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RESUMO 

Neste trabalho é abordado um problema acoplado fluido-estrutura, comparando o resultado 

com a análise modal de uma estrutura. O objetivo do trabalho consiste em analisar o 

fenômeno físico da interação fluido-estrutura em estruturas flexíveis, adotando um modelo 

compatível com essa situação. Para tal, o problema acoplado é resolvido utilizando uma 

abordagem Lagrangeana-Euleriana para o domínio do fluido, enquanto que, para o domínio 

do sólido é utilizado uma abordagem Lagrangeana. Como apoio para resolução das equações 

matemáticas do problema acoplado, foi utilizado o software de análises físicas ANSYS®. 

Uma análise modal utilizando o método Rational Fractional Polynomial foi desenvolvida 

para uma estrutura de aço em escala reduzida, e o resultado desta foi comparado com o 

resultado obtido do modelo feito no software. Seus modos de vibrar e frequências naturais são 

utilizados para comparar com o ocorrido no problema acoplado. O problema acoplado 

consiste em analisar o comportamento dinâmico da estrutura quando ela está sujeita à uma 

carga de ventos aleatórios, gerados pela incidência de uma rajada de vento em obstáculos. 

Constatou-se que uma estrutura submetida à cargas de ventos aleatórios tende a se 

movimentar conforme seus modos de vibração. Além disso, se a oscilação da carga de ventos 

aleatórios tiver uma frequência próxima da frequência natural da estrutura, esta tende a obter 

grandes deslocamentos.   

 

Palavras-chaves: Análise Modal. Interação Fluido-Estrutura. Problema Acoplado 
Fluido-Estrutura.  
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ABSTRACT 

In this work, a coupled fluid-structure problem is approached, comparing the result with the 

modal analysis of a structure. The objective of this work is to analyze the physical 

phenomenon of fluid-structure interaction in flexible structures, adopting a model compatible 

with this situation. The coupled problem is solved using a Lagrangean-Eulerian approach for 

the fluid domain, whereas for the solid domain an Lagrangean approach is used. As support 

for solving the mathematical equations of the coupled problem, ANSYS® physical analysis 

software was used. A modal analysis using the Rational Fractional Polynomial method was 

developed for a small-scale steel structure, and the result was compared to the result obtained 

from the software model. Its vibrating modes and natural frequencies are used to compare 

with what occurred in the coupled problem. The coupled problem consists of analyzing the 

dynamic behavior of the structure when it is subjected to a load of random winds, generated 

by the incidence of a gust of wind in obstacles. It was found that a structure subjected to loads 

of random winds tends to move according to its modes of vibration. In addition, if the 

oscillation of the random wind load has a frequency close to the natural frequency of the 

structure, it tends to obtain large displacements. 

Keywords: Modal Analysis. Fluid-Structure Interaction. Coupled Fluid-Structure 
Problem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Problemas acoplados fluido-estrutura possuem papel fundamental no desenvolvimento 

de várias áreas da engenharia. Dentro da engenharia civil, destacam-se barragens, 

reservatórios de água, tanques de combustíveis, plataformas marinhas, turbinas, sistemas de 

tubulações e em estruturas em geral (Souza Jr., 2006 e Gilbert, 1988). Além disso, também 

utiliza-se dessa abordagem para resolver problemas de biomedicina, como a circulação 

sanguínea no corpo humano. 

 Em casos em que a presença de um fluido em movimento, quando em contato com 

uma estrutura, promove a alteração do comportamento dinâmico desta, tem-se neste caso um 

problema clássico do problema acoplado fluido-estrutura. Neste tipo de abordagem, as 

formulações descrevem e modelam o problema de maneira integrada, onde a solução para os 

domínios da estrutura e do fluido são acopladas. 

 Os problemas acoplados fluido-estrutura podem ser classificados de diversas formas. 

De acordo com Zienkiewicz & Taylor (1989), tem-se duas grandes classes de problemas 

acoplados: a classe I é a que contém os problemas em que utilizam diferentes discretizações 

entre os domínios, descrevendo situações físicas diferentes e, por uma imposição da condição 

de contorno na região da interface fluido-estrutura, é nesta em que o acoplamento ocorre; 

enquanto que a classe II é a que contém os problemas onde vários domínios se sobrepõem 

total ou parcialmente uns sobre os outros, sendo que, neste caso, as equações descrevem 

diferentes fenômenos físicos, e o acoplamento ocorre através da equação diferencial. As 

figuras 1 e 2 mostram alguns exemplos dessa classificação. 
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Figura 1 - Classe I – Domínios fisicamente diferentes.  

(Fonte: Zienkiewicz & Taylor, 1989). 

 

 

Figura 2 – Classe II – Percolação em meios porosos.  

(Fonte: Zienkiewicz & Taylor, 1989). 

  

 Devido à necessidade de construção de hidrelétricas com o desenvolvimento do setor 

energético do último século, as pesquisas no campo de interação fluido-estrutura na análise de 

barragens já estão bem desenvolvidas. Porém, foi na área nuclear que estas pesquisas 

trouxeram grandes benefícios, de acordo com Morais (2000), as pesquisas estão bastante 

direcionadas ao setor petrolífero e gás natural.  

 Em relação às estruturas de edificações convencionais, as pesquisas podem trazer 

benefícios, principalmente em relação a projetos mais seguros, com novos materiais e que 



 
 

16

propiciem um baixo custo destas estruturas. De acordo com Leitão (2014), as normas de 

cálculo estrutural apresentam de forma simplificada os efeitos de segunda ordem das 

estruturas, o que pode causar grandes deslocamentos nas mesmas e consequentemente o 

colapso iminente de uma estrutura. Estes efeitos de segunda ordem muitas vezes podem ser 

causados por uma rajada de vento, principalmente em estruturas de aço, que são leves e pouco 

rígidas. A Norma NBR 6118-2003 no seu capítulo 15 trata especificamente deste tema e no 

item 15.2 o conceitua assim: 

“Efeitos de 2ª ordem são aqueles que se somam aos obtidos numa 
análise de primeira ordem (em que o equilíbrio da estrutura é 
estudado na configuração geométrica inicial), quando a análise do 
equilíbrio passa a ser efetuada considerando a configuração 
deformada” (NBR 6118-2003). 

 Em relação à dinâmica das estruturas, não se pode deixar de comentar sobre os 

avanços nos estudos com a tecnologia cada vez mais eficiente. Com a utilização da mecânica 

computacional é possível realizar cálculos efetivos e levar em consideração todos os efeitos 

dos deslocamentos nas estruturas.  

 A análise modal é um método utilizado para determinar quais as frequências naturais 

de um sistema mecânico. Um sistema mecânico possuí uma quantidade de frequência naturais 

igual a quantidade de graus de liberdade que ele possui (EWINS, 2000). A saída deste tipo de 

simulação é a frequência natural do conjunto e sua configuração deformada. Portanto, a 

análise modal merece destaque, pois com esta pode-se determinar os parâmetros modais de 

uma estrutura, a fim de evitar carregamentos oscilantes nas frequências naturais da estrutura 

pronta, conforme mostrado no capítulo 3 deste trabalho. 

 Com a implementação da transformada rápida de Fourier e o avanço computacional, a 

análise modal sofreu uma revolucionária mudança no início da década de 1970. Antes disso, 

análises modais eram feitas com equipamentos analógicos, porém estas formas de análises 

requeriam novos métodos de processamento de sinal.  
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 Formenti and Richardson (2002) apresentaram uma revisão de diversos métodos de 

análise modal desenvolvidos a partir da década de 70, além de comentários pertinentes a 

respeito de cada um desses métodos. Esses métodos podem ser no domínio do tempo, como 

por exemplo, os métodos: Complex Exponential Method, Time Domain Polyreference Method 

e Ibrahim Time Domain Method, ou no domínio da freqüência, como por exemplo, os 

métodos: Circle-Fit, Line-Fit e diversos outros métodos com suas particularidades (Ewins, 

2000). 

 Peter Avitabile (2001) responde algumas questões sobre análise modal de uma forma 

simples, sem se utilizar dos equacionamentos matemáticos, mas focando principalmente nos 

conceitos e nas teorias envolvidas nos métodos experimentais de análise modal. Em outro 

contexto, Richardson e Schwarz (2003) apresentam a aceitação generalizada de obtenção dos 

parâmetros modais através de dados experimentais e revêem o método de ajuste de curva e 

suas aplicações. 

 Análise modal de dados experimentais não necessariamente é utilizada em análises de 

estruturas convencionais, como mostra o trabalho de Braga et al. (2011). Neste trabalho, os 

autores comparam a relação de métodos numéricos com os métodos experimentais de análise 

modal em cabos condutores de linha de transmissão, atingindo ótimos resultados, 

determinando as frequências naturais e os modos de vibrar dos cabos. 

 Nunes Jr (2006) apresentou uma metodologia baseada no método de Identificação 

Estocástica de Subespaços (IES) para identificação dos parâmetros modais. Neste trabalho, 

observou que o método têm praticamente a mesma ordem de precisão dos resultados obtidos 

com a análise modal clássica Eigensystem Realization Algorithm (ERA) e Ibrahim Time 

Domain Method. Segundo o autor, isto demonstra que a metodologia poderia ser aplicada na 

identificação de estruturas reais, usando somente as respostas. 
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 Já observando os aspectos de análise modal vistos por Freitas (2008) foram estudadas 

a Identificação Estocástica de Subespaço (IES) e a Decomposição no Domínio da Frequência 

(DDF). Os dois métodos foram comparados, e estudados com estruturas reais e os resultados 

obtidos nos testes experimentais foram satisfatórios, pois as duas técnicas foram capazes de 

estimar os parâmetros modais das estruturas analisadas. 

 

1.1 O PROBLEMA ACOPLADO FLUIDO-ESTRUTURA 

 

 Incialmente desenvolvido para aplicação em estruturas aquáticas, as análises de 

problemas acoplados fluido-estrutura iniciaram-se assim que a tragédia do Titanic aconteceu, 

em 1912. Junger (1997) mostra a execução de submarinos por estudos desse método durante a 

primeira guerra mundial. Na área de engenharia mecânica, Tabarrok (1978) expandiu os 

estudos para problemas de vibração acústico-estrutural, contribuindo para a engenharia 

aeroespacial. 

 Nas últimas décadas, através do método de elementos finitos (MEF), os problemas 

acoplados fluido-estrutura vêm sendo resolvidos de diversas formas e com boa precisão nos 

resultados. Apesar disso, existem diversas técnicas numéricas diferentes entre si para 

resolução desses tipos de problemas. O que mais influencia na maneira como é abordado o 

problema é a forma como é modelado o domínio do fluido. Pelo MEF, a variável do fluido 

pode assumir algumas grandezas, como velocidade e pressão, enquanto que a incógnita para o 

sólido é o campo de deslocamentos, (EVERSTINE, 1997). Dependendo da variável escolhida 

para o domínio do fluido, o problema pode não ser atendido, ou seja, cada uma das variáveis 

possíveis para o fluido apresentam aplicações restritas a certo tipo de problema. 

 Usualmente, a estrutura é discretizada pelo método de elementos finitos, incluindo 

qualquer tipo de estrutura, como vigas, placas, sólidos ou corpos mais complexos. De forma 
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análoga, o fluido também pode ser discretizado pelo mesmo método de discretização que a 

estrutura, desde que adicionadas as condições de contorno correlatas ao fluido. Delfim Júnior 

(2004) combinou diversas técnicas numéricas, aplicando o MEF-MEC para o problema de 

interação fluido-estrutura. 

 Bazilevs, Takizawa e Tezduyar (2013) se inspiraram nas soluções analíticas e 

desenvolveram um belo trabalho, consistindo de equações governantes do fenômeno, além de 

apresentar métodos e aplicações utilizando a mecânica computacional. 

 Segundo Zienkiewicz e Bettess (1978), existem duas formas clássicas de abordagem 

de um problema acoplado fluido-estrutura, Lagrangeana e Euleriana. 

 A abordagem Lagrangeana considera o deslocamento como variável em ambos os 

domínios, onde o fluido é considerado como sólido elástico e sem módulo de cisalhamento. A 

programação computacional para este método é facilitada pelo fato de que as matrizes do 

problema acoplado são simétricas, o que é uma vantagem. Como desvantagem deste método 

pode-se citar o fato do fluido não possuir módulo de cisalhamento, gerando resultados 

degenerados, em decorrência do grande número de graus de liberdade gerado por essa 

hipótese (ZIENKIEWICZ e BETTES, 1978). 

 Estes resultados degenerados são difíceis de inspecionar apenas pelos seus valores, 

portanto, não há como saber se é um resultado real ou hipotético sem aprofundar a análise 

numérica da questão, de acordo com Wilson e Khalvati (1983). Estes autores desenvolveram 

uma técnica de integração com restrição ao rotacional, eliminando os resultados incoerentes. 

Hamdi, Ousset e Verchery (1978) também consideram a restrição ao rotacional no 

deslocamento do fluido em seu trabalho. Neste caso, utilizaram de uma função de penalidade 

no princípio variacional.  
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 A formulação Lagrangeana também é demonstrada em trabalhos de outros 

pesquisadores, como Bathe e Hahn (1978), Bermúdez, Durán e Rodríguez (1997), entre 

outros. 

 A opção de utilizar como incógnita do fluido as grandezas pressão, potencial e o 

potencial de deslocamentos é o que caracteriza a formulação Euleriana. A variável do sólido 

continua sendo o deslocamento. Zienckiewicz e Newton (1969) utilizaram a abordagem 

Euleriana, utilizando-se como incógnitas a pressão para o fluido e o deslocamento para o 

sólido. Este método possui como característica matrizes assimétricas, não sendo possível 

resolução por códigos padrão utilizados em sistemas simétricos. É mais vantajoso por possuir 

menor número de graus de liberdade para descrição do movimento do fluido. Por utilizar 

deslocamento U (sólido) e pressão P (fluido) é conhecido por método U-P. Sua forma 

matricial é expressa da seguinte maneira: 

0
− +

0
0 + 0 =

0
                    (1) 

Sendo: 

e  – matrizes de massa da estrutura e fluido respectivamente; 

 e  – matrizes de amortecimento da estrutura e fluido respectivamente; 

 e  – matrizes de rigidez da estrutura e fluido respectivamente; 

 e  – matriz do acoplamento fluido-estrutura; 

 – força aplicada sobre a estrutura; 

 – densidade do fluido. 

 

 Müller (1981) alterou essa formulação obtendo resultados consideráveis. Ele propôs 

uma simplificação do método numérico, eliminando os graus de liberdade do fluido. Portanto, 
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o sistema apresenta apenas graus de liberdade da estrutura. Para isso, utilizou uma matriz de 

massa adicional. Daniel (1980) utilizou uma abordagem parecida. 

 Sandberg (1995) desenvolveu um método que soluciona o problema das matrizes não 

simétricas. Trata-se da mudança nos autovetores em cada subdomínio (fluido e estrutura) na 

formulação U-P, chegando em um novo sistema, dessa vez simétrico, o que o torna capaz de 

ser resolvido pelos códigos padrão para cálculos de autovalores. Aplicando esse método, 

Sandberg, Hansson e Gustavsson (2001) resolveram problemas muito mais complexos, 

contemplando vários subdomínios. 

 Um trabalho que merece destaque é o artigo de Everstine (1981), que eliminou a não-

simetria das matrizes da equação (1). Para isso, foi reformulado a análise com uma nova 

incógnita ( ), que se trata do potencial de velocidade como uma variável escalar, ou seja, um 

problema acústico. O potencial de velocidades fica escrito da seguinte forma: 

=  ∴  =                                                             (2) 

 Essa formulação ficou conhecida como formulação U- , e após a reformulação, a 

forma matricial do problema se resume à: 

0
0 − +

0

0
+

0
0 − =

0
                (3) 

 Para problemas estáticos, Olson e Bathe (1985) avançaram com esse método e 

acrescentaram a pressão estática , chegando a formulação chamada U- -P0. A matriz para 

esse método é expressa a seguir: 

0 0
0 − 0
0 0 0

+

0 0

0
0 0

+
0

0 − 0
0

= 0
0

   (4) 

Sendo; 

 e  – matrizes de acoplamento adicionais, considerando a pressão estática; 
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 – matriz de rigidez associada à pressão estática. 

 

 Os métodos apresentados até aqui de problemas acoplados fluido-estrutura possuem 

algumas limitações para o sólido, tais como: comportamento elástico linear, com elasticidade 

constante, constituído de um material homogêneo, isotrópico e submetido a pequenos 

deslocamentos. Para o fluido, este deve ser compressível, sem viscosidade e que o processo 

seja adiabático.  

 Para problemas onde o sólido possui grandes deslocamentos, como por exemplo uma 

estrutura sendo excitada numa frequência próxima da sua frequência natural, e onde o fluido 

seja Newtoniano, podendo apresentar viscosidade, Wall e Ramm (1998) trazem um método 

baseado na abordagem Lagrangeana-Euleriana (ALE). Dettmer e Peric (2005), Teixeira e 

Awruch (2004) também possuem pesquisas relacionadas com essa abordagem que valem 

destaque. 

 Este trabalha busca analisar o comportamento dinâmico de estruturas baseado em 

problemas acoplados fluido-estrutura. Neste contexto, a análise modal tem fundamental 

importância, pois à partir dela são determinados os parâmetros modais das estruturas, ou seja, 

é através da análise modal que se determina as frequências e os modos naturais de vibração. O 

que se propõe aqui é analisar qual o comportamento de estruturas flexíveis quando 

submergidas no interior de um escoamento de um fluido, buscando comparar este 

comportamento com o comportamento natural destas estruturas. Para tal, um problema 

acoplado fluido-estrutura é modelado, onde o domínio do fluido é discretizado através do 

método de volumes finitos, enquanto que o domínio da estrutura é discretizado através do 

método de elementos finitos. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 O presente trabalho caracteriza-se por um estudo analítico-numérico de problemas 

acoplados fluido-estrutura, apresentando suas teorias, equacionamentos e métodos de 

resolução, assim como desenvolver uma metodologia capaz de identificar os modos de 

vibração de estruturas baseado em problemas acoplados fluido-estrutura. Para isto, a estrutura 

deve apresentar certa flexibilidade, gerando modos de vibrações dominantes, os quais são 

determinados pela análise modal. 

 Para obtenção dos resultados do presente trabalho, foram utilizados os softwares 

comerciais Ansys® e Matlab®. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar estudos de caso de problemas acoplados fluido estrutura; 

 Realizar a análise modal de uma estrutura de aço em escala reduzida através do 

método RFP; 

 Simular casos de dinâmica das estruturas, determinando seus autovalores e 

autovetores, para comparação dos resultados com a análise modal e o problema 

acoplado fluido estrutura; 

 Realizar uma análise de verificação de malha para convergência dos resultados em 

problemas acoplados fluido-estrutura; 

 Simular casos de problemas acoplados fluido estrutura para comparação com a análise 

modal. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 No capítulo 2, apresenta-se uma revisão das equações diferenciais parciais que 

governam a mecânica dos fluidos e a mecânica dos materiais. As equações governantes são 

complementadas pelas condições de contorno para serem aplicáveis em modelos 

constitutivos. Além disso, a formulação das equações da mecânica dos fluidos com domínios 

móveis, utilizando uma abordagem Lagrangeana-Euleriana Arbitrária (ALE) são 

apresentadas. Ao final do capítulo, as equações para o método de análise modal  Rational 

Fractional Polynomial (RFP) são apresentadas. 

 O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada para os procedimentos adotados nas 

simulações de problemas acoplado fluido-estrutura, bem como a instalação do experimento e 

o procedimento experimental para a análise modal da estrutura real apresentada neste 

trabalho. 

 Os resultados obtidos nos estudos de caso, nas simulações de problemas acoplados 

fluido-estrutura e na análise modal são apresentadas no capítulo 4. 

 O trabalho é finalizado com a explanação das principais conclusões deste trabalho, 

além de algumas sugestões para novas pesquisas. 
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2 FORMULAÇÃO BÁSICA DO PROBLEMA 

 Neste capítulo são apresentadas as equações diferenciais parciais que governam a 

mecânica dos fluidos e a mecânica dos materiais, as quais fazem parte do problema acoplado 

fluido-estrutura. As equações governantes são complementadas pelas condições de contorno 

para serem aplicáveis em modelos constitutivos. Para a parte do problema regido pela 

mecânica dos materiais, é adotado principalmente modelos em 3D (BAZILEVS et. al., 2013). 

Apesar disso, nas análises realizadas neste trabalho, todos os termos descritos na direção 

cartesiana “z” são desprezados, caracterizando problemas em 2D. 

 Tanto as formas diferenciais (fraca e forte) das equações da mecânica dos fluidos e dos 

materiais são apresentadas (TIMOSHENKO e GOODYEAR, 1975). Na sequência é 

apresentado uma descrição arbitrária Lagrangeana-Euleriana (ALE) para as equações da 

mecânica dos fluidos, adequando estas para cálculos onde devem ser levado em consideração 

grandes deslocamentos de malha. 

 Ao final do capítulo é discutido o método Rational Fractional Polynomial (RFP) para 

análise modal de estruturas (EWINS, 2000). 

 

2.1 EQUAÇÕES GOVERNANTES DA MECÂNICA DOS FLUIDOS 

 

 A parte da mecânica dos fluidos dos problemas acoplados fluido-estrutura é regida 

pelas equações de Navier-Stokes para escoamentos incompressíveis. Na sequência, serão 

apresentadas as formas fraca e forte dessas equações e as condições de contorno aplicáveis. 
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2.1.1 Formulário Forte das Equações de Navier-Stokes para Escoamentos Incompressíveis 

 

 Para descrever as equações de Navier-Stokes, considera-se o domínio  ∈  , onde 

= 2, 3 , como o domínio do fluido no espaço, com fronteira  no tempo  ∈ (0, ) , 

conforme figura 3. O subscrito t significa que o domínio do fluido no espaço é dependente do 

tempo. As equações de Navier-Stokes para fluidos incompressíveis podem ser escritas como:  

( )
+ ∙ ( × − ) − = 0                                                         (5) 

∙ = 0,                                                                               (6) 

em que  é a densidade do fluido,  é a velocidade,  é uma força externa e  é o  tensor de 

tensão; 

 
Figura 3 - Domínio do fluido no espaço e sua fronteira.  

Fonte: adaptado de (Bazilevs, Takizawa e Tezduyar, 2013). 

  

 O tensor de tensão é definido por: 

( , ) = − + 2 ( ),                                                       (7) 

em que  é a pressão,  é o tensor identidade,  é a viscosidade dinâmica e ( )é o  tensor 

taxa de deformação; 

 O tensor taxa de deformação é dado por: 
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( ) =
1
2

( + )                                                           (8) 

 As equações (5) e (6) representam o equilíbrio do momento linear e fluxo de massa, 

respectivamente. De acordo com a equação (6), o balanço local de massa para fluxos 

incompressíveis deve possuir campo de velocidade de divergência livre em cada ponto no 

espaço e no tempo. Isso é chamado de restrição a incompressibilidade (BAZILEVS et. al., 

2013). 

 Para montagem da matriz, a notação indicial pode ser introduzida (TIMOSHENKO, 

1975). A notação indicial consiste em assumir uma base fixa no espaço cartesiano , 

colocam-se índices i e j assumindo os valores 1, ..., n. Para casos em que a dimensão n = 3, 

representando o espaço tridimencional, pode-se denotar  para o componente cartesiano i de 

u, e a diferenciação é representada por vírgula. Também pode-se usar a convenção de soma, 

onde repetição de índices implica em somatório. Assim, tem-se: 

, = , + , + , =
²

+
²

+
²

                                   (9) 

 Usando a notação indicial, a equação de Navier-Stokes para fluidos incompressíveis, 

bem como descritas nas equações (5) e (6), considerando densidade constante, pode ser 

reescrita na forma: 

, + , − − , = 0,                                                (10) 

, = 0,                                                                       (11) 

onde: 

= − + 2                                                            (12) 

=
1
2 , + ,                                                            (13) 

onde  é chamado de delta de Kronecker (i.e., = 1  = ,  = 0  ≠ ). 



 
 

28

 Para completar a formulação do problema da mecânica dos fluidos, restam especificar 

as condições de contorno. De acordo com Bazilevs, Takizawa e Tezduyar (2013), geralmente, 

nos limites espaciais do fluido, são prescritas condições de contorno, que podem ser 

condições cinemáticas ou de pressão. As condições de contorno de velocidade são 

denominadas essenciais, pois são parte do funcional. Além disso, a velocidade é um vetor, 

necessitando expandi-lo a todas as direções. Já as condições de contorno de pressão são 

chamadas naturais, pois são relacionadas à variação. As condições essenciais e naturais para a 

equação (10) são: 

=  em ( ) ,                                                           (14) 

=  em ( ) ,                                                          (15)   

em que, para cada componente de velocidade i, ( )  e ( )  são subconjuntos 

complementares da fronteira , ´  são os componentes do vetor normal da fronteira, 

enquanto que  e  são funções dadas. 

 

2.1.2 Modelagem das Equações Diferenciais 

 

 Na verdade, as equações de Navier-Stokes para escoamentos incompressíveis de 

fluidos viscosos descrevem a maioria dos problemas de mecânica dos fluidos. Entretanto, para 

modelar os fenômenos físicos envolvidos nestes problemas, várias simplificações e hipóteses 

são considerados na prática e até mesmo na literatura, a fim de se compreender melhor o 

acontecimento. Os casos especiais das equações de Navier-Stokes mais importantes são os 

escoamentos incompressíveis de Stokes e de Euler. 

 As equações de Stokes são obtidas ao desconsiderar os termos convectivos na equação 

(5), ou seja: 

− − ∙ = 0,                                                          (16) 



 
 

29

∙ = 0,                                                          (17) 

 O modelo acima é bastante utilizado quando se quer descrever um fluido se 

movimentando lentamente. Percebe-se que nas equações acima, velocidade e pressão são 

linearmente relacionados, enquanto que nas equações de Navier-Stokes não. 

 Para problemas de fluidos incompressíveis e não-viscosos, o fluxo do fluido pode ser 

descrito pelas equações de Euler, que segue: 

+ ∙ − − = 0,                                           (18) 

∙ = 0.                                           (19) 

 Na equação de Euler a não linearidade dos termos convectivos é conservada. 

  

2.1.3 Equações e Números Adimensionais 

 

 Para adimensionalizar as equações da mecânica dos fluidos, seleciona-se uma 

velocidade de fluxo característica U e uma escala de comprimento L. Obtém-se: 

= ∗ ,                                                                   (20) 

= ∗
1

,                                                                  (21) 

 

 Onde ∗ é o adimensional do fluxo de velocidade e ∗ é o adimensional do operador 

gradiente. A equação (21) implica em: 

∆= ∙ =
1

( ∗) ∙ ( ∗) =
1

∆ ∗,                                        (22) 

 Onde ∆ ∗ é o adimensional do operador de Laplace.  

  



 
 

30

2.1.4 Condições de Contorno Específicas 

 

 Nesta seção estão detalhadas algumas condições de contorno que atendem a maioria 

dos domínios usados para o problema da mecânica dos fluidos nas simulações. 

 

2.1.4.1 Superfície sólida 

 

Em uma superfície sólida é conveniente dividir o vetor de velocidades em seus 

componentes normais e tangenciais. Para isso, juntamente com o vetor n, são definidos dois 

componentes tangenciais ortogonais entre si, t1 e t2, de acordo com figura 4. Com esta base 

de vetores, os componentes de velocidade tornam-se: 

= ∙ ,                                                                   (23) 

= ∙ ,                                                                 (24) 

= ∙ ,                                                                 (25) 

Independentemente de o escoamento ser viscoso ou não-viscoso, a condição de 

contorno de entrada se torna: 

= ,                                                                  (26) 

em que  é a velocidade normal à superfície sólida. No caso de fluxos viscosos, as outras 

componentes de velocidade tornam-se: 

= ,                                                                  (27) 

= ,                                                                  (28) 

 

em que   e  são as velocidades tangenciais à superfície sólida. 
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Figura 4 - Componentes do vetor velocidades.  

Fonte: (Bazilevs, Takizawa e Tezduyar, 2013) 

 

2.1.4.2 Superfície Livre 

 

 
Um caso estudado por diversos autores, dentre eles Tezduyar, 1992; Tezduyar et. al., 

1993, 1996; Akin et. al., 2007; Takizawa et. al., 2007a,b vale destaque para as condições de 

contorno em uma superfície do fluido que está livre. Neste caso, a seguinte condição de 

contorno é descrita: 

= − ,                                                             (29) 

em que   é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica pode ser modelada de tal modo 

que seja nula, considerando a pressão homogênea em todo o limite da fronteira. 

 

2.1.4.3 Fronteiras Externas 

 

Esta situação é a configuração mais comumente encontrada em problemas de 

mecânica dos fluidos computacional. Um domínio truncado para o problema é criado, que 

consiste no objeto e seus limites externos. Usualmente, os limites externos são a entrada, a 

saída e os limites laterais, conforme figura 5. Sobre o objeto, nenhuma condição de 
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deslizamento é aplicada e os limites externos são colocados suficientemente longe do objeto, 

coroando a hipótese de fluxo livre. As condições de fluxo livre são: 

= u ,                                                                    (30) 

ou 

= ,                                                                    (31) 

em que o índice ∞ serve para indicar quantidades longe do objeto. Usando a notação indicial, 

as condições de contorno para fluxo livre podem ser expressas como: 

= ( )  em ( ) ,                                                     (32) 

=  em ( ) .                                                     (33) 

Para a maioria dos casos,  

= 0
0

,                                                               (34) 

o que resulta em 

= − ,                                                             (35) 

e, consequentemente,  

= − ,                                                          (36) 

 

 
Figura 5 - Fronteiras Externas (entrada, saída e laterais).  

Fonte: (Adaptado de Bazilevs, Takizawa e Tezduyar, 2013). 



 
 

33

2.1.5 Forma Fraca das Equações de Navier-Stokes  

 

Denotando por  e  o conjunto de equações de dimensões infinitas para a 

velocidade e pressão obtém-se: 

=  (∙, )  ( ) é , =  em ( )                    (37) 

e 

=  (∙)  ( ), = 0 se = ( )                    (38) 

em que  é o espaço escalar onde as funções são integráveis duas vezes em , 

( ) é  é o espaço vetorial onde as funções são diferenciáveis e integráveis duas 

vezes em . 

As funções em  satisfazem as condições de contorno essenciais do problema da 

mecânica dos fluidos. No caso em que as condições de contorno essenciais são definidas em 

todo , exige-se que a média do campo de pressão sobre  seja nula, que é a definição de 

. 

Além das definições de  e , é necessário definir as funções de ponderação das 

equações lineares do balanço de momento e continuidade. Essas equações ficam na forma: 

=   (∙)  ( ) é ,   = 0 em ( )                     (39) 

e 

=                                                                      (40) 

Observe que as funções que definem  e  se diferem apenas na definição das 

condições de fronteira, ou seja, as funções de ponderação para as equações de balanço de 

momento linear desaparecem nas partes da fronteira, onde a velocidade do fluido é prescrito. 

Já a equação de ponderação da continuidade é coincidente com a equação de pressão. 
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Seguindo uma abordagem padrão, para derivar a forma fraca das equações da 

mecânica dos fluidos, multiplica-se as equações (5) e (6) pelas funções de ponderação do 

balanço de momento e continuidade, respectivamente, integrando em , obtendo: 

∙ + ∙ ∇ − − ∙ ∇ ∙ ( , ) + ∇ ∙  =        (41) 

Integrando por partes o tensor de Cauchy na equação acima e aplicando de forma 

homogênea as condições de contorno essenciais para w tem-se: 

− ∙ ∇ ∙ ( , ) = ( ) ∶  ( , ) − ∙ ( , )  
( )

          (42) 

em que ( )  é a representação abstrata da fronteira natural do domínio do fluido. 

Substituindo o valor prescrito para (u, )n obtém-se: 

− ∙ ∇ ∙ ( , ) = ( ) ∶ ( , ) − ∙
( )

                (43) 

Combinando as equações (41) e (43) resulta na forma fraca da equação de Navier-

Stokes: 

∙ + ∙ ∇ − + ( ) ∶ ( , ) − ∙
( )

                

+ ∇ ∙  =                                                                                                 (44)  

A forma fraca da equação de Navier-Stokes dada pela equação (44) é o ponto de 

partida para as formulações de elementos ou volumes finitos para o problema da mecânica 

dos fluidos (BAZILEVS et. al., 2013). 
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2.2 EQUAÇÕES GOVERNANTES DA MECÂNICA DAS ESTRUTURAS 

 

Aqui são apresentadas as equações governantes da mecânica das estruturas. As 

equações são consideradas contínuas na modelagem 3D.  

 

2.2.1 Cinemática 

 

Para as equações da mecânica das estruturas considera-se o domínio Ω ∈ R  como 

material de uma estrutura na configuração de referência, sendo sua fronteira denominada . 

Em uma configuração atual, considera-se Ω ∈ R , para todo ∈ (0, ), como o domínio 

material de uma estrutura, sendo sua fronteira denominada . Considera-se para a 

configuração inicial, ou seja, a configuração da estrutura tomada em = 0, sendo  o vetor 

deslocamento em relação a configuração inicial. Fazendo = ( , )  como um campo 

vetorial variando no tempo sobre Ω  e define-se um mapeamento, onde: 

 ( , ) = + ( , )                                                              (45) 

A relação (45) mapeia as coordenadas de pontos do material na configuração de 

referência para suas posições na configuração atual. Essa forma de notação é uma prática 

padrão na mecânica contínua, e por isso foi adotada aqui também. A configuração é mostrada 

na figura 6. 
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Figura 6 - Configuração de referência e atual.  

(Fonte: Bazilevs, Takizawa e Tezduyar, 2013). 

 

 A velocidade  e a aceleração  da estrutura são obtidas diferenciando o deslocamento 

 em relação ao tempo, mantendo a coordenada  fixa, ou seja: 

=
d
d

                                                                          (46) 

e 

=
d
d

=
d
d

                                                                 (46) 

 O gradiente de deformação G pode ser definido como: 

=
∂
∂

= +
∂
∂

                                                               (47) 

 O que é usado para definir o tensor de deformação de Cauchy-Green C como: 

=                                                                         (48) 

 E o tensor de tensão de Green-Lagrange E como: 

=
1
2

( − )                                                                   (49) 

 O determinante do gradiente de deformação J é dado por: 

= det                                                                        (50) 

 Devido ao fato de que o problema de mecânica das estruturas contém as configurações 

de referência e atual, ao introduzir a notação indicial, as quantidades referentes à configuração 
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de referência são normalmente subscritas com índices em maiúsculo, enquanto que as 

quantidades referentes à configuração atual com índices em minúsculo. Apesar disso, as 

componentes de vetores e tensores nas duas configurações possuem um sistema de base 

cartesiana fixa, onde todos os índices assumem valores 1, ..., n.  

 As componentes cartesianas do gradiente de deformação se tornam: 

= = +                                                         (51) 

 Significando que uma parte do tensor de gradiente de deformação está na configuração 

de referência e a outra está na configuração atual. Os componentes do tensor de deformação 

de Cauchy-Green e do tensor de deformação de Green-Lagrange são dados, respectivamente, 

por: 

=                                                                 (52) 

e 

=
1
2

−                                                            (53) 

 Nota-se que os tensores C e E estão completamente definidos na configuração de 

referência, ou seja, não deformada. 

 

2.2.2 Princípio dos Trabalhos Virtuais e Equações Diferenciais da Mecânica das Estruturas 

 

 O princípio dos trabalhos virtuais (ver, por exemplo, Timoshenko e Goodyear, 1975) é 

o ponto de partida para os equacionamentos da mecânica das estruturas. É dado por: 

= + = 0,                                                   (54) 

em que  é a variação do trabalho total em relação ao deslocamento virtual,  é a 

variação do trabalho interno em relação ao deslocamento virtual e  é a variação do 

trabalho externo em relação ao deslocamento virtual. 
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 Para dado deslocamento estrutural y,  é calculado tomando a derivada direcional 

de  como: 

=
d

d
( + )|                                                     (55) 

 A variação do trabalho externo é causado pelas forças inerciais, de corpo e 

superficiais, e é dado por: 

= ∙ ( − ) + ∙
( )

Γ,                               (56) 

em que  é a densidade do material da estrutura na configuração atual,  é a força do corpo 

por unidade de massa e  é o vetor de tração externa aplicado no subconjunto ( ) do limite 

total . 

 O trabalho realizado pelas tensões internas, , pode ser calculado como: 

= − ∶  ,                                                     (57) 

em que S é o segundo tensor de tensão de Piola-Kirchhoff, cujo é simétrico e trabalha 

conjugado com E,  é a variação do tensor de deformação de Green-Lagrange, que também 

é referente a deformação virtual. 

 Substituindo as equações (55), (56) e (57) na equação (54), e sabendo que w é 

arbitrário, chega-se à integral do problema da mecânica das estruturas, que consiste em 

encontrar o deslocamento estrutura ∈ , tal que ∀ ∈ : 

∙  + ∶  − ∙  − ∙
( )

Γ = 0,              (58) 

onde   e  são os conjuntos das funções para o problema de mecânica das estruturas, 

definidos, respectivamente, como: 

=  (∙, )  ∈  ( ) , =  m ( )                           (59) 

e 
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=   (∙)  ∈  ( ) ,   = 0 em ( )                          (60) 

 

2.2.3 Conservação da Massa 

 

 Na equação (58), a densidade do material na configuração atual não é conhecida, a 

priori. Para resolvê-la, primeiramente define-se a massa estrutural m como: 

=                                                              (61) 

 Considera-se que a massa estrutural é conservada ao longo do tempo, o que pode ser 

escrito da seguinte forma: 

d
d

= 0                                                                (62) 

 Introduzindo as equações (61) e (62), mudando as variáveis para a configuração de 

referência e tomando a derivada temporal dentro da integral, tem-se: 

d
d

=
d
d

=
d
d

= 0                                 (63) 

 Como  é arbitrário, pode-se localizar os resultados em qualquer ponto do material 

como: 

d
d

= 0                                                             (64) 

 Isto significa que  é função apenas do ponto material, ou seja, = ( ). Em t = 0, 

a estrutura não está deformada, significando que J = 1. Definindo = ( )  como a 

densidade do material na configuração não deformada, pode-se afirmar que a conservação da 

massa pontual é dada por: 

=                                                               (65) 
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 Como  é conhecido, a equação (65) é utilizada para obter a densidade em um ponto 

do material na configuração atual. A relação dada nesta equação é conhecida como a 

descrição Lagrangeana da conservação da massa. 

 

2.2.4 Equações da Mecânica das Estruturas na Configuração Atual 

 

 Na integral dada pela equação (58), os termos de tensão são escritos com respeito à 

configuração de referência, enquanto que os termos restantes são expressos na configuração 

atual. A fim de ter uma equação descrita puramente na configuração atual, o seguinte 

procedimento é adotado. Primeiramente, é necessário entender a dependência da tensão 

virtual  no deslocamento virtual . Partindo da definição de E na equação (49) e derivando 

como na equação (55), tem-se: 

=
1
2

( + ),                                                   (66) 

em que  representa o gradiente tomado em relação às coordenadas espaciais da 

configuração de referência. Devido à simetria de S, o produto escalar  ∶  simplifica a 

equação para: 

∶ = ∶ ,                                                           (67) 

em que: 

=                                                                     (68) 

 É o primeiro tensor de tensão de Piola-Kirchhoff. Com estas definições, a integral do 

problema da mecânica das estruturas torna-se igual à: 

∙  + ∶  − ∙  − ∙  
( )

= 0            (69) 

 Para os termos de tensão na equação acima, mudam-se as variáveis, obtendo: 
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∶  = ∶ ( ) =                            (70) 

=       (71) 

= ∶  ( )  Ω,                (72) 

em que o último termo é conhecido como tensor de tensão de Cauchy : 

=                                                           (73) 

 Usando notação indicial, os componentes da equação (73) acima pode ser escrito 

como: 

=                                                       (74) 

 Devido a simetria do tensor de tensão de Cauchy, pode-se escrever: 

∶   = ( ) ∶   ,                                     (75) 

em que, como mostrado anteriormente, 

( ) =
1
2

( + )                                                 (76) 

 Combinando as equações (69), (70), (73) e (75), obtém-se as equações diferenciais na 

configuração atual: 

∙  + ( ) ∶   − ∙  − ∙  = 0
( )

      (77) 

 Para utilizar a formulação forte do problema da mecânica das estruturas à partir da 

equação (77), integra-se por partes os termos de tensão, aplica-se as condições de contorno 

em w e agrupa-se os termos do interior com a fronteira para obter: 

∙ ( ( − ) − )  Ω + ∙ ( − )
( )

 Γ = 0                        (78) 

 Sabendo que a equação (78) é válida para todos os  admissíveis, conclui-se que: 
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( − ) − ∙ = 0                                                   (79) 

 Para cada ponto dentro de , e: 

− = 0                                                             (80) 

 Em cada ponto na fronteira ( ) .  

 Usando notação indicial, a forma forte das equações da mecânica das estruturas 

utiliza-se da seguinte forma: 

( − ) − , = 0 em ,                                             (81) 

=  em ( ) ,                                                       (82) 

= ℎ  em ( ) .                                                    (83) 

 Nestas equações,  são as componentes do vetor unitário normal apontado para fora 

na configuração atual,  e ℎ  são funções dadas. Nestes casos, as condições de contorno para 

o deslocamento levam às condições de contorno para a velocidade e aceleração: 

=
d
d

 em ( ) ,                                                     (84) 

 e 

=
d
d

 em ( )                                                      (85) 

 

2.2.5 Equações da Mecânica das Estruturas na Configuração de Referência 

 

 Para descrever a forma fraca das equações da mecânica das estruturas na configuração 

de referência , utiliza-se a equação (58) mais uma vez, só que agora altera-se variáveis nos 

termos de força inercial e de corpo como segue: 

∙ ( − )  = ∙ ( − )                                  (86) 
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 A conservação de massa dada pela equação (65) também é empregada para se obter o 

resultado acima. Combinando as equações (58), (66), (67) e (86), obtém-se a seguinte 

equação do problema da mecânica das estruturas na configuração de referência: 

∙ + ∶ − ∙ − ∙
( )

= 0      (87) 

onde  é o vetor de tração atuando na configuração de referência. Integrando por partes os 

termos da equação (87), aplicando a forma homogênea das condições de contorno essenciais 

em w, e agrupando as integrais do interior com a fronteira, tem-se: 

∙ ( ( − ) − ∙ ) + ∙ −
( )

= 0                  (88) 

 Isto é válido para todos w admissíveis. Na expressão acima,  é o vetor unitário 

normal na configuração de referência. Da equação (88), deduz-se o equilíbrio pontual do 

momento linear em : 

( − ) − ∙ = 0                                                      (89) 

 E a condição de tração na fronteira ( )  é: 

− = 0                                                             (90) 

 Usando notação indicial, a forma forte das equações da mecânica das estruturas pode 

ser escrita como: 

( − ) − , = 0 em ,                                             (91) 

=  em ( ) ,                                                        (92) 

= ℎ  em ( ) .                                                    (93) 
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2.2.6 Condições de Contorno Adicionais para Aplicações Práticas 

 

 Duas condições de contorno bastante empregada em casos práticos são: a carga de 

pressão aplicada e; as condições elásticas de deformação na fronteira. Neste caso, uma 

estrutura é impulsionada pela carga de pressão atuante em ( ) . Portanto, o vetor de tensão h 

se torna: 

= − ,                                                                 (94) 

em que  é a magnitude da pressão. A configuração atual e a configuração de referência são 

relacionadas conforme abaixo: 

 =  ,                                                          (95) 

sendo  e  os elementos de área diferencial nas configurações atual e de referência 

respectivamente. Com isso obtém-se: 

∙
( )

= − ∙
( )

= − ∙
( )

                   (96) 

O valor resultante para o vetor de tração h resultante para a pressão que segue é: 

= −                                                                (97) 

Assim, a condição de contorno corresponde passa a ser: 

+ =                                                            (98) 

Ou, usando notação indicial: 

+ = 0                                                   (99) 

A deformação causada pela carga de pressão sobre a estrutura é modelada utilizando a 

analogia da mola (RAO, 2007). O vetor de tração é proporcional ao deslocamento da 

estrutura e é dado por: 

= − ,                                                           (100) 
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em que > 0  é a constante da mola. Substituindo o termo de tração nas equações da 

mecânica das estruturas, tem-se: 

∙
( )

= − ∙
( )

                                         (101) 

Nesta equação, percebe-se que se → ∞ trata-se de um corpo rígido e se →  é um 

corpo sem rigidez. Empregando a analogia de mola apenas na direção normal à fronteira e 

substituindo a condição de contorno dada em (100), tem-se: 

= − ( ∙ ) ,                                                    (102)  

produzindo o seguinte termo de tração: 

∙
( )

= − ( ∙ ) ( ∙ )
( )

                                (103) 

 

2.3 EQUAÇÕES DA MECÂNICA DOS FLUIDOS PARA DOMÍNIOS MÓVEIS 

 

Nesta seção são mostradas as equações da mecânica dos fluidos utilizando uma 

abordagem Lagrangeana-Euleriana (ALE). Essa abordagem é utilizada para simular 

escoamentos em fronteiras em movimento. 

 

2.3.1 Cinemática ALE e Descrições Espaço-Tempo 

 

A descrição ALE se diferencia da abordagem Lagrangeana, adotada na mecânica das 

estruturas, pelo fato de o movimento do domínio do fluido não seguir o movimento do 

próprio fluido. Para descrever, considere o domínio de referência ∈  e suas 

coordenadas . Para a configuração atual, o domínio espacial do fluido  é dado por: 

=  | = ( , ) ∀ ∈ , ∈ (0, )                                      (104) 

A figura 7 ilustra os domínios atual e de referência.  
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Figura 7 - Configuração de referência e atual para o domínio do fluido.  

(Fonte: Bazilevs, Takizawa e Tezduyar, 2013). 

 

A forma do mapeamento dado acima é a seguinte: 

( , ) = + ( , )                                                         (105) 

onde  é o deslocamento do domínio do fluido. Com esta definição do mapeamento ALE, a 

velocidade do domínio do fluido é dada por: 

=                                                                     (106) 

O gradiente de deformação é definido como: 

= = +                                                             (107) 

O Jacobiano do gradiente de deformação é: 

 = det                                                                      (108) 

Dado um campo vetorial arbitrário  definido no domínio, define-se um campo vetorial 

no domínio de referência como:  

=                                                                      (109) 

Neste caso, valida-se a igualdade abaixo: 

∙  = ∙                                                     (110) 
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A relação (109) é a transformação de Piola, que preserva a divergência. A 

transformação de Piola também se aplica às quantidades tensoriais analisadas. 

Para derivar as equações da mecânica dos fluidos formuladas na abordagem ALE, 

inicia-se com a configuração de referência do domínio , variando ao longo de um espaço de 

tempo. Para descrever isso, define-se  para determinar  ao longo do tempo como: 

= × (0, ) = ( , ) | ∀ ∈ , ∈ (0, )                                 (111) 

O domínio na configuração atual  é definido por: 

= ( , ) |  = ( , ) ∀( , ) ∈                                       (112) 

Nota-se que o tempo é sincronizado em ambas as configurações. O gradiente de 

deformação de  para  é dado por: 

= 1                                                          (113) 

E o seu determinante coincide com o mapeamento espacial: 

det 1 =                                                                  (114) 

 Assim como no caso espacial (ver equação (109)), é possível fazer uma analogia para 

a transformação de Piola para domínios variáveis ao longo do tempo (BAZILEVS et. al., 

2008). Dado um campo vetorial ( , ) ∶  → , define-se um campo vetorial 

( , ) ∶  →  sendo: 

= 1 = 1
−

=
( − )

            (115)  

Neste caso, a seguinte descrição Espaço-Tempo é dada em forma de integral conforme 

abaixo: 

+ ∙ = + ∙                               (116) 
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Indicando que a transformação de Piola conserva o campo vetorial na descrição espaço-

tempo. Usando a notação indicial, a transformação de Piola dada na equação (115) torna-se: 

=
, −

                                            (117) 

em que os índices maiúsculo e minúsculos se referem às quantidades referenciais e espaciais, 

respectivamente. A igualdade integral da equação (116) pode ser escrita como: 

, + , = , + ,                                   (118) 

 

2.3.2 Formulação ALE para o Domínio do Fluido 

 

 Inicia-se com a equação da conservação de energia no domínio espacial , ∈ (0, ), 

conforme equação (5). Entretanto, se o objetivo é abordar um caso onde a parte espacial é 

tratada por elementos ou volumes finitos, e a parte de tempo é tratada por um método de 

integração por diferenças finitas, esta equação não é um ponto de partida conveniente. Para 

adequá-lo, inicialmente se integra a equação (5) ao longo de : 

( )
+ ∙ ( × − ) − = 0                             (119) 

 E reescrevendo com notação indicial, tem-se: 

( ), + −
,

− = 0                             (120) 

 Alterando as variáveis →  na equação acima, e aplicando a transformação de 

Piola para descrição espaço-tempo obtém-se: 

,
+ − −

,
− = 0               (121) 
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 Como = , e  e  são variáveis independentes, pode-se trocar a ordem das 

integrações, denotando  = . Note que isso não é válido para , pois aqui,  e  são 

dependentes. Além disso, como o intervalo de tempo é arbitrário, é possível encontrar a 

equação (121) no tempo para obter: 

,
+ − −

,
− = 0               (122) 

 Alterando as variáveis →  na equação acima e aplicando a transformação de Piola 

espacial tem-se: 

1
,

+ − −
,

− = 0                        (123) 

 Essa equação afirma que, para cada ponto, a equação de equilíbrio de energia é: 

1
,

+ − −
,

− = 0                                  (124) 

 O que pode ser reescrito na forma: 

1
+ ∙ ( × ( − ) − ) − = 0                               (125) 

 De acordo com Le Tallec e Mouro (2001), a equação acima é a chamada forma 

conservadora da equação de equilíbrio de energia da mecânica dos fluidos descritas na 

formulação ALE. Esta é uma forma conveniente de ser tomada como ponto de partida para o 

domínio dos fluidos com malhas móveis. 

 Uma forma convectiva das equações descritas em ALE pode ser obtida a partir da 

forma conservadora. Inicialmente, deriva-se os termos em relação ao tempo para obter: 

1
+ + ( ∙ ( − ) + ( − ) ∙ ) − ∙ − = 0      (126) 

  Onde assume-se que a densidade  é constante. Definindo uma identidade bem 

conhecida na mecânica do contínuo (ver Wriggers, 2008): 
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= ∙                                                                    ( ) 

 E utilizando a restrição de incompressibilidade na equação (126), tem-se: 

+ ( − ) ∙ − − ∙ = 0                                    (128) 

Esta é a forma convectiva da equação do balanço de energia para escoamentos 

incompressíveis utilizando a descrição ALE. Note que a equação (128) é uma versão 

simplificada da equação (125).  

 

2.4 ANÁLISE MODAL 

 

A análise modal é uma forma de análise dos parâmetros de vibração de uma estrutura 

através de métodos experimentais (Ewins, 2000). O método RFP (Ractional Fractional 

Polynomial method) está servindo como padrão de análise modal com domínio da frequência 

e parte da seguinte formulação: 

( ) =
( − + 2 )

,

                                                 (129) 

ou 

( ) =
( + ( ) + ( )² … + ( ) )

( + ( ) + ( )² … + ( ) )
=

∑ ( )
∑ ( )

       (130) 

 

A diferença entre a FRF analítica de H(ω) e a FRF experimental He(ω) é a função erro 

dado por: 

=
∑

∑
−                                                    (131) 

 Porém, a função erro é linearizada trabalhando com a função erro modificada abaixo: 
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´ =                                                       (132) 

 E fazendo = 1, leva à: 

´ = − +                   (133) 

 Assim, pode-se escrever um vetor erro da seguinte forma: 

= − −                      (134) 

 Essa função erro pode ser minimizada pelo método dos gradientes quadráticos, ou pelo 

método dos mínimos quadrados (Iglesias, 2000). 
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3 METODOLOGIA 

Com o objetivo de analisar o fenômeno físico envolvido na interação fluido-estrutura, 

não será aqui discutido sobre os métodos numéricos utilizados na resolução do problema, e 

sim, será demonstrado qual metodologia se adequa melhor nesta análise. Conforme 

supracitado, os softwares comerciais ANSYS® e MATLAB® foram utilizados neste trabalho 

como ferramenta auxiliar para obtenção das frequências naturais e modos de vibração das 

estruturas analisadas, além da resolução dos problemas acoplados fluido-estrutura. 

 

3.1 ANÁLISE MODAL VIA RFP 

 

 É muito importante saber quais são os modos de vibração de uma estrutura e a 

frequência natural correspondente a cada modo. Portanto, neste trabalho, os parâmetros 

modais de uma estrutura de aço em escala reduzida foram estimados por meio do método 

RFP. Os resultados obtidos foram comparados com os resultados via MEF.  

 Para o estudo, foram realizadas quatro etapas: modelagem da estrutura de aço pelo 

software ANSYS® para aquisição dos autovalores e autovetores via MEF; Aquisição das 

Funções Resposta em Frequência (FRF); Uso da metodologia Rational Fraction Polynomial 

method (RFP) para determinação dos parâmetros modais e comparação entre os resultados 

numéricos e experimentais. 

 A seguir é apresentado a instalação do experimento e o procedimento experimental. 

 

3.1.1 Instalação do Experimento 

 

 Neste experimento, foi utilizada uma estrutura de aço feita em laboratório, a qual 

possui 4 pavimentos. A estrutura foi fixada por morsas mecânicas para simular um engaste e 
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garantir as condições de contorno nos apoios durante as medidas. A montagem da estrutura 

está mostrada na figura 8. Foram medidos 46 pontos para capturar os modos verticais e 

horizontais de vibração. Os modos transversais não foram avaliados neste trabalho. 

  

 
Figura 8 - Estrutura de Aço utilizada para o Experimento. 

 

 A estrutura possui altura total H, e é formada por 4 pavimentos de altura parcial D. A 

seção transversal dos elementos constituintes do pórtico é retangular e o comprimento das 

vigas é de 300 milímetros. O material é considerado um aço com comportamento elástico 

linear. As principais características geométricas e propriedades do material são mostradas na 

tabela 1. 

Tabela 1 – Propriedades da estrutura de aço 

Propriedades da estrutura de aço Valores numéricos 
Altura (H) 0,6 m 
Altura parcial (D) 0,15 m 
Espessura seção (a) 0,00615 m 
Comprimento seção (b) 0,0131 m 
Densidade de massa ()  7850 kg/m3 
Modulo de Young (E) 200 GPa 
Módulo de Poisson () 0,26   
Área da Seção transversal (A=a.b) 8,06x10-05 m 
Momento de Inércia (I=b.a3/12) 2,54x10-10 m4 
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3.1.2 Procedimento Experimental 

 

 Os dados foram adquiridos utilizando um analisador dinâmico de vibrações (figura 

9b). A frequência de amostragem foi fixada em 400 Hz. Os sinais de entrada e saída foram 

filtrados por uma janela de força e uma janela de decaimento exponencial respectivamente, 

enquanto a resolução da medição foi de 0,25 Hz. 

 A estrutura foi excitada com um martelo de impacto (figura 9b) no nó 24, 

impulsionando-o para o sentido negativo da direção do eixo x. O martelo possui uma célula 

de carga com uma sensibilidade de 2.27 mV/N para detectar a magnitude da força de 

excitação.  

 A resposta de vibração foi medida, em todos os nós, com um acelerômetro. O 

acelerômetro foi posicionado na estrutura para medir apenas as acelerações perpendiculares à 

superfície da mesma (figura 9a). 

 O método RFP foi implementado e inserido dentro do toolbox para matlab EasyMod 

(Kouroussis et. al, 2012). Desta forma, foi possível a obtenção dos parâmetros modais 

experimentais.  

 

 
Figura 9 - Experimento: (a) Posição Acelerômetro e (b) Analisador de vibração e Martelo de 

Impacto. 
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 Os resultados dessa análise modal são apresentados no próximo capítulo e servem 

como parâmetros para analisar o comportamento da estrutura quando solicitada por cargas de 

ventos aleatórias.  

 

3.2 PROBLEMA ACOPLADO FLUIDO ESTRUTURA 

 

O esquema de resolução do problema acoplado fluido-estrutura, utilizando uma 

abordagem Lagrangeana-Euleriana Arbitrária (ALE), é demonstrado na figura 10, e pode ser 

designado como two-way method, por serem resolvidos os dois domínios separadamente.  

 

 
Figura 10 - Esquema de resolução para o acoplamento fluido-estrutura. 

 (Fonte: adaptado de Dettmer e Peric, 2005). 

 

 A variável adotada para a resolução do domínio do fluido é a pressão. Em uma 

primeira etapa, são resolvidas as equações governantes para o fluido, obtendo o valor da 

pressão e transferindo-a para a interface fluido-sólido. Essa pressão gera certo deslocamento 

na estrutura, que é a variável escolhida para o domínio da estrutura. Na sequência, as 

equações de dinâmica das estruturas são resolvidas para o sólido, e o deslocamento é 

transferido para a interface sólido-fluido. Com isso, tem-se o fim do primeiro passo de tempo. 

Os demais passos de tempo utilizam a mesma metodologia de solução. Para cada passo de 



 
 

56

tempo, as equações são resolvidas até que a resposta tenha convergido para o parâmetro 

escolhido. O software utilizado para resolução das equações se baseia em um método 

implícito de avanço no tempo. Para tal, um número máximo de iterações é pré-determinado, e, 

caso seja atingido esse número de iterações antes da solução ter convergido, o processo de 

solução avança para o próximo passo de tempo sem haver convergência. 

 É importante estudar a influência da oscilação de vórtices gerados no escoamento do 

fluido no comportamento de uma estrutura flexível. Para tal, o domínio do fluido deve ser 

relativamente grande em relação à estrutura, objetivando simular a estrutura em um ambiente 

aberto. Tendo em vista que apenas a região próxima da interface entre os dois domínios é 

influenciada pelo deslocamento da estrutura, o domínio do fluido pode ser dividido em duas 

partes. Na região afastada da estrutura, toma-se uma abordagem Euleriana para resolução das 

equações de Navier-Stokes, enquanto que na região próxima à estrutura, toma-se uma 

abordagem Lagrangeana-Euleriana Arbitrária (ALE).  

 Para a resolução do problema da mecânica dos fluidos, será utilizado o código 

computacional Fluent (2006), o qual resolve o campo do escoamento do fluido via método de 

volumes finitos. Enquanto que a estrutura, o método de elementos finitos é utilizado. 

 Os modelos, as condições de contorno e as malhas para cada caso são apresentados no 

próximo capítulo, assim como seus resultados. Os casos de problema acoplado fluido-

estrutura foram simulados adotando um ∆ = 0,01 , o que é baixo o suficiente se obter os 

resultados da simulação na taxa de convergência desejada. A norma do resíduo utilizada para 

as simulações é na ordem de E-6. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Nesta seção são discutidos os resultados obtidos para a análise modal, os estudos de 

caso, e as simulações dos casos de acoplamento fluido-estrutura.  

 

4.1 ANÁLISE MODAL VIA RFP 

 

 O experimento da análise modal obteve resultados que foram comparados com os 

autovalores e autovetores determinados via método de elementos finitos com auxílio do 

software ANSYS. Para determinação desses valores, uma malha com 3189 elementos finitos 

quadrangulares e 21677 nós foi montada, conforme mostra figura 11. 

 
Figura 11 - Malha de elementos finitos para o pórtico.  

(Fonte: o Autor). 

 

 As frequências naturais e o fator de amortecimento para os três primeiros modos de 

vibração estão mostrados na tabela 2, onde apenas os modos no plano x - y foram medidos, 

sendo que os outros planos foram desconsiderados. Em relação ao MEF, os resultados de 
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frequências naturais do primeiro, segundo e terceiro modos de vibração utilizando o método 

RFP apresentam uma diferença de 10,3%, 6.3% e 7.4%, respectivamente.  

 

Tabela 2 – Frequências naturais para os três primeiros modos de vibração 

  Método RFP MEF 
  Frequência Coef. de Amortecimento Frequência 
  [Hz] [%] [Hz] 

1º  26,302 1,2746 29,319 
2º  92,508 0,2440 98,771 
3º 177,203 0,1863 191,27 

 
  

 A Figura 12 apresenta a Função Resposta em Frequência (FRF) experimental do ponto 

3.  

 
Figura 12 - FRF experimental (Ponto 3).  

(Fonte: o Autor). 

 

 A figura 13 apresenta o diagrama de Bode para o ajuste de curva obtido pelo método 

RFP para o ponto 3, de cada frequência.  
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Figura 13 - Diagrama de Bode: (a) 1º Modo: 26,302 Hz; (b) 2º Modo: 92,508 Hz e (c) 3º Modo: 

177,203 Hz. (Fonte: o Autor). 

 

 Já a figura 14 apresenta os modos de vibração obtidos pelo método RFP com os dados 

experimentais e pelo MEF. 
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Figura 14 - Modo de Vibração: (a), (b), (c) por RFP ;(d),(e),(f) por FEM (Ansys).  

(Fonte: o Autor). 

 

 Esses resultados são tomados como referência para as análises de problemas acoplados 

fluido-estrutura que são apresentados. Antes disso, são apresentados um problema da 

mecânica dos fluidos e um problema da mecânica dos materiais, como seguem. 
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4.2 ESCOAMENTO SOBRE UM CORPO RÍGIDO CILÍNDRICO 

 

 Nesta seção, é mostrado um estudo de caso que envolve um problema de referência. 

Trata-se de um escoamento de um fluido bidimensional considerando escoamento constante 

ao longo de toda a superfície de entrada do canal (BEHR et. al., 1995). Esta condição 

promove um escoamento constante sobre o cilindro. A fronteira esquerda é considerada como 

a entrada do fluido, com velocidade constante = 100 . Uma condição de não 

escorregamento é prescrita na parede do cilindro, o qual é considerado um corpo rígido. Na 

fronteira direita é a saída, com pressão = 0, enquanto que nas superfícies superior e inferior 

(limites laterais) são definidas as condições de velocidade normal e tensão de cisalhamento 

nulas. O fluido a ser considerado possui densidade = 1 e viscosidade = 1, enquanto que 

o cilindro possui diâmetro = 1 unidade de comprimento. O número de Reynolds passa a ser 

= = 100, configurando um escoamento laminar.  

 O cilindro de diâmetro unitário se encontra a 16 unidades de comprimento da entrada e 

14 da saída, enquanto que em relação à dimensão vertical do domínio do fluido, que é 15 

unidades de comprimento, o cilindro encontra-se centralizado. O intuito desta etapa da 

pesquisa é analisar o comportamento do escoamento de ar incidindo sobre algum obstáculo. O 

domínio do fluido e suas condições de contorno são mostrados na figura 15. 
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Figura 15 - Domínio do fluido e condições de contorno – Escoamento sobre um corpo rígido de 

formato cilíndrico. (Fonte: O autor). 

 

 Conforme citado anteriormente, o código computacional Fluent (2006) foi utilizado 

para resolução das equações de Navier-Stokes, através do método de volumes finitos. Uma 

malha com 7826 elementos de volume triangulares e 4089 nós foi usada, como mostra a 

figura 16.   

 
Figura 16 - Malha triangular de volumes finitos – Escoamento sobre um corpo rígido de formato 

cilíndrico. (Fonte: O autor). 
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 Percebe-se que a malha está mais refinada próximo ao cilindro, pois é a região de 

maior interesse no caso analisado (figura 17). Quanto maior o número de elementos para 

discretizar a região de contato do fluido com o cilindro, mais preciso ficará o resultado. 

 

 
Figura 17 - Refinamento da malha próximo a interface fluido-estrutura. (Fonte: o Autor) 

  

 Os coeficientes de arrasto e sustentação foram monitorados para a região do cilindro. 

A figura 18 apresenta a variação do coeficiente de arrasto. 

 

 
Figura 18 - Coeficiente de Arrasto x Tempo: Escoamento sobre um corpo rígido de formato 

cilíndrico. (Fonte: o Autor). 
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 Tanto o coeficiente de arrasto quanto o coeficiente de sustentação são grandezas 

adimensionais. A figura 18 mostra que o coeficiente de arrasto é grande no momento em que 

o fluido entra em contato com o cilindro, com um valor próximo de 1,5. Durante o regime 

transiente o valor coeficiente de arrasto vai diminuindo gradativamente, até chegar a um 

mínimo próximo de 1,19 e se estabiliza em 1,22 à partir do terceiro segundo de simulação, 

caracterizando o regime permanente. 

 Percebe-se pela figura 19 que a oscilação do coeficiente de sustentação sobre o 

cilindro varia com uma frequência muito alta. Partindo de uma oscilação com amplitude 

muito baixa, até chegar ao regime permanente, na faixa dos 3 segundos, com uma amplitude 

maior, próxima de 0,045.  

 
Figura 19 - Coeficiente de Sustentação x Tempo: Escoamento sobre um corpo rígido de formato 

cilíndrico. (Fonte: o Autor) 

  

 Para se analisar a frequência de oscilação do coeficiente de sustentação ao longo do 

tempo, a figura 20 traz o gráfico entre 7 e 8 segundos. Nota-se que este completa uma 

oscilação em aproximadamente 0,09 segundos. Pode-se dizer que esta é a frequência de 

geração de vórtices após o contato do escoamento uniforme com o cilindro.  
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Figura 20 - Coeficiente de Sustentação x Tempo entre 7 e 8 segundos: Escoamento sobre um 

corpo rígido de formato cilíndrico. (Fonte: o Autor) 

 

 A figura 21 mostra esses vórtices gerados entre 7 e 7,25 segundos. Percebe-se que há 

três gerações de vórtices nesse período, ou seja, uma frequência muito próxima da oscilação 

do coeficiente de sustentação. 
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Figura 21 - Geração de vórtices pelo contato do escoamento uniforme com o corpo rígido 

cilíndrico. (Fonte: o Autor) 

 

 Pensando em estudar uma situação real, na sequência é apresentado o comportamento 

de uma estrutura submetida a oscilações de carga de pressão. Após isso é mostrado um 

exemplo do acoplamento entre dois sistemas, fluido e estrutura, utilizando um problema 

disponível na literatura, a fim de comparação da metodologia. 
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4.3 PÓRTICO SUBMETIDO A OSCILAÇÕES DE PRESSÃO 

 

 Para verificar o comportamento de uma estrutura real submetida a oscilações de 

pressão em seu contorno externo, optou-se por uma estrutura de aço semelhante à estrutura 

apresentada na seção 4.1 deste trabalho, a qual foi fabricada em laboratório, e também feita 

sua análise modal, mostrado anteriormente. Trata-se de um pórtico de 4 pavimentos como 

mostra a figura 22. Para simplificar o problema, uma análise em duas dimensões será feita, e a 

carga de pressão oscilante foi aplicada apenas na face esquerda da estrutura. Além, disso, o 

pórtico é engastado em sua parte inferior. 

 

 
Figura 22 - Pórtico submetido a oscilações de pressão ao longo do tempo. 

 (Fonte: o Autor). 

 

 A variação de pressão que o pórtico foi submetido é mostrada na figura 23. Optou-se 

por uma variação senoidal, seguindo a função ( ) = ( ), com amplitude = 10  

e frequência = 2.  
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Figura 23 - Oscilação da pressão sobre a estrutura em função do tempo. (Fonte: o Autor). 

 

 A estrutura possui as mesmas dimensões e é feita do mesmo material que o pórtico 

utilizado na análise modal. Portanto, suas principais características geométricas e 

propriedades do material foram apresentadas na tabela 1 da seção 3.1.1 deste trabalho, e a 

malha de elementos finitos é mostrada na figura 11 mostrada na seção 4.1. 

 Para essa simulação, foi monitorado o deslocamento do vértice superior esquerdo da 

estrutura. Conforme esperado, enquanto a pressão age sobre o corpo, o mesmo oscila de 

acordo com a variação da carga de pressão. Isso é mostrado na figura 24. Nota-se que a 

frequência de oscilação do vértice superior esquerdo do pórtico tem a mesma frequência que a 

oscilação de pressão, a qual é = 2.  
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Figura 24 – Deslocamento do vértice superior esquerdo do pórtico devido a carga oscilante de 

pressão em função do tempo. (Fonte: o Autor). 

 

4.4 VIBRAÇÃO DE UMA VIGA INDUZIDA POR UM FLUXO DE FLUIDO 

 

 Nesta seção, o objetivo é mostrar uma metodologia que seja consistente para acoplar o 

problema do fluido com o problema da estrutura. Tendo visto o efeito da incidência de um 

escoamento de um fluido qualquer em um objeto, e também o efeito que uma variação de 

carga de pressão exerce sobre uma estrutura, pode-se agora acoplar os dois tipos de problema, 

transferindo o efeito do escoamento à estrutura, e o efeito do deslocamento da estrutura 

causado por esse escoamento para o domínio do fluido. 

 Para comparação da metodologia para o acoplamento fluido-estrutura, é apresentado o 

problema onde um escoamento de um fluido induz a vibração de uma viga flexível, problema 

este resolvido por diversos autores, como Wall e Ramm (1998); Dettmer e Peric (2005), 

Tezduyar et. al. (2013) dentre outros. O problema foi modelado e o resultado comparado com 

o disponível na literatura. 
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 Um corpo rígido em formato de cubo e fixo é submergido em um escoamento de um 

fluido newtoniano, gerando oscilações e vórtices no fluido, os quais, em contato com a viga a 

fazem vibrar. As condições de contorno nas fronteiras do domínio do fluido são as mesmas 

adotadas no modelo da seção 4.1 deste capítulo, acrescido da malha móvel para a região ALE. 

O esquema é mostrado na figura 25 abaixo. 

 

 
Figura 25 - Vibração de uma viga induzida por um escoamento de um fluido: condições de 

contorno e geometria.  (Fonte: Dettmer e Peric, 2005). 

 

 Neste problema adotou-se uma abordagem Lagrangeana-Euleriana Arbitrária na região 

do domínio do fluido próxima a estrutura, utilizando malhas móveis para acompanhar o 

deslocamento da estrutura, enquanto que na região distante da estrutura adotou uma 

abordagem Euleriana.  

 As propriedades adotadas para o fluido e o sólido foram as mesmas utilizadas por 

Wall e Ramm (1998), sendo a viscosidade cinemática e a densidade do fluido, 

respectivamente, = 1,82 ×  10 , = 1,18 × 10 . A densidade, o módulo de 

elasticidade e o coeficiente de Poisson do sólido são, respectivamente, = 0,1, = 2,5 ×

10   = 0,35 . Trata-se de um sólido com baixa rigidez, portanto, espera-se grandes 

deformações na viga. O objetivo dessa abordagem é demonstrar o acoplamento forte que há 
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entre fluido e estrutura quando adotada essa metodologia. A velocidade do escoamento 

constante de fluido na entrada do domínio é = 51,3. Isso significa que o número de 

Reynolds para o caso é = ⁄ = 333, onde D é o diâmetro hidráulico do corpo 

rígido de geometria quadrada que é submergido no escoamento com intenção de gerar 

vórtices, os quais induzem a vibração na viga. 

 Os resultados obtidos por Wall e Ramm (1998) e Dettmer e Peric (2005), mostram que 

a amplitude do deslocamento vertical é próxima de 1,2 cm, enquanto que um ciclo demora em 

torno de 0,3 segundos. Percebe-se que o comportamento para os dois casos não são idênticos, 

principalmente no início do escoamento, que se encontra em regime transiente. Isso porque 

cada autor desenvolveu seu próprio modelo numérico para resolução. Porém, o que se nota é 

que após estabelecido o regime permanente, o comportamento dinâmico da estrutura é o 

mesmo (ver Dettmer e Peric, 2005 e Wall e Ramm, 1998). 

 Para a simulação feita neste trabalho, a malha de elementos finitos da viga é mostrada 

na figura 26, e possuí 400 elementos finitos e 3053 nós. Para o acoplamento, os dados de 

pressão foram transferidos do fluido para a estrutura, enquanto que o deslocamento da 

estrutura foi transferido para o domínio do fluido.  

 

 
Figura 26 - Malha de elementos finitos para o domínio da estrutura: Vibração de uma viga 

induzida por um escoamento de um fluido. (Fonte: o Autor). 
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 A malha de volumes finitos para o escoamento é mostrada na figura 27. Optou-se por 

utilizar uma malha de quadriláteros bem refinada, a fim de obter resultados mais precisos. A 

malha do domínio do fluido possui 47854 volumes finitos e 23552 nós 

 

 
Figura 27 - Malha de volumes finitos para o domínio do fluido: Vibração de uma viga induzida 

por um escoamento de um fluido. (Fonte: o Autor). 

  

 Durante a resolução do problema acoplado simulado pelo autor desta dissertação, 

monitorou-se também os coeficientes de arrasto (cd) e de sustentação (cl) sobre a estrutura, 

além do deslocamento da viga. A oscilação do arrasto é mostrada na figura 28. 
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Figura 28 - Coeficiente de arrasto ao longo do tempo: Vibração de uma viga induzida por um 

escoamento de um fluido. (Fonte: o Autor). 

  

 O coeficiente de sustentação é mostrado nas figuras 29 e 30. Nota-se que um ciclo de 

variação do coeficiente de sustentação demora aproximadamente os mesmos 0,3 segundos 

que o ciclo de oscilação da viga obtidos pelos autores citados acima. Como a tendência do 

movimento da viga é uma oscilação no sentido vertical da mesma, o coeficiente de 

sustentação é o responsável por induzir esse movimento. Portanto, é de se esperar que a 

frequência de oscilação da viga acompanhe a frequência de oscilação do coeficiente de 

sustentação. 
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Figura 29 - Coeficiente de sustentação ao longo do tempo: Vibração de uma viga induzida por 
um escoamento de um fluido. (Fonte: o Autor). 

 

 
Figura 30 - Coeficiente de sustentação entre 8 e 9 segundos: Vibração de uma viga induzida por 

um escoamento de um fluido. (Fonte: o Autor). 

 

 Nesta simulação, foi monitorado o deslocamento do vértice superior direito da viga, 

para compará-lo com os resultados obtidos na literatura. Ele é mostrado nas figuras 31 e 32.  
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Figura 31 - Deslocamento do vértice da direita da viga ao longo do tempo. (Fonte: o Autor). 

 

 
Figura 32 - Deslocamento do vértice da direita da viga entre 16 e 17 segundos de simulação. 

(Fonte: o Autor). 

 

 Nota-se que, atingido o regime permanente, tanto a amplitude de deslocamento quanto 

a frequência de oscilação da viga são compatíveis com os resultados encontrados na literatura 
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e supracitados. A figura 33 mostra a comparação entre o resultado desta pesquisa com o 

resultado de Dettmer e Peric (2005), entre 16 e 18 segundos. 

 

 
Figura 33 - Comparação entre os resultados do autor com o disponível na literatura. 

 

 A tabela 3 mostra a comparação das frequências e amplitudes de oscilação da viga. 

Tabela 3  - Comparação entre resultados para frequências e amplitudes 

  Frequência 
[Hz] 

Amplitude 
[cm] 

Autor 3,33 1,18 
Peric 3,2 1,22 
Wall 3,2 1,25 

 

 Uma oscilação da viga durante o regime permanente do escoamento do fluido é 

mostrado na figura 34. 
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Figura 34 - Uma oscilação da viga durante o regime permanente do escoamento do fluido. 

(Fonte: o Autor). 

 

 O escoamento obstruído pelo corpo rígido cúbico induz uma vibração da mesma em 

torno do seu estado de equilíbrio. O choque do escoamento do fluido com o corpo rígido faz 
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com que vórtices sejam gerados a jusante, onde se encontra a viga. Estes vórtices, ora vindo 

de cima para baixo, ora de baixo para cima, induzem um movimento oscilatório na viga. 

Percebe-se pela figura 36 que, em = 4,84  segundos, a viga encontra-se com um 

deslocamento máximo para baixo, e os vórtices começam a empurrá-la para cima, como 

segue em = 4,85  4,89 segundos. A partir de = 4,93 segundos, a viga já se encontra em 

um deslocamento para cima, e os vórtices começam empurrá-la para baixo como segue em 

= 4,97  5,01  segundos. Quando chega em = 5,01  segundos, a viga se encontra 

novamente com um deslocamento máximo para baixo, completando um ciclo em 0,29 

segundos. 

 

4.5 CASO 1: ESTRUTURA REAL 

 

 Buscando analisar o comportamento de uma estrutura real sujeita a rajadas de ventos 

aleatórios, inicialmente se estudou o comportamento do escoamento de um fluido newtoniano 

quando encontra um objeto obstruindo a sua trajetória.  

 Ao simular uma situação hipotética, porém, possível de acontecer, o pórtico ficou 

posicionado entre obstáculos de formatos geométricos simples. A montante do escoamento, 

um corpo de formato triangular e outro quadrado se alinham e “quebram” o escoamento de ar, 

com intuito de simular uma rajada de ventos aleatórios. A jusante do pórtico, uma geometria 

retangular gera uma barreira, que faz com que o ar retorne em direção à estrutura, a fim de 

excitá-la em todas as direções. O modelo do problema e as condições de contorno são 

mostrados na figura 35. 
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Figura 35 - Escoamento de ar sobre um pórtico: geometria e condições de contorno. (Fonte: o 

Autor). 

 

 A figura 37 mostra que o domínio do fluido está divido em dois. A região próxima da 

estrutura é considerada a formulação ALE enquanto que a região afastada é Euleriana. As 

condições de contorno na entrada e na saída são, respectivamente, um escoamento de ar 

constante com velocidade 25 m/s e pressão nula, enquanto que em todas as superfícies há uma 

condição de não escorregamento. A interface fluido-sólido possui malhas móveis e o método 

de resolução é o mesmo adotado no problema da vibração da viga induzida pelo escoamento. 

A viscosidade cinemática e a densidade do ar são, respectivamente, 

= 1250 ³⁄  = 1,7894 × 10 / . 

 O pórtico considerado é o mesmo analisado na seção 4.3, portanto sua geometria e 

propriedades do material seguem os dados da tabela 1. O domínio do fluido é um retângulo de 

12 x 6 metros, salvo os corpos de geometrias simples. O quadrado e o triângulo retângulo têm 

500 mm de lado e catetos, respectivamente, e estão afastados em 300 mm entre si, enquanto 

que o retângulo à montante tem 1350 x 250 mm. O pórtico se encontra centralizado na 

horizontal e está afastado em 2 metros e 1,25 metro em relação aos obstáculos a jusante e a 

montante, respectivamente. 
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 A malha de elementos finitos para a estrutura segue àquela mostrada no exemplo de 

oscilações de pressão, da seção 4.3. Trata-se da malha com 3189 elementos de volumes 

triangulares e 21677 nós mostrada na figura 11. 

 Para a malha do fluido, foi feita um estudo de verificação de malha, para identificar 

qual o refinamento de malha traz um resultado com maior acurácia, observado pela resolução 

das oscilações do pórtico, que neste caso representam o deslocamento nodal da estrutura. As 

figuras 36 a 38 mostram as malhas utilizadas para esta análise. Partiu-se de uma malha mais 

grosseira para uma mais refinada. 

 
Figura 36 - Malha 1. (Fonte: o Autor). 

 

 
Figura 37 - Malha 2. (Fonte: o Autor). 
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Figura 38 - Malha 3. (Fonte: o Autor). 

 

 Após a verificação da malha, observou-se que a segunda e terceira malhas apresentam 

resultados com pouca variação. A malha adotada para captação dos resultados é mostrado nas 

figuras 39 e 40. Ela conta com um refinamento localizado na região próxima ao pórtico para 

consolidar a acurácia dos resultados na região de maior interesse.  

 
Figura 39 - Malha de volumes finitos para o domínio do fluido. (Fonte: o Autor). 
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Figura 40 - Refinamento da malha na região de interesse. (Fonte: o Autor). 

 

 
 O principal objetivo é comparar a forma como o pórtico se comporta dinamicamente, 

não interessando a amplitude do movimento, apenas se ele se movimenta de acordo com seus 

modos de vibração. 

 Sabendo que qualquer mudança nas condições de contorno do problema traria 

resultados diferentes, pensou-se também em modelar uma hipótese em que a oscilação dos 

coeficientes de arrasto e sustentação sobre a estrutura atingisse uma frequência próxima da 

frequência natural desta. Caso isso ocorra, é possível gerar grandes deslocamentos. 

 Neste caso, o escoamento constante de ar foi interrompido por corpos rígidos a 

montante do pórtico. Isso fez com que o escoamento de ar chegasse oscilando através de 

vórtices até a estrutura, a qual está fixa no chão. O objetivo dessa análise foi verificar o 

deslocamento da estrutura ao longo da direção cartesiana x (horizontal). Portanto, o 

coeficiente de arrasto foi monitorado para saber quais são as forças oriundas da pressão nesta 

direção.  

 Primeiramente, foi feito uma verificação da malha. O coeficiente de arrasto para as 

malhas 1, 2, 3 e a malha principal utilizada para obtenção dos resultados são mostrados na 

figura 41.  
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Figura 41 - Coeficiente de arrasto para verificação da malha. (Fonte: o Autor). 

 

 Percebe-se que para as malhas 1 e 2, mais grossas, os resultados não apresentaram a 

resolução necessária para identificar os períodos de oscilação, caracterizando baixa acurácia 

dos resultados. Para a malha 1, o coeficiente de arrasto permanece constante, e para a malha 

2, uma oscilação aleatória acontece. Já para a malha 3, bem refinada ao longo de todo o 

domínio, e a malha principal, refinada apenas na região de interesse (próximo dos corpos 

submersos), percebe-se que há uma convergência entre os resultados, sendo que estes oscilam 

com amplitudes e frequências muito próximas. Portanto, o resultado obtido pela malha 

principal pode ser tomado com uma boa aproximação. 

 Como o escoamento constante sofre um choque com os corpos rígidos a montante do 

pórtico, o escoamento de ar chega oscilando através de vórtices até a estrutura, a qual está fixa 

no chão. Os vórtices gerados são mostrados na figura 42. Além disso, uma barreira a 

montante do pórtico faz com que o fluxo de ar retorne em direção ao mesmo. 
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Figura 42 - Vórtices gerados pelas barreiras ao escoamento de ar. (Fonte: o Autor). 

 

 Para analisar o regime transiente e permanente, a figura 43 traz o coeficiente de arrasto 

ao longo dos 10 segundos de oscilação. Percebe-se que o coeficiente de arrasto começa com 

um valor positivo muito alto, pois é o momento de partida do problema, em que o 

esocoamento de ar ainda está constante em todo o seu domínio. O regime transiente demora 

em torno de três segundos, até se estabilizar e chegar ao regime permanente. A partir daí, a 

variação do coeficiente de arrasto toma um padrão, onde oscila de um valor positivo a um 

negativo. Na figura 44, a escala do tempo foi reduzida de modo à verificar a frequência de 

oscilação do arrasto. 
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Figura 43 - Coeficiente de arrasto sobre o pórtico x tempo, caso 1. (Fonte: o Autor). 

 

 
Figura 44 - Coeficiente de arrasto sobre o pórtico x tempo, entre 2 e 6 segundos, caso 1. (Fonte: o 

Autor). 
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 Para se determinar a frequência de oscilação do coeficiente de arrasto foi utilizada a 

transformada rápida de Fourier (FFT). Conforme mostra gráfico da figura 45, a frequência de 

oscilação do coeficiente de arrasto é próxima de 9,7 Hz. Isso fica longe da frequência natural 

do pórtico referente a seu primeiro modo de vibrar, que é 26,302 Hz, segundo a análise 

modal.  

 
Figura 45 - FFT para o coeficiente de arrasto. Frequência = 9,7 Hz. (Fonte: o Autor). 

 

 Como o arrasto tende a movimentar o pórtico no sentido horizontal, conforme o 1º 

modo de vibração analisado, espera-se que o pórtico esteja em movimento nesta direção, 

acompanhando a frequência de oscilação do arrasto. Porém, não se espera grandes 

deslocamentos, tendo em vista que a frequência de oscilação das cargas de pressão não é 

próxima à frequência natural da estrutura. 

 O deslocamento na direção horizontal do vértice superior esquerdo foi monitorado 

durante a simulação e obteve o que é mostrado nas figuras 46 e 47. Nota-se um deslocamento 

oscilante de amplitude muito baixa, mas que está presente. Esse deslocamento acompanha o 
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coeficiente de arrasto, conforme mostra a transformada rápida de Fourier para o deslocamento 

do vértice (figura 48). A frequência é a mesma que o arrasto, próxima de 9,7 Hz. 

 
Figura 46 - Deslocamento do Vértice Superior Esquerdo ao longo do tempo, caso 1. (Fonte: o 

Autor). 

 

 
Figura 47 - Deslocamento do Vértice Superior Esquerdo entre 2 e 6 segundos. (Fonte: o Autor). 
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Figura 48 - FFT para o deslocamento do vértice superior. Frequência = 9,7 Hz. (Fonte: o Autor). 

   

 O comportamento da estrutura pode ser analisado abaixo, na figura 49. Por se tratar de 

pequenos deslocamentos, nas imagens foi atribuído uma escala de 1:200 na deformação do 

pórtico. Pela figura 49, percebe-se que entre 3,30 e 3,40 segundos, ocorre uma oscilação 

inteira em torno de seu estado de equilíbrio, conforme o primeiro modo de vibrar da estrutura. 
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Figura 49 - Comportamento dinâmico do pórtico sujeito a oscilações de ventos aleatórios. 

(Fonte: o Autor). 

  

4.6 CASO 2: ESTRUTURA MODIFICADA 

 

 O segundo caso analisado neste trabalho tem por objetivo estudar grandes 

deslocamentos de uma estrutura submetida a oscilações de cargas de pressão oriundas de 

ventos aleatórios. A hipótese de grandes deslocamentos iniciou-se com um estudo de análise 
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modal através do software Ansys®, onde buscou-se os modos de vibração e as frequências 

naturais, através dos autovalores e autovetores, para diversos pórticos semelhantes ao pórtico 

estudado até então, com tamanho e rigidez diferentes entre si. A figura 50 traz um resumo 

deste estudo. 

 Percebe-se que a frequência natural da estrutura é alterada à medida que suas 

dimensões mudam. Por exemplo, um pórtico com 1200 mm de altura por 600 mm de largura, 

feito com barras de 6,15 x 13,1 mm de seção transversal, tem uma frequência natural próxima 

de 8 Hz. Este foi o escolhido para o estudo. 

 Para analisar o problema acoplado fluido-estrutura gerando grandes deslocamentos, 

uma abordagem semelhante aos casos de acoplamento fuido-estrutura deste trabalho foi 

considerado. Ou seja, uma malha móvel para o fluido na região próxima da estrutura, fluxo de 

entrada de ar constante, condição de não escorregamento nos contatos entre fluido e corpos 

sólidos e pressão nula na saída. Para geração dos vórtices, o escoamento foi bloqueado por 

uma geometria quadrada de 1000 mm de lado, como era no caso da viga sendo excitada pelo 

fluxo de fluido.   
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Figura 50 - Análise modal para diversos pórticos de geometrias proporcionais. (Fonte: o Autor). 
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 Aqui, a velocidade de entrada foi controlada e o pórtico foi posicionado no sentido 

longitudinal, como se ele estivesse “deitado”, e está fixo no lado direito. Algumas velocidades 

foram testadas, monitorando os coeficientes de arrasto e sustentação para cada uma dessas 

velocidades. Constatou-se que para uma velocidade = 80 / , a frequência de oscilação 

do coeficiente de sustentação sobre o pórtico fica próximo de 8 Hz, assim como a frequência 

natural do pórtico. Isso acarretou no fenômeno de batimento, que será mostrado nos 

resultados e discussões. 

 O modelo do problema é mostrado na figura 51. O pórtico foi posicionado de forma a 

receber as cargas de pressão oscilatórias oriundas da sustentação. Para o fluido, uma malha de 

21162 volumes finitos e 21450 nós foi montada, enquanto que para a estrutura uma malha de 

1082 elementos finitos e 10192 nós foi construída. Nas figuras 52 e 53 são mostradas as 

malhas para o domínio do fluido e da estrutura, respectivamente.  

 

 
Figura 51 - Geometria para o caso 2: estrutura modificada. (Fonte: o Autor). 
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Figura 52 - Malha de volumes finitos para o caso 2: estrutura modificada. (Fonte: o Autor). 

 

 
Figura 53 - Malha da estrutura para o caso 2: estrutura modificada. (Fonte: o Autor). 

 

 No caso 2 buscou-se equilibrar a frequência de oscilações dos coeficientes de arrasto e 

sustentação com a frequência natural relativo ao 1º modo de vibrar de um pórtico semelhante.  

 A figura 54 mostra o coeficiente de arrasto sobre o pórtico. 
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Figura 54 - Coeficiente de Arrasto sobre o Pórtico x Tempo – Caso 2. (Fonte: o Autor). 

 

 Na figura 55 é mostrado o comportamento do coeficiente de arrasto sobre o pórtico 

entre 3 e 6 segundos. Percebe-se que ele oscila com valor médio 0,018, porém atinge limites 

positivo e negativo alternadamente. Nota-se que o ciclo de uma oscilação demora em torno de 

0,15 segundos, sua frequência de 6,1 Hz foi determinada através da FFT (figura 56). Porém, o 

coeficiente de arrasto neste caso não é de grande importância, tendo em vista que o pórtico 

está “deitado” e o deslocamento vertical do vértice superior esquerdo do pórtico foi 

monitorado. Esse deslocamento é induzido pelo coeficiente de sustentação. 
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Figura 55 - Coeficiente de Arrasto sobre o Pórtico entre 3 e 6 segundos – Caso 2. (Fonte: o 

Autor). 

 

 
Figura 56 - FFT para Coeficiente de Arrasto sobre o Pórtico – Caso 2. (Fonte: o Autor). 
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 Na verdade, para este caso, o interessante é o comportamento do coeficiente de 

sustentação sobre o pórtico. Ele é o responsável pelos deslocamentos verticais sobre a 

estrutura. As figuras 57 a 59 mostram o comportamento deste coeficiente de sustentação. Este 

varia com valor médio nulo e com amplitude de até 0,075. Sua frequência de oscilação é 

próxima de 8,8 Hz. 

 
Figura 57 - Coeficiente de Sustentação sobre o Pórtico x Tempo – Caso 2. (Fonte: o Autor). 

 

 
Figura 58 - Coeficiente de Sustentação sobre o Pórtico entre 3 e 6 segundos – Caso 2. (Fonte: o 

Autor). 
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Figura 59 - FFT para o Coeficiente de Sustentação – Caso 2. (Fonte: o Autor). 

 

 O gráfico da FFT para o coeficiente de sustentação mostra que a frequência de 

oscilação deste é 8,8 Hz. Essa frequência é muito próxima da frequência natural do pórtico 

analisado, que é 7,9 Hz. Pode-se imaginar que o pórtico esteja próximo de sofrer ressonância 

perante o 1º modo de vibrar.  

 Para verificar é necessário analisar o comportamento do deslocamento do pórtico. O 

deslocamento do vértice superior esquerdo é mostrado nas figuras 60 e 61. 

 Nestas figuras percebe-se que a estrutura não entrou em ressonância, mas sim em 

batimento, que é outro fenômeno em que ocorrem grandes deslocamentos. Note que a 

amplitude de oscilação aumenta e diminui gradativamente ao longo de cada ciclo. Isso porque 

a frequência da carga de sustentação é muito próxima da frequência natural do pórtico, o que 

faz com que a estrutura sofra grandes deslocamentos. Por fim, percebe-se que a frequência 

retirada da FFT do deslocamento (figura 62) traz uma frequência próxima de 8,8 Hz, assim 

como a sustentação. 
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Figura 60 - Deslocamento do vértice Superior Esquerdo x Tempo – Caso 2. (Fonte: o Autor). 

 

 
Figura 61 - Deslocamento do vértice Superior Esquerdo entre 0 e 3 segundos – Caso 2. (Fonte: o 

Autor). 
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Figura 62 - FFT para o Deslocamento do Vértice Superior Esquerdo – Caso 2. (Fonte: o Autor). 

 

 Neste caso, pelo fato das frequências estarem próximas, observou-se que o 

deslocamento aumenta de amplitude em cada ciclo até certo momento, atingindo um 

deslocamento máximo em torno de 17 centímetros. Após atingir essa amplitude máxima esta 

começa decair novamente, e essa variação de amplitude persiste até o final. Isso caracteriza o 

fenômeno de batimento, ou seja, a estrutura está na iminência de sofrer ressonância. A figura 

63 ilustra esse fenômeno. 

 Nesta figura percebe-se que a amplitude do deslocamento aumenta em cada ciclo até 

5,18 segundos, para então começar a diminuir gradativamente. Após 5,41 segundos, a 

amplitude começa aumentar novamente e assim segue em regime permanente. 

 



 
 

100

 
Figura 63 - Fenômeno de Batimento no Pórtico. (Fonte: o Autor). 
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5 CONCLUSÕES  

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As normas de cálculos de estruturas simplificam a situação dinâmica causada por um 

vento para um modo estático. Porém, neste trabalho, constatou-se que o vento pode causar 

instabilidade em uma estrutura e fazer com que essa vibre em torno de sua condição de 

equilíbrio. Para analisar o efeito do vento nas estruturas, uma abordagem de problema 

acoplado fluido-estrutura deve ser adotada. Os métodos de resolução de problemas acoplados 

fluido-estrutura vêm se desenvolvendo rapidamente, e é possível realizar análises físicas reais 

como demonstrado neste trabalho.  

 Através da análise modal, conforme apresentado, os resultados obtidos pelo método 

RFP são compatíveis com o MEF, apesar de as frequências naturais terem uma pequena 

dispersão nos valores, quando comparado os dois métodos. Isso pode ser atribuído aos 

seguintes fatores: divergências geométricas entre o pórtico real e o modelado no método 

analítico; o resultado obtido pelo MEF não considera o fator de amortecimento; o método 

RFP sofre influências externas não controláveis no momento de coleta de dados, interferindo 

nos resultados finais. Esses dados são de extrema importância na análise de dinâmica das 

estruturas. 

 No problema do escoamento sobre um corpo rígido de formato cilíndrico, se uma 

estrutura qualquer estivesse à direita do cilindro, ela estaria sujeita a variação de pressão sobre 

sua superfície, e tenderia a se movimentar. Dependendo da configuração dos vórtices, que 

podem ser alterados para quaisquer condições diferentes das adotadas, a estrutura poderia 

estar sujeita a pressões oscilantes, variando de uma sobre-pressão para uma sucção. Se isso 

acontecer, a estrutura tenderia a oscilar em torno da sua configuração de equilíbrio. 
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 No problema do Pórtico submetido a oscilações de pressão, conforme esperado, 

enquanto a pressão age sobre o corpo, o mesmo oscila de acordo com a variação da carga de 

pressão. Acoplando o escoamento sobre um corpo rígido com uma estrutura flexível, e 

posicionando essa estrutura a jusante do corpo rígido que “quebra” o escoamento constante do 

fluido, pode-se dizer que a estrutura estaria sujeita à oscilações de pressão causada pelos 

vórtices do fluido. 

 No caso da viga induzida por um fluxo de fluido, conclui-se da análise comparativa 

com os resultados obtidos na literatura, que a metodologia adotada para resolução de um 

problema acoplado fluido-estrutura, onde a estrutura é flexível e o fluido Newtoniano, possui 

resultados compatíveis com os modelos numéricos disponíveis e adotado pelo software de 

análises multi-físicas ANSYS®, utilizado nas simulações dos casos neste trabalho.  

 Através do problema proposto no caso 1, nota-se que uma rajada de ventos aleatórias 

excita a estrutura e a faz vibrar conforme os modos de vibração determinados pela análise 

modal. Isso é muito interessante, pois dessa maneira pode-se considerar os efeitos dinâmicos 

sobre a mesma. Isso faz com que o autor deste trabalho acredite que é possível incorporar 

estes efeitos dinâmicos nas normas de cálculos estruturais, a fim de se obter estruturas mais 

seguras. 

 Os efeitos dinâmicos são muito importantes, principalmente em estruturas leves, como 

por exemplo, a estrutura metálica de um barracão industrial. É comum acontecer diversos 

colapsos de estruturas desse tipo quando ventos fortes atuam sobre as mesmas, portanto, é de 

fundamental importância a análise dinâmica das mesmas. 

 No caso 2, foi simulado uma situação hipotética em que a estrutura sofre rajadas de 

ventos oscilantes com frequência próxima da sua frequência natural, causando assim o 

fenômeno de batimento. Os grandes deslocamentos gerados pelo fenômeno pode ser a causa 

de colapso da estrutura, mesmo o vento sendo de intensidade fraca. Essa situação poderia 
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ocorrer em marquises de edificações urbanas, não apenas por conta do vento, mas também do 

tremor da terra causado pelo trânsito de grandes veículos de carga, os quais poderiam excitar 

a estrutura em frequências aleatórias e causar colapso, tanto por ressonância como por fadiga. 

 O avanço da mecânica computacional está permitindo a resolução de problemas 

complexos em tempo hábil e pode ser incorporado em projetos de cálculo estrutural. Ainda há 

um caminho longo e árduo de pesquisas a serem feitas para que isso se torne habitual. Porém 

acredita-se que a consideração dos efeitos dinâmicos em estruturas leves pode trazer 

resultados mais precisos dos fenômenos que envolvem estas estruturas, e torná-las mais 

seguras e econômicas ao mesmo tempo. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Análise de estruturas tridimensionais; 

 Análise estrutural com referência no estudo de amortecedores dinâmicos 

acoplados; 

 Análise do problema acoplado considerando o escoamento no regime 

turbulento; 

 Capturar os outros modos de vibração da estrutura. 
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