas Paralelepipédicas Esbeltas Frente ao Fenômeno de Desprendimento de Vórtices: Proposta para a 

NBR-6123 

Uma possível explicação para o ocorrido poderia ser que o escoamento uniforme e suave do 

Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann tem uma intensidade de turbulência bem baixa, 

como foi observado na análise do Modelo 3. Como esses modelos foram feitos com chapa de 

acrílico de 3 mm, duas das fachadas possuem 50 mm (as com ângulo de incidência do 

escoamento de 0º e 180º) e as outras duas possuem 44 mm somado a duas vezes a espessura 

das chapas vizinhas, totalizando em 50 mm (fachadas com ângulo de incidência do vento de 

90º e 270º). Os modelos são manufaturados, e, por mais que se tomasse medidas para minimizar 

os “dentes” na ligação das chapas, o escoamento foi sensível a esses desníveis, resultando na 

diferença observada. 

 
 

 
Figura 4.74 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 7, para escoamento uniforme e suave. 

A figura 4.75 apresenta o Modelo 7 com escoamento com expoente 𝑝 = 0,11. Com relação ao 

escoamento anterior, qualitativamente o gráfico mudou completamente. Nesse gráfico, para 

todos os ângulos de incidência do vento perpendiculares às fachadas, ocorreram picos bem 

pronunciados (𝐶(& = 0,33), conforme observado também nos Modelos 1 e 2 (3/1/1) e 3 (6/1/1). 

Como o escoamento com 𝑝 = 0,11 é mais turbulento que o uniforme e suave, as imperfeições 

causadas na montagem do modelo não afetaram nos resultados ensaios. 
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Figura 4.75 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 7, para escoamento com 𝑝 = 0,11. 

Nos escoamentos mais turbulentos, tais como 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34, o Modelo 7 apresentou 

resultados semelhantes aos do Modelo 3 (6/1/1), com o valor dos picos reduzindo com o 

aumento da turbulência. Em escoamentos com 𝑝 = 0,23 (figura 4.76), 𝐶(& = 0,20 nos picos, 

enquanto que os vales, que ocorrem nos ângulos com escoamento incidente nos cantos vivos, 

𝐶(& = 0,08. Em escoamentos com 𝑝 = 0,34 (figura 4.77), o valor do coeficiente 𝐶(& reduz para 

0,16, enquanto que os valores mínimos são da ordem de 0,11. 
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Figura 4.76 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 7, para escoamento com 𝑝 = 0,23. 

 
 

 
Figura 4.77 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 7, para escoamento com 𝑝 = 0,34. 
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Para a geração do espectro da força de sustentação representativo deste modelo, para cada um 

dos escoamentos, foi escolhido o ângulo contendo o maior coeficiente de sustentação. Como 

observado nos gráficos acima, o coeficiente de sustentação tem maior magnitude para os 

ângulos perpendiculares às faces nas quais incide o vento. No caso do ensaio com escoamento 

uniforme e suave, no qual houve o problema de montagem, foram escolhidos os ângulos nos 

quais as fachadas têm peças inteiras onde a força lateral é medida, ou seja, os que apresentam 

picos, ao invés de vales. Os detalhes de cada parâmetro se encontram no quadro 4.14.  

Quadro 4.14 – Parâmetros e informações do Modelo 7 (9/1/1) 

 
 
 
Os espectros adimensionalizados das forças de sustentação e dos momentos fletores na base 

gerados pelas forças de sustentação de cada um dos escoamentos encontram-se, 

respectivamente, nos gráficos das figuras 4.78 e 4.79 para o Modelo 7. É possível observar-se 

que os espectros obtidos com escoamento com 𝑝 = 0,23, 𝑝 = 0,34, e até mesmo com 𝑝 = 0,11, 

são bastante semelhantes.  
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Figura 4.78 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 

𝑆& do Modelo 7, para os quatro escoamentos analisados.  

 
 

 
Figura 4.79 – Espectros adimensionalizados do momento na base 
gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 7, para os quatro 

escoamentos analisados.  
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4.3.3 Modelo 8 (9/2/1) e (9/1/2) 

A princípio, como uma forma geométrica, 9/2/1 e 9/1/2 são equivalentes. No entanto, como 

este trabalho apresenta a relação na forma ℎ/𝑑/𝑏, onde 𝑑 é a dimensão do modelo na direção 

transversal ao escoamento e 𝑏 é a dimensão do modelo na direção do escoamento, e este 

trabalho avalia o desprendimento de vórtices com escoamento incidente tanto na fachada menor 

quanto na maior, fez-se necessária a separação entre os modelos. Assim, Modelo 8 (9/2/1) 

refere-se a escoamento incidindo sobre a maior fachada do modelo, enquanto que Modelo 8 

(9/1/2) refere-se a escoamento incidente sobre a menor. A figura 4.80 apresenta o Modelo 8 

pronto para o ensaio no Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann. 

 
 

 
Figura 4.80 – Modelo 8 posicionado na Mesa M-II do Túnel de Vento 

Professor Joaquim Blessmann, com escoamento com 𝑝 = 0,23. 

O Modelo 8 é um retângulo perfeito, com um dos lados com 50 mm e o outro com 100 mm. A 

altura do modelo é de 450 mm e são no total 168 tomadas, divididas em 7 diferentes cotas. Na 

face menor há 5 tomadas por cota, por face, enquanto na face maior há 7 tomadas por cota, por 

face. Este modelo foi ensaiado para quatro perfis de vento: uniforme e suave, deslizante e 

turbulento com 𝑝 = 0,11, deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,23, e deslizante e turbulento com 

𝑝 = 0,34. As incidências do vento a 0> e a 180> (9/1/2) resultam em incidências 

perpendiculares à menor face, enquanto que a 90> e a 270> (9/2/1) resultam em incidências 

perpendiculares à maior face. 
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No escoamento uniforme e suave (figura 4.81), para os ângulos de 0> e 180>, 𝐶(& = 0,08, 

enquanto que para 90> e 270>, 𝐶(& = 0,03. No caso dos ângulos vizinhos a 90> e 270>, que 

são 75>, 105>,	255> e 285>, os valores de 𝐶(& são um pouco maiores, mas ainda próximos de 

0,03. Ou seja, quando o vento incide perpendicularmente à maior fachada, ao invés de haver 

um pico, há um pequeno vale, comparando-se com os ângulos vizinhos. Tal comportamento 

vem sendo observado em outras estruturas de seção retangular analisadas neste trabalho. 

 
 

 
Figura 4.81 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 8, para escoamento uniforme e suave. 

A figura 4.82 apresenta o Modelo 8 com escoamento com expoente 𝑝 = 0,11. Com relação ao 

escoamento analisado anteriormente, observa-se um aumento no valor r.m.s. do coeficiente de 

sustentação nos ângulos de incidência perpendiculares às maiores fachadas. Ainda assim, ainda 

se observa que os coeficientes obtidos para esses ângulos ainda são inferiores aos ângulos 

vizinhos. Para os ângulos de 0> e 180>, 𝐶(& ficou na ordem de 0,18, enquanto que para 90> e 

270>, 𝐶(& foi próximo a 0,11. Observou-se também os mesmos vales quando o vento incidiu 

sobre a maior fachada, sendo 𝐶(& para os ângulos 75>, 105>,	255> e 285> entre 0,11 e 0,15. 
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Figura 4.82 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 8, para escoamento com 𝑝 = 0,11. 

Nos escoamentos mais turbulentos, tais como 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34, o Modelo 8 apresentou 

resultados semelhantes. O aumento da turbulência reduziu a correlação dos vórtices quando o 

escoamento incidiu sobre as fachadas maiores, sendo que o coeficiente de arrasto 𝐶(# foi até 

maior que o de sustentação 𝐶(&, como aconteceu no Modelo 4. Quando 𝑝 = 0,23 (figura 4.83), 

𝐶(& = 0,12 com escoamento incidente na menor fachada e 𝐶(& = 0,13 com escoamento incidente 

na maior fachada. Quando o escoamento tem 𝑝 = 0,34 (figura 4.84), 𝐶(& = 0,11 com 

escoamento incidente na menor fachada e 𝐶(& = 0,10 com escoamento incidente na maior 

fachada. 
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Figura 4.83 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 8, para escoamento com 𝑝 = 0,23. 

 
 

 
Figura 4.84 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 8, para escoamento com 𝑝 = 0,34. 
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O Modelo 8, por ter relações dimensionais diferentes, é dividido, conforme citado 

anteriormente, em 9/2/1 e 9/1/2. Os detalhes de cada parâmetro se encontram nos quadros 4.15 

e 4.16. Nesses quadros, os valores do número de Strouhal de Blessmann (2005) foram 

corrigidos. 

Quadro 4.15 – Parâmetros e informações do Modelo 8 (9/2/1) 

 
 
 

Quadro 4.16 – Parâmetros e informações do Modelo 8 (9/1/2) 

 
 
 
Os espectros adimensionalizados das forças de sustentação e dos momentos fletores na base 

gerados pelas forças de sustentação de cada um dos escoamentos encontram-se, 
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respectivamente, nos gráficos das figuras 4.85 e 4.86 para o Modelo 8 (9/2/1) e nas figuras 4.87 

e 4.88 para o Modelo 8 (9/1/2). É possível observar-se que, em ambos os modelos, os espectros 

obtidos com  𝑝 = 0,11, 𝑝 = 0,23  e 𝑝 = 0,34 são bastante semelhantes. Além disso, todos os 

picos se concentram próximo ao número de Strouhal. 

 
 

 
Figura 4.85 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 
𝑆& do Modelo 8 (9/2/1), para os quatro escoamentos analisados.  
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Figura 4.86 – Espectros adimensionalizados do momento na base 
gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 8 (9/2/1), para os 

quatro escoamentos analisados.  

 
 

 
Figura 4.87 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 
𝑆& do Modelo 8 (9/1/2), para os quatro escoamentos analisados.  
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Figura 4.88 – Espectros adimensionalizados do momento na base 
gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 8 (9/1/2), para os 

quatro escoamentos analisados.  

4.3.4 Modelo 9 (9/1,5/1) e (9/1/1,5) 

A princípio, como uma forma geométrica, 9/1,5/1 e 9/1/1,5 são equivalentes. No entanto, como 

este trabalho apresenta a relação na forma ℎ/𝑑/𝑏, onde 𝑑 é a dimensão do modelo na direção 

transversal ao escoamento e 𝑏 é a dimensão do modelo na direção do escoamento, e este 

trabalho avalia o desprendimento de vórtices com escoamento incidente tanto na fachada menor 

quanto na maior, fez-se necessária a separação entre os modelos. Assim, 9/1,5/1 refere-se a 

escoamento incidindo sobre a maior fachada do modelo, enquanto 9/1/1,5 refere-se a 

escoamento incidente sobre a menor. A figura 4.89 apresenta o Modelo 9 pronto para o ensaio 

no Túnel de Vento Professor Joaquim Blessmann. 
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Figura 4.89 – Modelo 9 posicionado na Mesa M-II do Túnel de Vento 

Professor Joaquim Blessmann, com escoamento com 𝑝 = 0,23. 

O Modelo 9 tem seção retangular, com um dos lados com 50 mm e o outro com 75 mm. A 

altura do modelo é de 450 mm e são no total 168 tomadas, divididas em 7 diferentes cotas. Na 

face menor há 5 tomadas por cota, por face, enquanto na face maior há 7 tomadas por cota, por 

face. Este modelo foi ensaiado para quatro perfis de vento: uniforme e suave, deslizante e 

turbulento com 𝑝 = 0,11, deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,23, e deslizante e turbulento com 

𝑝 = 0,34. As incidências do vento a 0> e a 180> (9/1/1,5) resultam em incidências 

perpendiculares à menor face, enquanto que a 90> e a 270> (9/1,5/1) resultam em incidências 

perpendiculares à maior face. 

No escoamento uniforme e suave (figura 4.90), para os ângulos de 0> e 180>, 𝐶(& = 0,10, 

enquanto que para 90> e 270>, 𝐶(& = 0,03. No caso dos ângulos vizinhos a 90> e 270>, que 

são 75>, 105>,	255> e 285>, os valores de 𝐶(& são próximos também a 0,03. Ou seja, quando o 

vento incide perpendicularmente à maior fachada, ao invés de haver um pico, há um pequeno 

vale, comparando-se com os ângulos vizinhos.  
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Figura 4.90 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 9, para escoamento uniforme e suave. 

A figura 4.91 apresenta o Modelo 9 com escoamento com expoente 𝑝 = 0,11. Com relação ao 

escoamento anterior, qualitativamente o gráfico mudou consideravelmente, principalmente 

quando o vento é incidente na maior fachada, pois ao invés de vales, há picos. Tal 

comportamento também foi observado quando se analisou os resultados do Modelo 5 

(CAARC), nos quais, em escoamento uniforme e suave, os valores r.m.s. dos coeficientes de 

sustentação foram próximos aos dos ângulos vizinhos, e em escoamentos com 𝑝 = 0,11,  𝑝 =

0,23 e 𝑝 = 0,34 volta a haver picos quando o escoamento é incidente na maior fachada. Para 

os ângulos de 0> e 180>, 𝐶(& ficou na ordem de 0,22, enquanto que para 90> e 270>, 𝐶(& foi 0,19 

e 0,14, respectivamente. Nos ângulos vizinhos a 90º e 270º, ou seja, 75>, 105>,	255> e 285>, 

os valores r.m.s. do coeficiente de sustentação foram bem mais elevados que os valores dos 

ângulos vizinhos a 0º e 180º, sendo 𝐶(& = 0,13 e 𝐶(& = 0,07, respectivamente. 
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Figura 4.91 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 9, para escoamento com 𝑝 = 0,11. 

Nos escoamentos mais turbulentos, tais como 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34, o Modelo 9 apresentou 

resultados semelhantes. Nesses casos, 𝐶(& sempre foi superior a 𝐶(# quando o vento incidia 

perpendicularmente às fachadas. Para o escoamento com 𝑝 = 0,23 (figura 4.92), com vento 

incidindo a 0º e 180º, 𝐶(& = 0,16 e com vento incidindo a 90º e 270º, 𝐶(& = 0,19, ou seja, com o 

vento incidente na maior fachada, os coeficientes foram mais elevados. Para escoamentos com 

𝑝 = 0,34 (figura 4.93), 𝐶(& = 0,16 (0º e 180º) e 𝐶(& = 0,19 (90º e 270º). 
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Figura 4.92 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 9, para escoamento com 𝑝 = 0,23. 

 
 

 
Figura 4.93 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 9, para escoamento com 𝑝 = 0,34. 
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O Modelo 9, por ter relações dimensionais diferentes, é dividido, conforme citado 

anteriormente, em 9/1,5/1 e 9/1/1,5 e os detalhes de cada parâmetro se encontram nos quadros 

4.17 e 4.18. Nesses quadros corrigiu-se também os valores dos números de Strouhal invertidos 

na edição analisada de Blessmann (2005). 

Quadro 4.17 – Parâmetros e informações do Modelo 9 (9/1,5/1) 

 
 
 

Quadro 4.18 – Parâmetros e informações do Modelo 9 (9/1/1,5) 

 
 
 
Os espectros adimensionalizados das forças de sustentação e dos momentos fletores na base 

gerados pelas forças de sustentação de cada um dos escoamentos encontram-se, 
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respectivamente, nos gráficos das figuras 4.94 e 4.95 para o Modelo 9 (9/1,5/1) e nas figuras 

4.96 e 4.97 para o Modelo 9 (9/1/1,5). É possível observar-se que, em ambos os modelos, os 

espectros obtidos com 𝑝 = 0,11,  𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34 são bastante semelhantes. Além disso, 

todos os picos se concentram próximo ao número de Strouhal. 

 
 

 
Figura 4.94 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 
𝑆& do Modelo 9 (9/1,5/1), para os quatro escoamentos analisados.  
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Figura 4.95 – Espectros adimensionalizados do momento na base 

gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 9 (9/1,5/1), para os 
quatro escoamentos analisados.  

 
 

 
Figura 4.96 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 
𝑆& do Modelo 9 (9/1/1,5), para os quatro escoamentos analisados.  
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Figura 4.97 – Espectros adimensionalizados do momento na base 

gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 9 (9/1/1,5), para os 
quatro escoamentos analisados.  

4.3.5 Modelo 10 (9/3/1) e (9/1/3) 

A princípio, como uma forma geométrica, 9/3/1 e 9/1/3 são equivalentes. No entanto, como 

este trabalho apresenta a relação na forma ℎ/𝑑/𝑏, onde 𝑑 é a dimensão do modelo na direção 

transversal ao escoamento e 𝑏 é a dimensão do modelo na direção do escoamento, e este 

trabalho avalia o desprendimento de vórtices com escoamento incidente tanto na fachada menor 

quanto na maior, fez-se necessária a separação entre os modelos. Assim, 9/3/1 refere-se a 

escoamento incidindo sobre a maior fachada do modelo, enquanto 9/1/3 refere-se a escoamento 

incidente sobre a menor. A figura 4.98 apresenta o Modelo 10 pronto para o ensaio no Túnel 

de Vento Professor Joaquim Blessmann. 
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Figura 4.98 – Modelo 10 posicionado na Mesa M-II do Túnel de 
Vento Professor Joaquim Blessmann com escoamento uniforme e 

suave. 

O Modelo 10 tem seção retangular, com um dos lados com 50 mm e o outro com 150 mm. A 

altura do modelo é de 450 mm e são no total 196 tomadas, divididas em 7 diferentes cotas. Na 

face menor há 5 tomadas por cota, por face, enquanto na face maior há 9 tomadas por cota, por 

face. Este modelo foi ensaiado para quatro perfis de vento: uniforme e suave, deslizante e 

turbulento com 𝑝 = 0,11, deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,23, e deslizante e turbulento com 

𝑝 = 0,34. As incidências do vento a 0> e a 180> (9/1/3) resultam em incidências 

perpendiculares à menor face, enquanto que a 90> e a 270> (9/3/1) resultam em incidências 

perpendiculares à maior face. 

No escoamento uniforme e suave (figura 4.99), para os ângulos de 0> e 180>, 𝐶(& = 0,07, 

enquanto que para 90> e 270>, 𝐶(& = 0,02. No caso dos ângulos vizinhos a 90> e 270>, que 

são 75>, 105>,	255> e 285>, os valores de 𝐶(& são próximos a 0,03. Ou seja, quando o vento 

incide perpendicularmente à maior fachada, ao invés de haver um pico, há um pequeno vale, 

comparando-se com os ângulos vizinhos. Tal comportamento é bastante semelhante ao 

observado no Modelo 6, o qual tem mesma seção transversal, mas altura de 300 mm. 
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Figura 4.99 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 10, para escoamento uniforme e suave. 

A figura 4.100 apresenta o Modelo 10 com escoamento com expoente 𝑝 = 0,11. Na mudança 

do escoamento uniforme e suave para o com expoente 𝑝 = 0,11, os coeficientes aumentaram 

sensivelmente. Para os ângulos de 0> e 180>, 𝐶(& ficou na ordem de 0,08, enquanto que para 

90> e 270>, 𝐶(& foi próximo a 0,04, como observado no Modelo 6. Observou-se também os 

mesmo vales quando o vento incidiu sobre a maior fachada, sendo o valor de 𝐶(& para os ângulos 

75>, 105>,	255> e 285> entre 0,05 e 0,06.  
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Figura 4.100 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 10, para escoamento com 𝑝 = 0,11. 

Nos escoamentos mais turbulentos, tais como 𝑝 = 0,23 (figura 4.101) e 𝑝 = 0,34 (figura 

4.102), o Modelo 10 apresentou resultados semelhantes. Os vórtices tiveram maior correlação 

quando o escoamento incidiu perpendicularmente à menor fachada, sendo que 𝐶(& = 0,08 

quando 𝑝 = 0,23 e 𝐶(& = 0,07 quando 𝑝 = 0,34. Já com escoamento incidente na maior 

fachada, 𝐶(& = 0,05 quando 𝑝 = 0,23 e 𝐶(& = 0,04 quando 𝑝 = 0,34. É interessante observar 

que, assim como no Modelo 6, tanto nos escoamentos incidentes na maior fachada, como nos 

incidentes na menor, ocorreram vales em relação aos ângulos vizinhos, ou seja, 𝐶(& foi: maior 

nos ângulos 345º e 15º e menor em 0º; maior nos ângulos 75º e 105º e menor em 90º; maior em 

165º e 195º e menor em 180º; maior em 255º e 285º e menor em 270º. 
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Figura 4.101 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 10, para escoamento com 𝑝 = 0,23. 

 
 

 
Figura 4.102 – Coeficientes de Força 𝐶(( (CFx), 𝐶() (CFy), 𝐶(# (CFD) e 
𝐶(& (CFL) r.m.s. em função do ângulo de incidência do vento, no 

Modelo 10, para escoamento com 𝑝 = 0,34.  
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O Modelo 10, por ter relações dimensionais diferentes, é dividido, conforme citado 

anteriormente, em 9/3/1 e 9/1/3. Quando o escoamento é uniforme e suave e com 𝑝 = 0,11 e 

sua incidência é perpendicular à menor fachada (9/1/3), o coeficiente de sustentação tem maior 

magnitude que nos ângulos vizinhos. No entanto, em todos os outros escoamentos e com 

incidência perpendicular à fachada (0º, 90º, 180º e 270º) o coeficiente de sustentação é sempre 

um pouco inferior aos coeficientes dos ângulos vizinhos. Por questões práticas, e como a 

diferença entre o coeficiente de sustentação do ângulo e de seus respectivos vizinhos é pequena, 

neste trabalho foi adotado sempre os coeficientes para escoamentos com ângulos 

perpendiculares às fachadas. 

Os detalhes de cada parâmetro se encontram nos quadros 4.19 e 4.20. Para a relação 𝑏/𝑑 =

0,33 (quadro 4.18), Blessmann (2005) não fornece um valor para o número de Strouhal, por 

isso foi adotada a relação b/𝑑 = 0,5 com número Strouhal igual a 0,15. No gráfico fornecido 

por Ruscheweyh (1994), para 𝑏/𝑑 = 3 (quadro 4.19) há dois valores bem distintos para o 

número de Strouhal, 0,05 e 0,15, sendo que os valores encontrados nos ensaios são próximos a 

0,05. 

Quadro 4.19 – Parâmetros e informações do Modelo 10 (9/3/1) 
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Quadro 4.20 – Parâmetros e informações do Modelo 10 (9/1/3) 

 
 
 
Os espectros adimensionalizados das forças de sustentação e dos momentos fletores na base 

gerados pelas forças de sustentação de cada um dos escoamentos encontram-se, 

respectivamente, nos gráficos das figuras 4.103 e 4.104 para o Modelo 10 (9/3/1) e nas figuras 

4.105 e 4.106 para o Modelo 10 (9/1/3). É possível observar-se que, em ambos os modelos, os 

espectros obtidos com 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34 são bastante semelhantes. Além disso, todos os 

picos se concentram próximo ao número de Strouhal, sendo que, no Modelo 10 (6/1/2), estes 

são mais alargados, resultando em uma maior gama de frequências excitantes. 
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Figura 4.103 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 
𝑆& do Modelo 10 (9/3/1), para os quatro escoamentos analisados.  

 
 

 
Figura 4.104 – Espectros adimensionalizados do momento na base 
gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 10 (9/3/1), para os 

quatro escoamentos analisados.  
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Figura 4.105 – Espectros adimensionalizados da força de sustentação 
𝑆& do Modelo 10 (9/1/3), para os quatro escoamentos analisados.  

 
 

 
Figura 4.106 – Espectros adimensionalizados do momento na base 
gerado pela força de sustentação 𝑆* do Modelo 10 (9/1/3), para os 

quatro escoamentos analisados.  

1,0E-4

1,0E-3

1,0E-2

1,0E-1

0,001 0,01 0,1 1

SL - Suave SL - p = 0,11 SL - p = 0,23 SL - p = 0,34

𝑓	𝑑
𝑉

1,0E-5

1,0E-4

1,0E-3

1,0E-2

1,0E-1

0,001 0,01 0,1 1

SL - Suave SL - p = 0,11 SL - p = 0,23 SL - p = 0,34

𝑓	𝑑
𝑉

𝑓		𝑆!(𝑓)
1
2 𝜌	𝑉

"	𝑑	ℎ"
"

𝑓		𝑆!(𝑓)

(12 𝜌	𝑉
"	𝑑	ℎ-

" 



198 

__________________________________________________________________________________________ 
Pedro Grala (pedro@egrala.com.br) - Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS, 2020. 

5 PROPOSTA PARA A NBR-6123 

Neste capítulo é apresentada uma proposta para a NBR-6123 visando o dimensionamento de 

estruturas de seção transversal retangular frente ao desprendimento de vórtices. Tal 

metodologia permite a obtenção da força estática equivalente distribuída ao longo da altura da 

estrutura, bem como o momento fletor na base. 

A metodologia proposta aqui é baseada na aplicação da densidade espectral da força lateral na 

equação de admitância mecânica, conforme observado na seção 2.9 deste trabalho. A análise 

da metodologia exposta na Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 

2011) permitiu concluir que ela também deriva da aplicação de uma densidade espectral na 

equação de admitância mecânica e, de acordo com Holmes (2014), tal procedimento conduz a 

bons resultados. 

Neste capítulo são apresentadas, inicialmente, as deduções e adaptações necessárias para a 

obtenção de uma metodologia aplicável à NBR-6123, comparando-se também com as equações 

expostas na Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011). Após, é 

proposto um esboço do texto para o capítulo da Norma e, por fim, é feita uma comparação entre 

os espectros de um modelo de um edifício real (com suas formas e detalhes característicos) com 

um espectro obtido com modelo liso (proposto para ser utilizado em norma). 

5.1 DEDUÇÃO DAS EXPRESSÕES E COMENTÁRIOS 

Parte-se, inicialmente, da equação de admitância mecânica (equação 2.19 da seção 2.9), a qual 

utiliza em sua expressão a massa modal (𝑀). Como se quer uma força lateral por unidade de 

comprimento 𝐹&(𝑧), é necessário utilizar-se do conceito da massa equivalente 𝑚6 que tem 

unidade de medida em kg/m, enquanto a  massa modal é medida em kg. Além disso, deve-se 

multiplicar a equação pela forma modal da estrutura (𝑧/ℎ)I, de forma que a força seja coerente 

com a deformação da estrutura para o primeiro modo. 

A equação 2.19 apresenta a variância do deslocamento transversal. No entanto, para a obtenção 

da força, é necessário o desvio padrão do deslocamento, conforme apresentado na equação 5.1: 
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� (5.1) 

Sabe-se que o conceito de força é equivalente ao produto da rigidez com o deslocamento 𝐹 =

𝑘	𝑦 = 𝑘	𝜎)	𝑔) e que 𝑘 = 𝜔04	𝑚 = (2𝜋	𝑓0)4𝑚.  Aplicando-se esse conceito à equação 5.1 com 

a massa equivalente e a forma modal da estrutura, obtém-se então a equação para a força lateral 

por unidade de comprimento, conforme o apresentado na equação 5.2: 

𝐹&(𝑧) = 𝜎)	𝑔)	𝑘 =
(2𝜋	𝑓0)4	𝑚6

(2𝜋	𝑓0)4	𝑀
}�
𝜋	𝑓	𝑆&(𝑓)
4𝜁6

� 𝑔) z
𝑧
ℎ{

I
 (5.2) 

Conforme se observa na equação 2.17, a relação entre a massa modal e a massa equivalente é 

𝑀 =	𝑚6 	∫ 𝜑4(𝑧)	𝑑𝑧;
3 . Como a forma modal de um edifício (para os dois primeiros modos, se 

ortogonais) pode ser representada por (𝑧/ℎ)I, tem-se que 𝑀 =	𝑚6 	ℎ/(2𝛾 + 1). Assim, a 

equação 5.2 pode ser representada por: 

𝐹&(𝑧) =
	𝑚6 	(2𝛾 + 1)

	𝑚6 	ℎ
}�
𝜋	𝑓	𝑆&(𝑓)
4𝜁6

� 𝑔) z
𝑧
ℎ{

I
 (5.3) 

Os espectros ensaiados são adimensionalizados por (0,5	𝜌#-𝑉4𝑑	ℎ)4, parâmetros estes relativos 

às propriedades do modelo e do ensaio. Então, para obter-se a força lateral com a ordem de 

grandeza adequada, é necessário multiplicar-se por (0,5	𝜌#-𝑉4𝑑	ℎ)4, só que com os valores 

relativos às dimensões reais da edificação e velocidade pertinente ao local. Assim, a equação 

5.3 pode ser reescrita como: 

𝐹&(𝑧) =
	(2𝛾 + 1)

	ℎ
(0,5	𝜌#-𝑉4𝑑	ℎ)}�

𝜋	𝑓	𝑆&(𝑓)
4𝜁6

� 𝑔) z
𝑧
ℎ{

I
 (5.4) 

Para tratar de efeitos dinâmicos, deve-se utilizar como 𝑉 a velocidade média sobre 600 

segundos 𝑉V  ao invés da velocidade de pico 𝑉W . Portanto, 𝑉V  é definido como a velocidade média 

na altura da edificação 𝑉V; = 𝑉3	𝑆+	𝑆4,2LM33	1	𝑆:. 𝑉3, na NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988), representa uma rajada de 3 segundos 

(velocidade de pico), a qual é convertida para a velocidade média através do fator 𝑆4,2LM33	1, o 

qual representa a velocidade normalizada, exposto Anexo A da NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO 
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BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988). Deve-se frisar que não se pode utilizar a 

velocidade de projeto 𝑉V@, conforme exposto na norma para velocidade média, pois 𝑉V@ fixa a 

altura a 10	𝑚 acima do terreno, enquanto a metodologia aqui exposta exige que a velocidade 

seja na altura da edificação. Os fatores 𝑆+ e 𝑆: são os fatores topográfico e probabilístico, 

respectivamente. Além disso, para facilitar a compreensão e aplicação, optou-se por chamar 

𝑓	𝑆&(𝑓) de “coeficiente do espectro da força lateral” (𝐶,&), o qual está elevando a base 10, já 

que o gráfico que o apresenta está em escala logarítmica. Simplificando-se a equação 5.4, e 

aplicando-se esses conceitos a ela, obtém-se a equação 5.5: 

𝐹&(𝑧) = 	 (2𝛾 + 1)	z0,5	𝜌#-𝑉V;
4𝑑{	𝑔) z

𝑧
ℎ{

I
}�
𝜋	10N#$
4𝜁6

� (5.5) 

A equação do momento na base devido à força transversal do vento pode ser deduzida ao se 

integrar a equação 5.5 multiplicada pelo braço de alavanca 𝑧 em função da cota 𝑧 de 0 a ℎ 

z𝑀& = ∫ 𝐹&(𝑧)	𝑧	𝑑𝑧
;
3 {. Dessa forma, a equação 5.6 apresenta o valor da integral do termo 

(𝑧 ℎ⁄ )I, o qual é o único dependente de 𝑧: 

� z
𝑧
ℎ{

I
𝑧	𝑑𝑧

;

3
=
1
ℎI 	� 𝑧IO+	𝑑𝑧

;

3
=

ℎIO4

ℎI	(𝛾 + 2) = 	
ℎ4

(𝛾 + 2) 
(5.6) 

Dessa forma, aplicando-se o termo calculado na equação 5.6 à equação 5.5 (lembrando que a 

forma modal foi integrada), obtém-se a equação do momento fletor na base (equação 5.7): 

𝑀& =	
(2𝛾 + 1)	ℎ4

(𝛾 + 2) 	z0,5	𝜌#-𝑉V;
4𝑑{	𝑔)}�

𝜋	10N#$
4𝜁6

� (5.7) 

Ao ser ajustada, a equação 5.7 pode ser reescrita como: 

𝑀& =	�2 −
3

𝛾 + 2�	z0,5	𝜌#-𝑉
V;
4𝑑	ℎ4{	𝑔)}�

𝜋	10N#$
4𝜁6

� (5.8) 

O fator de pico 𝑔) pode ser obtido através da aplicação da simplificação da expressão proposta 

por Davenport (1961), com intervalo de tempo 𝑡 = 600	𝑠, conforme exposto na equação 5.9: 

𝑔) =	�2 ln(𝑓0	𝑡) +
1

�2 ln(𝑓0	𝑡)
	≅ �2 ln(𝑓0	600) (5.9) 
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Com relação aos gráficos expostos no capítulo 4, como os espectros obtidos em escoamentos 

com 𝑝 = 0,23 e 𝑝 = 0,34 foram bastante parecidos, foi escolhido apresentar somente os 

espectros com 𝑝 = 0,23 para categorias III, IV e V na proposta para a NBR-6123. As categorias 

I e II são representadas pelos espectros obtidos com 𝑝 = 0,11. 

5.2 COMPARAÇÃO COM A NORMA AUSTRALIANA E NEOZELANDESA 

Os espectros da Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011) já 

foram comparados com o deste trabalho na seção 4.1, então nesta seção são comparadas 

somente as equações para força lateral equivalente e momento fletor na base. 

As equações 5.5 e 5.8, as quais definem, respectivamente, a força lateral equivalente e o 

momento fletor na base, diferem um pouco das equações 2.20 e 2.21, as quais representam as 

equações da Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011). 

Conforme visto anteriormente nesta seção, a NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 1988) utiliza como velocidade básica do vento (e, como consequência, 

a velocidade característica do vento) o valor médio sobre os 3 segundos da rajada mais forte 

(valor de pico 𝑉" ), enquanto que para análise dinâmica utiliza velocidade de projeto como a 

média em 600 segundos (velocidade média 𝑉#). A relação entre as velocidade média e de pico 

pode ser apresentada conforme a equação 5.10: 

𝑉" = 𝑉# + 𝑔	𝜎/ →
𝑉"
𝑉#
= 1 + 𝑔

𝜎/
𝑉#
= 1 + 𝑔	𝐼0 → 𝑉" = (1 + 𝑔	𝐼0)𝑉# → 𝑉# =

𝑉"
1 + 𝑔	𝐼0

 (5.10) 

Onde: 
𝑔 = 3,7 – fator de pico para flutuações da velocidade do vento, segundo a Norma Australiana 
e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011); 

𝜎/ – valor r.m.s. das flutuações da velocidade do vento. 
 
A Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011) utiliza exatamente 

essa equação para corrigir a velocidade de pico para média. Já a proposta de metodologia para 

a NBR-6123 exposta no presente trabalho utiliza o fator 𝑆4 exposto na Tabela 22 do Anexo A 

da NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988) para tal.  

Além disso, a Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011) 

apresenta o método considerando que o expoente da forma modal 𝛾 = 1. Ou seja, o primeiro 
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trecho da equação 5.5 passa a ter valor igual a 3, o qual dividido por �1/4, resulta em 1,5, o 

que vai de encontro ao apresentado no primeiro termo da equação 2.20. Para considerar as 

diferentes formas modais, a Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 

2011) apresenta um fator de correção da forma modal 𝑘7 = 0,76 + 0,24𝛾. Tal fator aumenta 

a força lateral equivalente em uma intensidade menor que o primeiro termo da equação 5.5, 

para um valor de 𝛾 > 1. 

A diferença entre massa modal e massa equivalente retratada na equação 5.3 resulta em 

(2𝛾 + 1), sendo que a Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 

2011) adota 𝛾 = 1 e adiciona o coeficiente 𝑘7, ficando então (2𝛾 + 1) = 3	(0,76 + 0,24𝛾). 

Dessa forma, a equação do momento na base é obtida ao se inserir o termo calculado na equação 

5.6 à equação 2.20. Ou seja, o primeiro termo da equação 5.8 é z2 − :
IO4

{, enquanto que o 

termo equivalente na equação 2.21 é z :
IO4

{	(0,76 + 0,24𝛾). Analisando-se ambos os termos, 

eles só são iguais quando 𝛾 = 1, sendo o termo da equação 5.8 crescente com 𝛾 crescente, e o 

termo da equação 2.21 decrescente com 𝛾 crescente, conforme se observa na figura 5.1. 

 
 

 
Figura 5.1 – Comparação entre os termos da equação 5.8 da proposta 

para a NBR-6123 (em azul) e da equação 2.21 da Norma Australiana e 
Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011) (em vermelho). 

5.3 PROPOSTA PARA COMPLEMENTO DO CAPÍTULO 11 DA NBR-6123 

O Capítulo 11 da NBR-6123 possui um procedimento para quantificação da força lateral em 

estruturas de seção circular. Sendo assim, o complemento aqui apresentado será para a seção 

“11.2 Desprendimento de vórtices em edifícios de seção retangular” da NBR-6123, e está 

numerado e formatado de acordo com o presente trabalho. 
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5.3.1 Generalidades 

A verificação do fenômeno de desprendimento de vórtices em edifícios de seção retangular 

pode ser analisada através do número de Scruton da estrutura, conforme equação 5.11. Caso o 

número de Scruton seja inferior a 20, é provável que a estrutura seja excitada pelo 

desprendimento de vórtices, devendo-se fazer uma análise estrutural dinâmica mais detalhada.  

𝑆𝑐 =
4𝜋	𝑚6 	𝜉6
𝜌	𝑑4  (5.11) 

Onde: 

𝑚6 – massa equivalente por unidade de comprimento da estrutura, segundo a equação 5.12; 

𝑑 – dimensão característica da estrutura, perpendicular à direção do vento. 
 

𝑚6 =	
∫ 𝑚(𝑧)	𝜑4(𝑧)	𝑑𝑧;
3

∫ 𝜑4(𝑧)	𝑑𝑧;
3

 (5.12) 

Onde: 

ℎ – altura total da estrutura; 

𝑚(𝑧)– massa por unidade de comprimento; 

𝜑(𝑧) – forma modal. 
 

5.3.2 Expressões para dimensionamento 

Para edifícios de até 120 metros de altura, a força lateral equivalente distribuída ao longo da 

altura da estrutura 𝐹&(𝑧) pode ser encontrada através da equação 5.13, enquanto o momento 

fletor na base devido a essa força 𝑀& pode ser encontrado através da equação 5.14. 𝐹&(𝑧) 

representa uma força distribuída ao longo de uma faixa de 1 metro de altura, para a cota 𝑧. Para 

a obtenção do vetor de forças, utilizar a equação 5.13 para cada cota 𝑧 (de metro em metro) ao 

longo da altura da edificação. 

𝐹&(𝑧) = 	 (2𝛾 + 1)	z0,5	𝜌#-𝑉V;
4𝑑{	𝑔) z

𝑧
ℎ{

I
}�
𝜋	10N#$
4𝜁6

� (5.13) 

𝑀& =	�2 −
3

𝛾 + 2�	z0,5	𝜌#-𝑉
V;
4𝑑	ℎ4{	𝑔) }�

𝜋	10N#$
4𝜁6

�	 (5.14) 
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Onde: 

z – cota; 

𝛾 – expoente da forma modal (tabela 19 da NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 1988)); 

𝜌#- = 1,226	𝑘𝑔/𝑚: – massa específica do ar; 

𝑉V; = 	𝑉3	𝑆+	𝑆4,2LM33	1	𝑆: – velocidade média na altura da edificação; 

𝑉3 – velocidade básica do vento: velocidade de uma rajada de três segundos excedida na 
média uma vez em 50 anos, a dez metros acima do terreno, em campo aberto e plano; 

𝑆+ – fator topográfico; 

𝑆4,PLM33	Q – fator de rugosidade do terreno e dimensões da edificação, com intervalo de tempo 
de 600 segundos, dependente da categoria e da altura da edificação (tabela 22 – Anexo A da 
NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988)); 

𝑆: – fator baseado em conceitos probabilísticos; 

𝑔) = �2 ln(𝑓0	600) – fator de pico; 

𝑓R – frequência natural da estrutura; 

𝐶,& – coeficiente do espectro da força lateral, disponível na seção 5.3.3; 

𝜁6 – razão de amortecimento estrutural crítico (tabela 19 da NBR-6123 (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1988)). 
 

5.3.3 Coeficientes do espectro da força lateral (𝐶!") 

Considerando-se as seguintes relações dimensionais: altura (ℎ); dimensão da edificação na 

direção transversal ao escoamento (𝑑); e dimensão da edificação na direção do escoamento (𝑏), 

relaciona-se a edificação de acordo com ℎ/𝑑/𝑏 no quadro 5.1, e toma-se o valor do respectivo 

coeficiente 𝐶,& para a velocidade reduzida 𝑉V;/(𝑓0	𝑑) em uma das figuras indicadas no quadro 

5.1. Para valores intermediários entre as relações ℎ/𝑑/𝑏, utilizar o maior valor de 𝐶,& obtido. 

Quadro 5.1 – Relação entre h/d/b e a figura em que se encontra o 
espectro adequado 
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Figura 5.2 – Valores 

de 𝐶,& para  
ℎ/𝑑/𝑏 = 3/1/1. 

Figura 5.3 – Valores 
de 𝐶,& para  

ℎ/𝑑/𝑏 = 6/1/1. 

 
 

 
Figura 5.4 – Valores de 𝐶,& para  

ℎ/𝑑/𝑏 = 9/1/1. 
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Figura 5.5 – Valores 

de 𝐶,& para  
ℎ/𝑑/𝑏 = 6/1,5/1. 

Figura 5.6 – Valores 
de 𝐶,& para  

ℎ/𝑑/𝑏 = 6/1/1,5. 

 

  
Figura 5.7 – Valores 

de 𝐶,& para  
ℎ/𝑑/𝑏 = 9/1,5/1. 

Figura 5.8 – Valores 
de 𝐶,& para  

ℎ/𝑑/𝑏 = 9/1/1,5. 
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Figura 5.9 – Valores 

de 𝐶,& para  
ℎ/𝑑/𝑏 = 6/2/1. 

Figura 5.10 – 
Valores de 𝐶,& para  
ℎ/𝑑/𝑏 = 6/1/2. 

 

  
Figura 5.11 – 

Valores de 𝐶,& para  
ℎ/𝑑/𝑏 = 9/2/1. 

Figura 5.12 – 
Valores de 𝐶,& para  
ℎ/𝑑/𝑏 = 9/1/2. 
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Figura 5.13 – 

Valores de 𝐶,& para  
ℎ/𝑑/𝑏 = 6/3/1. 

Figura 5.14 – 
Valores de 𝐶,& para  
ℎ/𝑑/𝑏 = 6/1/3. 

 

  
Figura 5.15 – 

Valores de 𝐶,& para  
ℎ/𝑑/𝑏 = 9/3/1. 

Figura 5.16 – 
Valores de 𝐶,& para  
ℎ/𝑑/𝑏 = 9/1/3. 
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5.4 COMPARAÇÃO ENTRE O MODELO 8 E O MODELO EM ESCALA 

REDUZIDA DE UM EDIFÍCIO REAL 

Todos os modelos analisados até então são “lisos”, sem descontinuidades, sem sacadas e sem 

detalhes construtivos como golas, requadros, entre outros. Ou seja, são muito mais simples que 

grande parte das edificações usuais. A fim de verificar a validade da aplicação dos espectros 

dos modelos aqui ensaiados, foi analisado o modelo em escala reduzida de um edifício real, 

com as relações ℎ/𝑑/𝑏 aproximandamente iguais a 9/2/1. Tal edifício tem planta praticamente 

retangular, com ℎ = 140,88 m e dimensões em planta de 31,43 m e 15,72 m. A escala utilizada 

no modelo que representa este edifício permitiu que se mantivessem grande parte de seus 

detalhes arquitetônicos. 

O edifício possui uma base alargada que segue até a cota de 20 m. Para verificar se essa base 

influencia no espectro de força lateral, comparou-se os espectros obtidos com o edifício 

considerando e desconsiderando essa base alargada. Os espectros foram praticamente iguais, o 

que é justificável, pois esta base está mais próxima do solo, em uma camada mais turbulenta. 

O edifício está situado em uma região classificada como sendo de Categorias III e IV (NBR-

6123, 1988) quando o escoamento incide nos ângulos de 0º, 90º e 270º, e de Categoria I quando 

o escoamento incide no ângulo de 180º. A incidência na menor fachada equivale aos ângulos 

de 0º e 180º, enquanto que a incidência na maior fachada é representada pelos ângulos de 90º e 

270º.  

Sendo assim, a figura 5.17 representa a comparação do entre os espectros do modelo em escala 

reduzida do edifício real analisado com incidência a 0º e o do Modelo 8 (9/1/2) com 𝑝 = 0,23. 

Nela observa-se que, para tal arranjo, os espectros são semelhantes, conforme já era esperado. 

No entanto, para frequências reduzidas entre 0,1 e 0,2, os valores do espectro da força de 

sustentação são sensivelmente mais elevados no modelo representativo de um edifício real. 

A figura 5.18 apresenta a comparação entre os espectros do modelo em escala reduzida do 

edifício real com escoamento incidente a 90º e a 270º e o do Modelo 8 (9/2/1) com 𝑝 = 0,23. 

Considerando-se os resultados do modelo do edifício real, os resultados para 90º e 270º foram 

praticamente idênticos. No entanto, os espectros do edifício não acompanharam o pico que 
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ocorreu na análise do Modelo 8 (9/2/1), o qual ocorre a uma velocidade reduzida de 10. Mesmo 

assim, conclui-se que o Modelo 8 pode ser usado para representar o edifício com segurança. 

Já a figura 5.19 apresenta a comparação entre os espectros do modelo em escala reduzida do 

edifício real com escoamento incidente a 180º e o do Modelo 8 (9/1/2) com 𝑝 = 0,11. É possível 

observar-se que ambas as curvas são bastante semelhantes. No entanto, a partir de uma 

velocidade reduzida de 12, o espectro do Modelo 8 (9/1/2) é mais elevado e as cargas acabam 

sendo um pouco mais elevadas do que no modelo do edifício real. Portanto, pode-se concluir 

que a utilização dos espectros obtidos nos modelos ensaiados é válida para a obtenção da força 

lateral em edificações reais com suas características arquitetônicas próprias. 

 
 

 
Figura 5.17 – Comparação entre os espectros do edifício real com 

incidência a 0º e o do Modelo 8 (9/1/2) com 𝑝 = 0,23. 
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Figura 5.18 – Comparação entre os espectros do edifício real com 
incidência a 90º e a 270º e o do Modelo 8 (9/2/1) com 𝑝 = 0,23. 

 
 

 
Figura 5.19 – Comparação entre os espectros do edifício real com 

incidência a 180º e o do Modelo 8 (9/1/2) com 𝑝 = 0,11. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresenta as considerações finais deste trabalho, análises gerais sobre os ensaios 

e sobre a metodologia proposta para a NBR-6123, bem como sugestões para trabalhos futuros. 

6.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS ENSAIOS 

Visando a determinar qual a escala seria mais adequada para utilizar nos modelos ensaiados no 

túnel de vento, o modelo com ℎ/𝑑/𝑏 = 3/1/1 foi elaborado com duas diferentes escalas. Os 

referidos modelos, chamados de Modelos 1 (ℎ = 15	𝑐𝑚) e 2 (ℎ = 30	𝑐𝑚) apresentaram 

resultados bem semelhantes tanto nos coeficientes de sustentação, como nos espectros da força 

de sustentação. No entanto, se observa que o Modelo 1 (de menor altura) teve coeficientes de 

sustentação inferiores ao Modelo 2, principalmente em escoamentos mais turbulentos. Isso se 

deve ao fato de as tomadas de pressão do Modelo 1 serem muito mais próximas ao chão do 

túnel de vento, região esta muito mais turbulenta que a mais elevada. Como conclusão, não se 

trata somente de escala mais adequada, mas também da altura do modelo mais adequada e da 

sua relação com a escala do vento simulado. 

O Modelo 3 (6/1/1), quando ensaiado em escoamento uniforme e suave, apresentou coeficientes 

de sustentação inferiores aos obtidos com um escoamento mais turbulento, como o com 𝑝 =

0,11. Inicialmente, isso surpreendeu, pois era esperado que a correlação entre os vórtices fosse 

atrapalhada com o aumento da turbulência. Como conclusão, um coeficiente de sustentação 

menor não necessariamente significa que há menor correlação entre os vórtices. Além disso, 

esse fenômeno de coeficientes de sustentação inferiores em escoamentos menos turbulentos já 

foi retratado como normal para estruturas de seção circular em escoamentos com Reynolds 

ultracrítico e é apresentado na figura 4.24 de Vickery e Daly (1984). No entanto, fica sugerida 

para trabalhos futuros a investigação da ocorrência de tal fenômeno em estruturas de seção 

retangular. 

Quando analisou-se o Modelo 4 (6/2/1 e 6/1/2), esperava-se que os valores r.m.s. dos 

coeficientes de sustentação 𝐶(& fossem maiores quando o escoamento incidisse sobre a maior 

fachada, porque a massa de ar movida era maior e porque não haveria possibilidade de haver 

recolamento do escoamento. No entanto, para esse modelo, quando o vento incidiu na maior 

fachada, ocorreram pequenos vales, sendo os coeficientes vizinhos aos ângulos de incidência 
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perpendiculares às fachadas maiores que os valores dos obtidos para os próprios ângulos 

ortogonais à fachada. Inicialmente, pensou-se que podia ter sido falha, e o ensaio foi refeito. 

No entanto, todos os resultados com os modelos com relações dimensionais 𝑑/𝑏 = 2/1  e 

𝑑/𝑏 = 3/1  tiveram resultados semelhantes. No caso dos modelos intermediários, com 𝑑/𝑏 =

1,5/1, os picos foram pronunciados, e os resultados obtidos com os ângulos de incidência 

ortogonais às maiores fachadas (90º e 270º) foram superiores aos ângulos vizinhos (75º, 105º, 

255º e 285º), os quais também foram consideravelmente elevados. 

Ao se analisar os gráficos dos coeficientes 𝐶(& dos Modelos 6 (6/3/1 e 6/1/3) e 10 (9/3/1 e 9/1/3), 

observa-se que, com exceção do escoamento uniforme e suave incidindo sobre a menor fachada, 

praticamente não houve pico, com os valores de 𝐶(& praticamente constantes. Mesmo assim, as 

curvas de espectros das forças de sustentação tiveram comportamento semelhante às curvas dos 

Modelos 4 (6/2/1 e 6/1/2) e 8 (9/2/1 e 9/1/2), com um pico bem pronunciado no valor do número 

de Strouhal, com vento incidente na maior fachada, e com comportamento crescente com vento 

incidente na menor fachada. Isso reforça a ideia de que baixos coeficientes 𝐶(& não 

necessariamente representam a ausência do fenômeno de desprendimento de vórtices, ou a 

baixa correlação entre os mesmos. 

Os resultados dos coeficientes 𝐶(& obtidos para Modelo 7 (9/1/1) foram, também, diferentes do 

esperado. Em escoamento uniforme e suave, com vento incidindo a 90º e 270º, foram 

observados picos. No entanto, com vento incidindo a 0º e a 180º ocorreram vales, o que é 

totalmente inesperado em um modelo com quatro eixos de simetria. Tal comportamento não 

ocorreu nos Modelos 1 e 2 (3/1/1), nem no Modelo 3 (6/1/1), cuja altura ℎ = 30	𝑐𝑚. Uma 

possível justificativa é que o escoamento uniforme e suave do Túnel de Vento Professor 

Joaquim Blessmann possui uma intensidade de turbulência bem baixa, e o Modelo 7 (ℎ =

45	𝑐𝑚) possui grande parte de suas tomadas em uma cota mais elevada, ou seja, com menor 

intensidade de turbulência que os outros modelos. Os modelos foram manufaturados com 

chapas de acrílico de 3 mm, sendo que duas fachadas possuem placas inteiras de 50 mm 

(fachadas perpendiculares a escoamentos com ângulo de incidência de 0º e 180º) e duas 

fachadas possuem uma placa inteira de 44 mm colada às outras duas chapas de espessura 3 mm, 

resultando em uma fachada com largura total de 50 mm (fachadas perpendiculares a 

escoamentos com ângulo de incidência de 90º e 270º). Como os modelos são manufaturados, 

e, por mais que se tomassem medidas para minimizar as imperfeições de montagem, o 
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escoamento foi sensível a essas imperfeições, causando turbulência local e resultando na 

diferença observada. 

6.2 COMENTÁRIOS SOBRE A METODOLOGIA PARA A NBR-6123 

Em um trabalho anterior (GRALA, 2016), no qual se estudou o desprendimento de vórtices em 

estruturas de seção circular, observou-se que o modelo de Vickery e Basu era basicamente a 

aplicação de uma função espectro de força conhecida como Bell Shape dentro da equação de 

admitância mecânica. Partindo-se dessa premissa, este trabalho avançou em duas frentes: na 

primeira, buscou-se os coeficientes de sustentação, aplicando-os à função Bell Shape proposta 

por Vickery e Clark (1972); já na segunda frente, buscou-se gerar os espectros da força de 

sustentação através de ensaios em túnel de vento. 

Ambas as frentes de trabalho foram bem-sucedidas, chegando-se a resultados condizentes com 

a realidade. No entanto, a função proposta por Vickery e Clark (1972) só era precisa na região 

próxima ao pico dos espectros, com velocidades reduzidas da ordem de 10. Em velocidades 

reduzidas menores, a função age contra a segurança. Como poucas edificações estão inseridas 

em ambientes com velocidades reduzidas tão altas, a função Bell Shape de Vickery e Clark 

(1972) não pode ser aplicada ao caso dos edifícios convencionais. Dessa forma, a abordagem 

mais adequada para a resolução do problema analisado neste trabalho acabou sendo a geração 

de espectros da força de sustentação, os quais podem ser aplicados à equação de admitância 

mecânica. 

Analisando-se a bibliografia disponível, observou-se que Saunders e Melbourne (1977a), e 

posteriormente a conterrânea Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS 

AUSTRALIA, 2011) também aplicaram espectros obtidos em ensaios na equação de 

admitância mecânica, tal qual propõe este trabalho. Holmes (2014) reforça afirmando que os 

resultados obtidos com a metodologia exposta na Norma Australiana e Neozelandesa condizem 

com a realidade.  

Tendo como objetivo chegar a espectros confiáveis, reproduziram-se os ensaios com os 

modelos expostos na Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011), 

visando à sua comparação. Tais modelos compõem, como já citado, o Grupo 1 de ensaios. 

Apesar de os ensaios serem realizados em túneis de vento diferentes, com modelos com escalas 

diferentes e até em épocas diferentes, os resultados das comparações foram muito promissores. 
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As principais diferenças analisadas foram com relação aos picos, que na Norma Australiana e 

Neozelandesa (STANDARDS AUSTRALIA, 2011) estão um pouco suavizados, devido a esta 

norma lançar mão de expressões polinomiais para representar os espectros. 

Saunders e Melbourne (1977a) apresentam, além dos modelos do Grupo 1, espectros para um 

modelo com relação dimensional ℎ/𝑑/𝑏 = 6/1,5/1, a qual representa o CAARC Standard Tall 

Building (Grupo 2). No entanto, apesar de ser um modelo bastante utilizado em diversas 

pesquisas na Engenharia do Vento, a Norma Australiana e Neozelandesa optou por não 

apresentar seus espectros. 

Em resumo, todos os modelos do Grupo 1 foram comparados aos da Norma Australiana e 

Neozelandesa e aos de Saunders e Melbourne (1972a). O modelo do Grupo 2, que representa o 

CAARC, foi comparado somente com os espectros de Saunders e Melbourne (1972a) e com os 

ensaios de Oliveira (2011), que foram realizados com a balança dinâmica de 3 graus de 

liberdade que o autor desenvolveu. Todas as comparações feitas tiveram bons resultados, ou 

seja, os ensaios feitos neste trabalho foram de encontro com os resultados encontrados na 

bibliografia. No entanto, o ensaio do CAARC com vento incidente na menor fachada destoou 

consideravelmente dos resultados de Oliveira (2011). Felizmente, tal diferença se deu a partir 

de velocidades reduzidas consideradas elevadas, superiores a 10. 

Com relação ao equacionamento proposto para o capítulo da NBR-6123, o qual corresponde a 

uma adaptação da equação de admitância mecânica, há uma pequena diferença com relação ao 

equacionamento presente na Norma Australiana e Neozelandesa (STANDARDS 

AUSTRALIA, 2011). Nesta norma, os autores utilizaram outro coeficiente para corrigir a forma 

modal que varia segundo o expoente 𝛾. Tal adaptação acaba aumentando a força lateral com 

menos intensidade qua a equação da admitância mecânica quando 𝛾 aumenta, e acaba reduzindo 

o momento fletor na base quando 𝛾 aumenta. Infelizmente, não foi encontrada bibliografia 

justificando e explicando o uso desse fator de correção da forma modal. 

Por fim, tomaram-se os dados obtidos em túnel de vento de modelo em escala reduzida de um 

edifício real, com todos os seus detalhes e peculiaridades, cujas relações dimensionais fossem 

próximas a algum dos modelos analisados. No caso, tal edifício foi comparado ao Modelo 8, 

que possui as relações dimensionais  ℎ/𝑑/𝑏 = 9/2/1, quando o escoamento é incidente na 

maior fachada. A comparação dos espectros dos modelos mostrou que os resultados obtidos 



216 

__________________________________________________________________________________________ 
Pedro Grala (pedro@egrala.com.br) - Tese de Doutorado. Porto Alegre: PPGEC/UFRGS, 2020. 

com o Modelo 8 foram bastante condizentes com os resultados obtidos no modelo do edifício 

real, salvo algumas pequenas diferenças. Houve casos em que os valores do espectro obtido 

com o modelo do edifício real foram sensivelmente superiores aos do Modelo 8. No entanto, 

tal diferença estaria dentro do coeficiente de segurança que majora as cargas no 

dimensionamento de estruturas. Isso mostra que a metodologia, se confirmada a validade total 

da equação de admitância mecânica, pode ser utilizada para o dimensionamento de estruturas 

de seção retangular, ou seja, confirma-se o posicionamento positivo de Holmes (2014). 

6.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como é possível observar, ainda há muito a desenvolver nessa área, ainda mais no que tange a 

comparações da equação de admitância dinâmica com modelos aeroelásticos. Algumas dessas 

melhorias, que podem vir a ser estudadas no futuro, são apresentadas a seguir: 

a) a comparação das respostas obtidas entre modelos aeroelásticos e os espectros 
gerados através dos modelos estáticos inseridos na equação de admitância 
mecânica; 

b) ensaios com modelos de relações intermediárias, tais como ℎ/𝑑/𝑏 iguais a: 
3/2/1, 3/1,5/1, 6/2,5/1, 9/2,5/1, e etc.; 

c) o desenvolvimento de coeficientes que levem em conta a torção que o fenômeno 
de desprendimento de vórtices pode causar em edificações; 

d) o desenvolvimento de um fator que leve em conta a influência de edificações 
vizinhas; 

e) a comparação dos resultados obtidos através dos modelos simples com outros 
modelos em escala reduzida representando edifícios de geometria real, com seus 
detalhes arquitetônicos; 

f) a investigação das causas que fazem com que os coeficientes r.m.s. da força de 
sustentação obtidos em escoamento uniforme e suave sejam inferiores aos 
obtidos com escoamento deslizante e turbulento com 𝑝 = 0,11. 
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