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RESUMO 

A indústria de petróleo no Brasil vem se tornando cada vez mais estratégica para o 

desenvolvimento do país. A exploração de reservatórios de petróleo em localidades cada vez 

mais afastadas da área continental vem apresentando grandes desafios tecnológicos. Operações 

em alto mar utilizam tubulações, chamadas de risers, para o escoamento de fluidos e que 

possuem um papel fundamental pois é através delas que as embarcações se comunicam com o 

leito submarino para perfurar, instalar equipamentos ou extrair hidrocarbonetos. Risers, ou 

quaisquer outros corpos rombudos, quando sujeitos a correntezas apresentam um fenômeno 

chamado de vibrações induzidas por desprendimento de vórtices (VIV). Dependendo das 

condições de carregamento, estes esforços dinâmicos podem reduzir drasticamente a vida útil 

de um riser até levar ao colapso por fadiga. Nesse sentido, a modelagem numérica deste 

fenômeno e de fundamental importância para prever o comportamento em condições de 

operação e assim poder tomar decisões com antecedência à operação. O presente trabalho 

contempla a modelagem deste fenômeno através do método dos elementos finitos via 

ferramenta comercial de CFD assim como uma análise do comportamento dos risers quando 

colocados em arranjos geométricos tipo tandem como é comum perto do navio. O estudo tem 

por objetivo avaliar as configurações geométricas que possam atenuar os efeitos que a presença 

de um cilindro a jusante gera. O impacto de cada um dos parâmetros involucrados na 

modelagem será apresentado para diferentes condições operacionais.  

 

Palavras-chave: vibrações induzidas por vórtices, modelagem numérica, cilindros em tandem. 
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ABSTRACT 

The Brazil oil industry has become increasingly strategic for the country's 

development. The exploration of oil reservoirs in remote locations, far away from the 

continental area has presented major technological challenge. The fluid flows inside pipes for 

onshore and offshore operations, which are called risers in the case of the segment that connects 

the seabed and the floating platform and play a fundamental role as it is through them that 

vessels communicate with the seabed to drill, install equipment or extract hydrocarbons. Risers, 

as well as any other blunt bodies, present a phenomenon called vortex induced vibrations (VIV) 

when subjected to cross flow currents. Depending on loading conditions, these dynamic stresses 

can drastically reduce the life of a riser and lead them to fatigue failure. In this sense, the 

numerical modeling of this phenomenon is of fundamental importance to predict the behavior 

under operating conditions and thus be able to make decisions in advance of the operation. The 

present work contemplates the modeling of this phenomenon through the finite element method 

via a commercial CFD tool, as well as an analysis of the riser’s behavior when placed in tandem 

geometric arrangements, as is common near the ship. The study aims to evaluate the geometric 

configurations that can mitigate the effects that the presence of a downstream cylinder generates. 

The impact of each of the parameters involved in the modeling will be presented for different 

operational conditions. 

 

Keywords: Vortex-induced vibrations, numerical modeling, two tandem cylinders  
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1 INTRODUÇÃO 

A exploração de petróleo no país torna-se, cada vez mais, uma indústria 

estratégica fundamental para a autonomia e desenvolvimento (...) da nação. Buscando 

autossuficiência no abastecimento, o Brasil, liderado pela Petrobras1, partiu para a 

exploração das maiores reservas nacionais: as submersas em águas profundas. Tal 

dificuldade exigiu um avanço extraordinário da tecnologia brasileira, motivando e 

movimentando diversos setores tecnológicos adjacentes. 

Um desses setores é a engenharia de sistemas submersos que tem como grande desafio 

projetar sistemas capazes de extrair petróleo e gás natural, em lâminas d’água profundas e 

ultraprofundas, onde o leito marinho pode se encontrar a mais de 1.500 metros abaixo do nível 

do mar. Uma das adversidades encontradas diz respeito ao projeto dos risers e umbilicais, 

estruturas tubulares rígidas ou flexíveis que fazem a conexão entre as plataformas de exploração 

e as cabeças de poço no leito marinho, estas tubulações devem ser capazes de suportar os mais 

diversos fenômenos naturais que acontecem no ambiente ao qual ela estará inserida. Um desses 

fenômenos é desprendimento de vórtices, causado pela interação das correntezas submarinas 

com estruturas submersas.  

Outro grande empecilho que estas unidades possuem é a falta de espaço/footprint 

disponível para alocar os mais diversos equipamentos e tubulações necessários para a operação. 

Devido ao tipo de plataforma, estratégias de ancoragem e a disposição dos equipamentos na 

plataforma, diferentes layouts do sistema de pull-in/pull-out foram desenvolvidos, este sistema 

é utilizado para fazer a instalação dos risers na plataforma. Para um FPSO2, tipo de plataforma 

mais utilizado no Brasil, os arranjos mais comuns são o balcão de risers e o sistema de turret, 

neste trabalho estamos interessados na disposição em forma de balcão de risers, onde eles são 

dispostos, em sua grande maioria, em linha reta ao longo da UEP3 e que possuem espaçamento 

limitado entre si, podemos observar com clareza este tipo de arranjo na figura 1.1. 

 
1 Petróleo Brasileiro S.A. 
2 Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (Floating Production Storage and 

Offloading) 
3 Unidade Estacionária de Produção 
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Figura 1.1 - Representação da plataforma P-66 com o balcão de risers circulado em vermelho, Petrobras  

1.1 MOTIVAÇÃO 

O fenômeno de vibrações induzidas por vórtices é um assunto que é estudado a mais 

de um século, principalmente devido à suas implicações em estruturas marinhas e aéreas pois 

não o levar em consideração pode gerar falhas catastróficas nesses sistemas. É comum observar 

o uso de objetos cilíndricos para avaliar este evento quando ele ocorre no ambiente marinho, 

pois torna-se possível estimar as consequências desse episódio em uma tubulação. 

Em seu trabalho, Igarashi  demonstra os fenômenos que ocorrem durante o escoamento 

ao redor de dois obstáculos cilíndricos idênticos com diferentes distanciamentos entre seus 

centros, com base nos resultados obtidos e calculados ele verifica o comportamento dos vórtices 

formados e os classifica de acordo com a maneira em que eles interagem com os cilindros. 

Bearman  em seu artigo avalia os resultados obtidos para um cilindro isolado, e então estima 

como os vórtices formados se comportarão quando interagirem com um cilindro isolado e com 

oscilação na vertical, tornando possível obter uma melhor previsão do fenômeno. 

Williamson e Roshko  analisam o processo de formação de vórtices de um cilindro 

isolado e oscilante na região de sincronização, além de classificar esses vórtices de acordo com 

a amplitude de oscilação e velocidade reduzida. Khalak e Williamson  avaliam a resposta de 

um cilindro vibrando, com baixo parâmetro de massa-amortecimento, e a comparam com 

resultados anteriores em que esse parâmetro era mais elevado, com isso eles identificam os 

ramos de resposta de ambos os casos e desenvolvem uma nova formulação para a amplitude 

que leve em consideração o parâmetro de massa adicional utilizado. 

O assunto altamente especializado de vibrações induzidas por vórtices 

(VIVs) faz parte de uma série de disciplinas, incorporando mecânica dos fluidos, 

mecânica estrutural, vibrações, dinâmica computacional dos fluidos (CFD), acústica, 



5 

 

transformadas Wavelet, análise de demodulação complexa, estatísticas e materiais 

inteligentes. Elas ocorrem em muitas situações de engenharia, como pontes, objetos 

empilhados, linhas de transmissão, superfícies de controle de aeronaves, estruturas 

offshore, poços termométricos, motores, trocadores de calor, cabos marinhos, cabos 

rebocados, risers de perfuração e produção na produção de petróleo, cabos de 

amarração, estruturas ancoradas, estruturas amarradas, flutuabilidade e cascos de 

longarina, oleodutos, instalação de cabos, membros de estruturas com jaquetas e 

outros aplicações hidrodinâmicas e hidro acústicas.4 (Sarpkaya, 2004, tradução nossa) 

1.2 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo principal estudar a criticidade da interferência 

gerada pelo desprendimento de vórtices de tubulações a curta distância. Esse desprendimento 

de vórtices gera um fenômeno conhecido como Vibrações Induzidas por Vórtices, ou VIV.  

Tendo a criticidade desse fenômeno em mente, o propósito deste estudo é analisar o 

distanciamento entre tubulações de forma de minimizar este evento, e visando manter a 

integridade estrutural dos risers. 

Neste contexto, o trabalho proposto analisará, utilizando um software de elementos 

finitos, o impacto dos diferentes parâmetros de condição da operação, velocidade da correnteza 

e distanciamento entre risers, sob a resposta dinâmica dos risers dispostos em configuração 

tandem (alinhados). Será feito um estudo da influência da velocidade do escoamento da 

correnteza marinha incidente em um cilindro isolado e posteriormente os resultados serão 

comparados com outros trabalhos publicados a fim de se verificar a simulação numérica feita 

pelo software. O objeto principal de estudo do projeto será estudar a influência no 

comportamento dos risers quando há um segundo riser a jusante do primeiro. 

O trabalho tem como objetivo encontrar resultados que nos ajudem a identificar 

parâmetros geométricos de distanciamento entre os risers de uma plataforma, que permitam 

prever a forma como o fenômeno de desprendimento de vórtices ocorrerá, utilizando diferentes 

velocidades de escoamento e visando minimizar seus efeitos. 

 
4 “The highly specialized subject of vortex-induced vibrations (VIVs) is part of a number of disciplines, 

incorporating fluid mechanics, structural mechanics, vibrations, computational fluid dynamics (CFD), acoustics, 

wavelet transforms, complex demodulation analysis, statistics, and smart materials. They occur in many 

engineering situations, such as bridges, stacks, transmission lines, aircraft control surfaces, offshore structures, 

thermowells, engines, heat exchangers, marine cables, towed cables, drilling and production risers in petroleum 

production, mooring cables, moored structures, tethered structures, buoyancy and spar hulls, pipelines, cable-

laying, members of jacketed structures, and other hydrodynamic and hydroacoustic applications.” 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

Este documento foi organizado em capítulos abordando os seguintes tópicos: 

Capítulo 1: Apresentação de introdução e motivação do estudo, onde também é 

detalhado o objetivo deste trabalho. 

Capítulo 2: Apresentação do referencial teórico no qual se baseou este trabalho e que 

será utilizado durante toda a extensão dele. 

Capítulo 3: Descrição de metodologia numérica para realização do estudo proposto, 

incluindo a descrição das ferramentas utilizadas e como foram utilizadas. 

Capítulo 4: Apresentação e discussão dos resultados, incluindo comparação com 

estudo realizado no capítulo 3, e comparação entre os próprios resultados e os resultados 

externos. 

Capítulo 5: Sumarização das principais conclusões obtidas no trabalho, além das 

recomendações para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Por tratar-se de um assunto complexo, faz se necessário o desenvolvimento de uma 

base teórica sólida para explicar todos os fenômenos envolvidos no processo de desprendimento 

de vórtices, este capítulo visa fornecer essa base. 

O presente capítulo foi dividido de maneira lógica, onde serão apresentados cada um 

dos parâmetros e conceitos utilizados para o desenvolvimento dele. Começamos apresentando 

o conceito das equações de Navier-Stokes e modelo estrutural, seguido pela demonstração de 

alguns números adimensionais amplamente utilizados tanto em análise de fluidos quanto em 

análise vibracional, o primeiro adimensional exposto é número de Reynolds, seguido pelo 

número de Strouhal, velocidade reduzida, massa reduzida e os coeficientes de arrasto e 

sustentação. Em seguida, será esclarecido, por meio de publicações e desenvolvimento próprio 

do autor, os fenômenos de desprendimento de vórtices causado pela interação do fluido com 

um corpo rombudo, sincronização ou lock-in, esteira desenvolvida devido ao escoamento 

através de 1 cilindro isolado e de 2 cilindros alinhados e por fim, será apresentada uma rápida 

apresentação do software utilizado para realizar as análises. 

2.1 EQUAÇÕES DE NAVIER-STOKES 

Utiliza-se as equações diferenciais parciais de Navier-Stokes para descrever a física 

do movimento de um fluido regido pelas leis de Newton, elas fazem uso do princípio de 

conservação de massa e momento em sua formulação. Considerando a hipótese de fluido 

incompressível, newtoniano e bidimensional e com as equações (2-1) e (2-2) descritas abaixo, 

obtém-se o descritivo do comportamento do escoamento. 

∇�⃗⃗� = 0 (2-1) 

𝜌
𝐷�⃗⃗�

𝐷𝑡
=  𝜌�⃗� − ∇𝑝 + 𝜇∇2�⃗⃗� (2-2) 

onde, 

�⃗⃗� = U∞ = (u∞, v∞, w∞, t) = Campo de velocidade do escoamento incidente 

𝑢 = Velocidade do escoamento na direção x 

𝑣 = Velocidade do escoamento na direção y 

𝑤 = Velocidade do escoamento na direção z 
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�⃗� = Aceleração da gravidade na direção z 

ρ = Massa específica do fluido 

p = Campo escalar de pressões 

μ = Viscosidade dinâmica do fluido 

Tendo em vista que o presente estudo também contempla aspectos de dinâmica dos 

sistemas, é importante definir os parâmetros relacionados, como a frequência natural e fator de 

amortecimento dados pelas seguintes relações:  

𝜔 =  2𝜋𝑓𝑛 = √𝑘 𝑚⁄  (2-3) 

𝑐𝑐𝑟 =  2√𝑚𝑘 = 2𝑘𝜔 (2-4) 

𝜉 =  𝑐 𝑐𝑐𝑟⁄  (2-5) 

onde, 

ω = Frequência natural angular 

fn = Frequência natural 

c = Coeficiente de amortecimento 

ccr = Coeficiente de amortecimento crítico 

k = Constante de mola 

m = Massa 

ξ = Fator de amortecimento 

As fórmulas e parâmetros mencionados acima são importantes para os casos em que 

os cilindros possuam algum grau de liberdade. Pensando no sistema completo com 2 cilindros 

com 2 graus de liberdade, figura 4.12, quando se diz que o estudo é para um cilindro isolado, o 

segundo cilindro, a jusante do primeiro, deixa de existir. Com respeito aos graus de liberdade, 

quando se diz que o cilindro é fixo as componentes de movimento em x e y não existem, ficando 

o cilindro em sua posição original, por fim, quando o cilindro possui 1 grau de liberdade vertical, 

não há a componente de movimento em x. 

A combinação dos fatores mencionados anteriormente culmina nas equações de 

movimento descritas abaixo, onde a equação (2-6) se refere ao movimento horizontal e a 

equação (2-7) se refere ao movimento vertical dos cilindros. As forças descritas dizem respeito 
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à força de arrasto e força de sustentação, respectivamente, elas serão explicadas e definidas 

posteriormente na seção 2.3. 

𝑚�̈�  +  𝑐�̇�  +  𝑘𝑥 =  𝐹𝐷 (2-6) 

𝑚�̈�  +  𝑐�̇�  +  𝑘𝑦 =  𝐹𝐿 (2-7) 

onde, 

�̈� = Aceleração do corpo em x 

�̇� = Velocidade do corpo em x 

𝑥 = Deslocamento do corpo em x 

�̈� = Aceleração do corpo em y 

�̇� = Velocidade do corpo em y 

𝑦 = Deslocamento do corpo em y 

2.2 ANÁLISE DIMENSIONAL 

A análise dimensional é um artifício muito utilizado em todos os campos da engenharia, 

pois ela permite analisar diferentes tipos de parâmetros dos mais diversos estudos já publicados. 

Dando ao autor desse trabalho, a possibilidade de compará-lo a outros que foram lançados, 

enriquecendo e dando credibilidade tanto ao seu próprio estudo quanto aos utilizados em 

comparação. 

Número de Reynolds 

O número de Reynolds, extensamente utilizado em dinâmica de fluidos, foi um 

adimensional formulado por Osborne Reynolds em sua investigação experimental sobre o 

comportamento de um fluido sob determinadas condições de escoamento sobre uma superfície. 

Em seu experimento, Reynolds descobriu que para baixos valores do adimensional, 

um filete de substância colorida injetada na corrente de água, escoa em linha reta pela tubulação, 

sem distúrbios e consequentemente, sem mistura. Já para valores maiores, ocorre um distúrbio 

no filete e ele se mistura com a água da corrente. Esses regimes foram classificados como 

laminar e turbulento, respectivamente, onde há uma faixa de transição entre eles. 

Há divergências entre quem utilizou o termo “número de Reynolds” primeiro. Porém, 

independente disso, o fato é que a denominação foi uma forma de homenagear o físico que 
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primeiro utilizou este parâmetro. O adimensional nada mais é que a razão entre as forças 

inerciais e as forças viscosas, expresso pela equação (2-8) abaixo: 

𝑅𝑒 =
⋃ 𝐷∞

𝑣
=

⋃ 𝐷∞ 𝜌

𝜇
  (2-8) 

onde, 

D = Comprimento característico (Para este estudo, Diâmetro) 

ν = Viscosidade cinemática do fluido 

μ = Viscosidade dinâmica do fluido 

Uma das utilizações do número de Reynolds é classificar os regimes de escoamento e 

suas faixas de atuação ao colocar-se um objeto em meio à um escoamento. Quando o 

adimensional é suficientemente pequeno as forças viscosas são predominantes e fazem com que 

o fluido contorne o objeto sem se desprender de suas paredes, mantendo o escoamento laminar. 

Ao aumentar-se esse número, os gradientes de pressão atuantes tornam-se adversos o que faz 

com que as camadas cisalhantes não consigam mais contornar o objeto e consequentemente 

formem a esteira de vórtices, além disso, com a utilização do número de Reynolds é possível 

obter uma noção do tamanho dos vórtices formados e se os próprios vórtices serão estáveis ou 

instáveis. 

Número de Strouhal 

O número de Strouhal representa a razão das forças inerciais causada pela aceleração 

local do escoamento e as forças inerciais causadas pela aceleração convectiva. 

Em escoamentos caracterizados por um movimento periódico, o número de Strouhal 

está associado às oscilações do escoamento devido às forças inerciais em relação às 

mudanças na velocidade devido à aceleração convectiva do campo de escoamento. 

Assim, uma definição alternativa do número de Strouhal mais adequado para 

escoamentos periódicos é dada pela seguinte expressão 5  (KATOPODES, 2019, 

tradução nossa) 

𝑆𝑡 =
𝑓𝐷

𝑈∞
 (2-9) 

 
5 In flows characterized by a periodic motion, the Strouhal number is associated with the oscillations 

of the flow due to the inertial forces relative to the changes in velocity due to the convective acceleration of the 

flow field. Thus, an alternative definition of the Strouhal number better suited to periodic flows is given by the 

following expression. 
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Para o presente estudo, na equação (2-9), f é definido como sendo igual à frequência 

de desprendimento de vórtices (fs), ou seja, quanto maior o número de Strouhal, menor será o 

intervalo de tempo entre os vórtices formados.  

Outro fato importante a ser observado, é que, em sua tese Assi  menciona que a 

variação do número de Strouhal em função do número de Reynolds permanece próximo do 

valor 𝑆𝑡 ≈ 0,2 para a faixa de 102 < 𝑅𝑒 < 106, onde a esteira está totalmente desenvolvida. O 

que o permitiu encontrar a velocidade reduzida do pico de ressonância aproximado 𝑈∗ ≈ 5 para 

um cilindro isolado, contida na faixa de sincronização. Essa constatação será importante na 

análise dos resultados encontrados através da simulação numérica, pois nos permite uma maior 

noção de onde se encontra a faixa de sincronismo da emissão de vórtices. 

Velocidade reduzida 

A velocidade reduzida é um adimensional importante para a análise vibracional pois 

ela nos permite relacionar a velocidade do escoamento (U∞) com a frequência natural de 

oscilação do corpo no vácuo (fn) e o comprimento característico do objeto estudado (D). É 

importante observar que a velocidade reduzida é similar ao inverso do número de Strouhal, e 

será idêntica ao inverso do número de Strouhal, no momento de ocorrência do fenômeno de 

lock-in (f = fn = fs), onde as amplitudes causadas pelo VIV serão máximas. A velocidade 

reduzida é expressa na equação (2-10) abaixo: 

𝑈∗ =
𝑈∞

𝑓𝑛𝐷
 (2-10) 

Massa reduzida 

A análise dimensional da massa do sistema é importante pois, como na maioria dos 

corpos, a massa afeta a frequência natural do objeto de estudo. Além disso, segundo Khalak e 

Williamson  a análise dimensional facilita a análise e comparação dos resultados obtidos tanto 

em experimentos quanto em simulações numéricas. 

A massa reduzida é a relação entre a massa do sistema oscilante (m) e a massa do 

volume de fluido deslocado (𝑚∀), abaixo está descrita a equação da massa reduzida, equação 

(2-11). 

𝑚∗ =
𝑚

𝑚∀
=  

𝑚

𝜌
𝜋𝐷2

4 𝐿𝑤

 (2-11) 

onde, 
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Lw = Comprimento do cilindro que está submerso, que para este trabalho será 

equivalente a 1. 

2.3 COEFICIENTES DE ARRASTO E SUSTENTAÇÃO 

Os coeficientes de arrasto (𝐶𝐷) e sustentação (𝐶𝐿) são importantes, pois, nos ajudam a 

realizar uma análise dimensional das forças fluidodinâmicas que estão atuando no corpo 

oscilante. Cada uma delas está relacionada com uma componente da força fluidodinâmica 

resultante (F) por unidade de comprimento [m], sendo 𝐹𝐷 a força de arrasto e 𝐹𝐿 a força de 

sustentação, onde a primeira é a projeção de F na direção do escoamento e a segunda a projeção 

de F na direção perpendicular ao escoamento. Ambas as equações estão expostas abaixo: 

𝐶𝐷 =  
𝐹𝐷

1
2 𝜌𝑈∞

2 𝐷
 

(2-12) 

𝐶𝐿 =  
𝐹𝐿

1
2 𝜌𝑈∞

2 𝐷
 

(2-13) 

Conforme pode-se observar nas equações acima, para se obter os coeficientes de força 

é necessário encontrar as forças que estão sendo aplicadas em cada cilindro. Através do 

software de análise numérica, calcula-se essas forças através da integral de linha aplicada aos 

componentes x e y da tensão total que está atuando sobre o cilindro. 

𝐶𝐷 = (∮ σ𝑥 ds)  ∗  
2

𝜌𝑈∞
2 𝐷

 (2-14) 

𝐶𝐿 = (∮ σ𝑦 ds)  ∗  
2

𝜌𝑈∞
2 𝐷

 (2-15) 

onde, 

σ𝑥 = Tensão na direção x 

σ𝑦 = Tensão na direção y 

𝑑𝑠 = Fronteira do cilindro 
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2.4 FENÔMENOS FÍSICOS 

Desprendimento bidimensional de vórtices causado por interações fluido-estrutura 

Em Bearman  é descrito a mecânica do fenômeno de desprendimento de vórtices, que 

ocorre quando a velocidade da correnteza incidente é suficientemente grande de forma a 

impedir que as camadas limites, formadas devido a presença de um objeto em meio a corrente, 

se juntem a jusante mantendo o escoamento laminar. Bearman  define um corpo rombudo como 

sendo um elemento com curvatura de superfície constante. Onde o objeto geometria cilíndrica 

é de grande importância devido às inúmeras aplicações que possuí. 

Em Gerrard (1966 apud BEARMAN, 1984) é apresentado o principio no qual a 

formação de vórtices pode ser descrio, onde diz-se que ele é causado pela interação entre as 

duas camadas cisalhantes em cada lado do cilindro, onde cada uma delas formará um vórtice 

com vorticidades opostas e que consequentemente levará ao seguinte evento representado na 

figura 2.1 abaixo. Define-se a vorticidade como “a tendencia de rotação de uma particula fluida 

numa região do campo de velocidades do escoamento”. 

 

Figura 2.1 – Modelo de formação de vórtice mostrando os escoamentos na esteira6 (GERRARD, 1966 apud 

BEARMAN, 1984, tradução nossa). 

No modelo pode-se observar a que a camada cisalhante inferior interage com a camada 

superior de três maneiras distintas, a parcela (a) é englobada pelo vórtice que está se formando 

na camada cisalhante superior e devido a sua vorticidade contrária, diminui a circulação total 

do vórtice. A parcela (b), transversal a camada superior, separa o vórtice que está se formando 

da camada, interrompendo o aumento da circulação do vórtice. Por fim, a parcela (c) inicia a 

formação de um novo vórtice, porém, agora se formando na camada inferior. 

Grande parte da pesquisa experimental sobre o desprendimento de vórtices 

diz respeito à influência das perturbações. Além do número de Reynolds, descobriu-

 
6 “Vortex-formation model showing entrainment flows” 
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se que os escoamentos ao redor de corpos rombudos dependem de fatores como 

acabamento da superficial, razão de aspecto, design de placa final, turbulência do 

escoamento, taxa de bloqueio e nível de ruído acústico. Outra descoberta importante 

foi que é improvável que corpos bidimensionais, em escoamento uniforme, 

desprendam vórtices bidimensionais.7 (BEARMAN, 1984, tradução nossa) 

Em razão da interação explicada anteriormente, forma-se a esteira de vórtices a jusante 

do cilindro, também conhecida como esteira de Von Kármán, que em cilindros fixos forma o 

padrão “2S” onde “a cada meio ciclo do desprendimento um vórtice se desprende na esteira a 

jusante do cilindro” (WILLIAMSON e ROSHKO, 1988, tradução nossa). A assimetria do 

desprendimento leva as oscilações no campo de pressão atuante, o que leva a vibração em 

cilindros flexíveis que possuem algum grau de liberdade. Devido a correlação entre o 

desprendimento de vórtices e as oscilações transversais do cilindro, pode-se considerar a 

frequência de desprendimento de vórtices como igual a frequência de oscilação transversal. 

Os padrões de desprendimento de vórtices são dependentes da velocidade da corrente 

incidente e consequentemente do número de Reynolds do escoamento. Em seu trabalho 

Williamson e Roshko  mapearam os padrões de desprendimento de acordo com as velocidades 

incidentes e amplitudes de oscilação, através da vibração transversal forçada de um cilindro em 

meio a uma corrente incidente. O mapa pode ser observado na figura 2.2 (A) abaixo, onde “𝐴” 

representa a amplitude de oscilação, “𝐷” o diâmetro do cilindro, 𝜆 o comprimento de onda 

senoidal correspondente a trajetória na qual o objeto se desloca em relação ao fluido, 𝑇𝑒  o 

período de oscilação transversal e por fim 𝑇𝑣 o período de desprendimento de vórtices para um 

cilindro fixo. 

As regiões apresentadas na figura possuem uma denominação contendo “S” ou “P” 

que significam respectivamente single ou pair essa denominação faz alusão à quantidade de 

vórtices desprendidos, que podem ser únicos ou em duplicata com vorticidade oposta. 

Williamson e Roshko  definiram os padrões como “2S” quando a cada meio ciclo do 

desprendimento um vórtice se desprende na esteira a jusante do cilindro, “2P” quando à 

formação de pares de vórtices que se movem lateralmente para fora da linha central da esteira 

a cada meio ciclo, “P + S” sendo uma versão assimétrica do modo 2P, onde o cilindro lança um 

par e um único vórtice cada ciclo, “C(2S) e C(P +S)” que significam que perto do cilindro temos 

os modos 2S ou P + S, porém com os vórtices menores se aglutinando imediatamente atrás do 

cilindro ou dentro de cerca de 15 diâmetros, em estruturas de escala maior, por fim, o modo “P” 

 
7 “Much of the experimental research into vortex shedding concerns the influence of disturbances. In 

addition to Reynolds number, bluff-body flows have been found to depend on factors such as body-surface finish, 

aspect ratio, end-plate design, flow turbulence, blockage ratio, and acoustic noise level.” 
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se refere ao desprendimento de um conjunto de pares de vórtices em um linha com direção 

única, com a direção sendo definida pelo o histórico do escoamento e que assume a aparência 

de um jato ao em vez de uma esteira e o modo “2P*” que é similar ao modo 2P porém com um 

dos pares se desprendendo para fora da parte frontal do cilindro. O esboço dos padrões de 

sincronismo pode ser observado na figura 2.2 (B) abaixo. 

 

Figura 2.2 – (A) Mapa da região de sincronização de vórtices nas amplitudes de comprimento de onda do plano 

(𝜆 /D, A/D), encontrados no presente estudo8. (B) Esboço dos padrões de desprendimento de vórtices 

encontrados em (A)9. (WILLIAMSON e ROSHKO, 1988, tradução nossa) 

Lock-in ou sincronização 

A região de sincronização é de grande importância para os estudos de VIV por se tratar 

da região onde as maiores amplitudes de oscilação se encontram. Essa região surge quando a 

frequência da oscilação causada pelo desprendimento de vórtices se aproxima da frequência 

natural de oscilação de um cilindro, com isso ocorre o fenômeno de ressonância e as amplitudes 

de oscilação aumentam consideravelmente, este fenômeno está diretamente relacionado a 

velocidade reduzida do escoamento. De acordo com Bearman  o tamanho da faixa de 

sincronização depende da amplitude de oscilação do cilindro, onde quanto maior for a 

amplitude, maior será a faixa.  

 
8 (A) “Map of vortex synchronization regions in the wavelength-amplitude (𝜆 /D, A/D) plane, as found 

in the present study” 
9 (B) “Sketches of the vortex shedding patterns that are found in the map in (A)” 
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Em Blevins  são descritos cinco fenômenos causados pela aproximação das 

frequências, são eles, aumento na força dos vórtices formados, aumento na correlação 

longitudinal da esteira, transformação da frequência de desprendimento de vórtices na 

frequência de vibração do cilindro, conhecido como lock-in ou sincronização que, de uma forma 

mais amena, também pode ser causado quando a frequência de vibração do cilindro é igual a 

um múltiplo ou submúltiplo da frequência de desprendimento de vórtices. Por fim os últimos 

dois fenômenos resultantes são o aumento da força média de arrasto no cilindro e a alteração 

na fase, sequência e padrão de vórtices da esteira. 

O fenômeno também é descrito da seguinte maneira,  

O regime onde a frequência de oscilação (f), bem como a frequência de 

formação de vórtice (𝑓𝑣), estão próximos da frequência natural (𝑓𝑛) da estrutura ao 

longo do regime de grande amplitude de vibração, de modo que 𝑓∗ =  𝑓 𝑓𝑛~1⁄ . No 

entanto, estudos recentes mostram um afastamento dramático desse resultado 

clássico; onde os corpos podem concebivelmente vibrar com grande amplitude, em 

centenas de vezes a frequência natural.10 (WILLIAMSON e GOVARDHAN, 

2004, tradução nossa) 

Quando utilizados baixos parâmetros de massa-amortecimento, Khalak e Williamson  

classificam as faixas de velocidade na qual a sincronização ocorre, e as faixas adjacentes, como 

ramo inicial, ramo superior e ramo inferior. O ramo inicial é caracterizado pelas baixas 

amplitudes de oscilação, com o aumento da velocidade reduzida e transição para o ramo 

superior as amplitudes de oscilação aumentam de forma repentina atingindo os seus valores 

máximos, ao aumentar-se a velocidade reduzida e atingir o ramo inferior ocorre uma mudança 

de fase entre o coeficiente de sustentação e a amplitude reduzida, passando eles a ficarem fora 

de fase, além disso, a oscilação deixa de estar na proximidade da frequência natural do cilindro 

e consequentemente deixa a região de sincronização fazendo com que suas amplitudes de 

oscilação diminuam. Pode-se verificar o exposto através da figura 2.3. 

Os ramos de oscilação também são demonstrados e descrevem que, 

Em essência, a transição ramo inicial → ramo superior está associada a um 

salto na fase de vórtice, à medida que a frequência de resposta passa pelo valor 

 𝑓 𝑓𝑛𝑚𝑒𝑖𝑜
⁄  (frequência natural no meio fluido; por exemplo, água). Nesta transição, há 

uma mudança no tempo de liberação de vórtice, que está associado ao salto do 2S para 

 
10 “As the regime where the frequency of oscillation (f), as well as the vortex formation frequency (𝑓𝑣), 

are close to the natural frequency (𝑓𝑛) of the structure throughout the regime of large amplitude vibration, so that 

𝑓∗ =  𝑓 𝑓𝑛~1⁄ . However, recent studies show a dramatic departure from this classical result; bodies can 

conceivably vibrate with large amplitude, at hundreds of times the natural frequency” 
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os modos de vórtice 2P. A segunda transição do superior → ramo inferior corresponde 

a um salto na fase total, conforme a frequência de resposta passa através do valor 

 𝑓 𝑓𝑛𝑉á𝑐𝑢𝑜
⁄ . Esta transição não está associada a uma mudança no tempo do 

desprendimento. 11 (WILLIAMSON e GOVARDHAN, 2004,tradução 

nossa) 

 

Figura 2.3 – Caracterização dos ramos inicial, superior e inferior por suas respectivas amplitudes, ângulos de 

fase e figuras de Lissajous (gráficos de fase de Cy versus Y*). O salto de fase está associado à transição do ramo 

superior para o inferior. O ramo inferior é notavelmente estável e periódico (e exibe o modo 2P de formação de 

vórtice). Neste gráfico, m * = 3,312. (KHALAK e WILLIAMSON, 1999, tradução nossa) 

Mittal e Kumar  também informam que o lock-in é responsável pelo fenômeno de 

histerese que ocorre durante as transições de ramo de resposta. Na histerese a transição que 

ocorre quando aumentamos a velocidade reduzida não ocorre no mesmo ponto de velocidade 

quando à diminuímos. 

 
11 “In essence, the transition from initial → upper branch is associated with a jump in vortex phase, as 

the response frequency passes through the value 𝑓 𝑓𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚
⁄  (natural frequency in the fluid medium; for example, 

water). At this transition there is a switch in the timing of vortex shedding that is associated with the jump from 

the 2S to the 2P vortex modes. The second transition from upper → lower branch corresponds with a jump in total 

phase, as the response frequency passes through the value  𝑓 𝑓𝑛𝑉𝑎𝑐𝑢𝑢𝑚
⁄ . This transition is not associated with a 

switch in timing of the shedding” 
12 “Characterization of the initial, upper and lower branches by their corresponding amplitudes, phase 

angles, and Lissajous figures (phase plots of Cy versus Y*). The phase jump is associated with the transition from 

the upper to lower branch. The lower branch is remarkably steady and periodic (and exhibits the 2P mode of 

vortex formation). In this plot, m* = 3.3.” 
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Esteira desenvolvida devido ao escoamento através de 2 cilindros alinhados com o 

escoamento 

Diz-se cilindros alinhados com o escoamento quando a linha de centro entre dois 

cilindros é paralela ao sentido do escoamento, essa disposição entre os cilindros também é 

conhecida como tandem na língua inglesa, Assi  demonstra essa configuração na imagem figura 

2.4 abaixo. 

 

Figura 2.4 – “(esquerda) Cilindro isolado e configurações típicas de interferência: (centro) dois cilindros 

alinhados e (direita) dois cilindros posicionados lado a lado com o escoamento.” 

A presença de um cilindro posicionado próximo da esteira, ou outras perturbações, 

causadas por outro cilindro afeta o comportamento tanto do cilindro a montante quanto do 

cilindro a jusante, como por exemplo seus coeficientes de sustentação e suas amplitudes de 

oscilação quando os cilindros são livres para vibrar. 

Em Mittal e Kumar  fala-se sobre os comportamentos e as classificações dependendo 

da distância entre os cilindros. Quando os cilindros estão suficientemente longes um do outro, 

o escoamento ao redor deles se assemelha ao escoamento através de um cilindro isolado, porém, 

quando eles estão próximos pode-se classificar a interferência entre eles de três maneiras sendo 

elas, interferência de proximidade, interferência de esteira e uma combinação das duas.  

A interferência de proximidade geralmente ocorre quando os cilindros estão alinhados 

transversalmente ao escoamento e consequentemente ambas as esteiras dos cilindros são 

afetadas. Já a interferência de esteira ocorre com os cilindros afastados um do outro, onde o 

cilindro a montante não sofre tão fortemente os efeitos da interferência quanto o cilindro a 

jusante. Por fim, a interferência mista ocorre quando os cilindros estão mais próximos, com o 

cilindro a jusante na esteira do cilindro a montante, o que leva a interferência de comportamento 

em ambos os cilindros.  

Conforme mencionado em , vale ressaltar que há um espaçamento crítico para o qual 

acima dele, os cilindros estão suficientemente longe para que o cilindro a montante se comporte 

como um cilindro isolado, muitos autores definiram esse espaçamento como equivalente a 
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𝐺 𝐷⁄  =  3.5, onde G é a distância entre os centroides dos cilindros, porém, essa distância é 

fortemente dependente do número de Reynolds utilizado. 

Mittal e Kumar  também citam que as amplitudes de oscilação de ambos os cilindros 

dependem da localização deles na corrente, e que podem afetar tanto a forma como os vórtices 

se desprendem quanto a própria faixa de sincronização dos cilindros. As respostas dos cilindros, 

descritas a seguir, possuem uma relação com as três interferências expostas nos parágrafos 

anteriores. São elas, respectivamente, aumento rápido da instabilidade com uma grande 

amplitude principalmente na direção do escoamento, aumento lento da instabilidade até uma 

certa amplitude com oscilações principalmente na direção do escoamento, e crescimento 

gradual da instabilidade para grandes amplitudes de oscilação principalmente na direção 

transversal ao escoamento. 

Em seu trabalho Borazjani e Storipoulos  citam que a interferência hidrodinâmica entre 

os dois cilindros foi previamente classificada por outros autores como VIV e WIO, 

respectivamente, vortex-induced vibrations e wake-induced vibrations onde o último, que 

traduzido significa vibrações induzidas pela esteira, ocorre quando os gradientes de velocidade 

do cilindro a montante estão em fase com o cilindro a jusante, induzindo as vibrações. 

Em seu estudo, Igarashi  classificou os regimes de interferência em 6 classes diferentes, 

essas classificações foram feitas de acordo com a forma que as camadas cisalhantes se 

comportavam. Essas classificações podem ser observadas nas figuras 2.5 e 2.6 abaixo. 

 

Figura 2.5 – Classificação dos padrões de escoamento13. (IGARASHI, 1981, tradução nossa) 

 
13 “Flow pattern classifications” 
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Onde, traduzido de Igarashi : 

Padrão A = A camada cisalhante separada do cilindro a montante não se adere a parede 

do cilindro a jusante. 

Padrão B = Formação de vórtices da camada cisalhante e o desprendimento de vórtices 

na esteira próxima do cilindro a jusante e aderência da outra camada cisalhante no cilindro a 

jusante estão sincronizados. A frequência de desprendimento de vórtices é aproximadamente 

constante e independe da velocidade de corrente livre. 

Padrão C = Vórtices simétricos se formam entre os cilindros. 

Padrão D = Os vórtices simétricos se tornam instáveis e o desprendimento intermitente 

de vórtices é detectado. 

Padrão E = A camada cisalhante do cilindro a montante se enrola intermitentemente, 

na frente do cilindro a jusante. Esse padrão é considerado como biestável, na transição entre os 

padrões D e F. 

Padrão E’ = Escoamento biestável cujo padrão se estende por um longo período, é 

predominante nessa região. 

Padrão F = A camada cisalhante do cilindro a montante se enrola na frente do cilindro 

a jusante. 

Padrão G = Esse padrão é caracterizado pelo escoamento instável na transição entre os 

padrões A, B e C. 
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Figura 2.6 – Esboços dos padrões de escoamento14 (IGARASHI, 1981, tradução nossa) 

Curvas de Lissajous 

Em Assi  é apresentada a ferramenta matemática chamada curvas de Lissajous, recurso 

que nos possibilita analisar as diferenças de fase entre dois sinais harmônicos, desde que eles 

possuam a mesma frequência dominante. Em resumo, a análise de uma curva de Lissajous deve 

ser realizada da seguinte maneira, se a curva dos sinais analisados for uma circunferência, o 

ângulo de fase entre os sinais será 90º ou 270º. Caso a figura formada seja uma elipse com 

inclinação entre o 1º e 3º quadrantes, os sinais estarão em fase, ou seja, ângulo de fase de 0º. A 

elipse com inclinação para o 2º e 4º quadrantes indicará que o ângulo de fase entre os sinais 

será equivalente a 180º. No entanto, se a figura for um emaranhado de linhas entre os quatro 

quadrantes, o ângulo de fase pode ser descrito como ângulo de transição, visto que a 

interpretação da figura é de que o ângulo entre os sinais varia entre 0º e 180º. 

 
14 “Sketches of flow patterns” 
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Princípio de funcionamento de um software de modelagem numérica 

A descrição das leis da física, é geralmente expressa em termos de equações 

diferenciais parciais (EDPs). Para a grande maioria de problemas, essas EDPs não 

podem ser resolvidas com métodos analíticos. Em vez disso, uma aproximação das 

equações pode ser construída, normalmente com base em diferentes tipos de 

discretizações. Esses métodos de discretização aproximam as EDPs às equações do 

modelo numérico, que podem ser resolvidos por meio de métodos numéricos. A 

solução para as equações do modelo numérico é, por sua vez, uma aproximação da 

solução real para as EDPs. O método dos elementos finitos (FEM) é usado para 

calcular tais aproximações. (Multiphysics cyclopedia, 2017, tradução nossa)15 

O software COMSOL Multiphysics utiliza esse princípio para resolução dos problemas 

que a serem resolvidos. Para o estudo de fluidos as equações matemáticas se baseiam nas leis 

de Navier-Stokes de conservação de massa e momento, além da conservação de energia. Com 

as equações matemáticas e condições de fronteira bem definidas, inicia-se o processo de solução 

numérica do modelo matemático, onde diferentes metodologias de resolução podem ser 

aplicadas. 

Para o presente trabalho, foi utilizado o método BDF16 para a resolução dos modelos 

matemáticos, que, de forma literal, se traduz para “fórmula de diferenciação retroativa” e que 

faz parte da família de métodos implícitos para resolução de integrações numéricas de EDO’s 

(equações diferenciais ordinárias) e são conhecidos por sua estabilidade durante a resolução 

dessas equações.  

Os métodos BDF são métodos implícitos lineares que dependem de pontos 

de solução anteriores para gerar um novo ponto aproximado de solução. Em um 

método BDF de ordem n, a cada etapa, a solução avança através da interpolação dos 

n pontos de solução anteriores junto com o novo ponto de solução ainda desconhecido, 

diferenciando-o e exigindo que a derivada corresponda à EDO no novo ponto 

(VANDERZEE e HEATH, tradução nossa).17 

 
15 “The description of the laws of physics for space- and time-dependent problems are usually expressed 

in terms of partial differential equations (PDEs). For the vast majority of geometries and problems, these PDEs 

cannot be solved with analytical methods. Instead, an approximation of the equations can be constructed, typically 

based upon different types of discretizations. These discretization methods approximate the PDEs with numerical 

model equations, which can be solved using numerical methods. The solution to the numerical model equations 

are, in turn, an approximation of the real solution to the PDEs. The finite element method (FEM) is used to compute 

such approximations.” 
16 Backward differentiation formula 
17 “BDF (backward differentiation formula) methods are implicit linear multistep methods that depend 

on multiple previous solution points to generate a new approximate solution point. In a BDF method of order n, 

the solution is advanced at each step by interpolating n previous solution points along with the as yet unknown 

new solution point, differentiating that interpolant, and requiring the derivative to match the ODE at the new 

point”. 
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3 METODOLOGIA 

O primeiro passo realizado foi implementar e verificar o benchmark feito por Schafer 

e Turek , através do software COMSOL Multiphysics, com o propósito de confirmar a 

capacidade dele, assim como fazer um estudo da convergência da malha que será utilizada como 

referência. 

De forma resumida, no COMSOL Multiphysics são criados modelos matemáticos para 

descrever o fenômeno físico do escoamento através de um ou mais corpos rombudos, o objeto 

e os domínios de estudo serão discretizados em pequenos elementos que em conjunto formam 

a malha com elementos de formatos variados a depender da construção feita pelo software. 

A partir das condições de fronteira, as equações matemáticas embutidas no software 

são resolvidas simultaneamente para cada um dos elementos mencionados no parágrafo anterior, 

os resultados obtidos são aplicados aos elementos posteriores e assim sucessivamente até que 

todas as equações sejam resolvidas. 

O tempo de computação de um modelo depende muito da quantidade de equações a 

serem resolvidas e da quantidade de elementos no modelo, por essa razão que modelos muito 

refinados são menos utilizados, pois apesar da maior precisão no resultado o tempo de 

computação torna-se muito grande. Além das configurações impostas no software, as 

configurações de hardware também influenciam no tempo de computação. Para o presente 

trabalho utilizou-se um computador com sistema operacional Windows 10, 64Bit, com 

processador AMD Ryzen 5 3600XT de 6 núcleos com overclock para 4,300 GHz e com 4 pentes 

de 8 GB de memória RAM com overclock para 3,600 GHz. 

3.1 BENCHMARK (CILINDRO FIXO) 

A primeira definição feita diz respeito às propriedades do fluido utilizado, que serão 

iguais para todos os casos analisados. O fluido utilizado neste estudo é considerado como 

newtoniano, incompressível, viscoso e com comportamento regido pelos princípios de 

conservação de massa e momento, e consequentemente pela equação de Navier-Stokes. No 

artigo e para o estudo de benchmark atual, a densidade foi definida como 𝜌 = 1,0 𝑘𝑔 𝑚3⁄  e a 

viscosidade cinemática como 𝜈 = 10−3  𝑚2 𝑠⁄ , propriedades similares ao ar atmosférico. 

Outra importante definição geral do caso diz respeito ao domínio espacial e 

computacional utilizado neste estudo, ele foi considerado como sendo igual à 𝛺 =

[0 , 2.2 𝑚] 𝑥 [0, 𝐻] onde H = 0.41 m, outro fato importante que está implícito na informação 
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anterior é que tanto para este benchmark quanto para o resto do trabalho as análises serão 

desenvolvidas em duas dimensões, 2-D, onde para efeito de análise computacional a terceira 

dimensão é considerada como unitária. O domínio com suas respectivas condições de fronteira 

está representado na figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Geometria 2-D dos casos teste com as condições de fronteira18 Schafer e Turek  

O benchmark do presente trabalho focou no caso teste “b” do artigo de referência, para 

análise em 2-D. Nesse caso teste o escoamento é considerado permanente e com velocidade do 

escoamento representada pela figura acima e equação (3-1) abaixo: 

U (0, y) =
4𝑈𝑚𝑦(𝐻 − 𝑦)

𝐻2
  (3-1) 

Com 𝑈𝑚 = 1.5 𝑚 𝑠⁄ , o que resulta em um número de Reynolds equivalente a 𝑅𝑒 =

100. Especificamente para a simulação numérica do presente trabalho a velocidade de entrada 

na fronteira, U, foi considerada como sendo igual a 𝑈𝑚  com o escoamento completamente 

desenvolvido. Fez-se essa consideração pois as paredes do canal haviam sido configuradas com 

a condição de contorno de não-escorregamento, 𝑢 = 𝑣 = 0. 

Com o intuito de se reproduzir os resultados obtidos na referência, foram testadas 3 

malhas com diferentes níveis de refino. Este estudo foi feito pois o refino da malha no modelo 

como um todo gera divergências no resultado obtido, podendo ele ser mais ou menos preciso, 

quando o comparamos com resultados experimentais. Por esse motivo, o objetivo do estudo foi 

demonstrar as diferenças de cada nível de refino utilizado. 

Para se entender a comparação realizada deve-se levar em conta alguns pontos 

referentes ao software de análise numérica utilizado. O software nos permite utilizar duas 

 
18 “Geometry of 2D test cases with boundary conditions” 
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estratégias para a construção das malhas a estratégia de “definidas pelo usuário”, onde o próprio 

usuário defini as configurações da malha, e malhas “definidas pela física do estudo” onde o 

software configura a malha automaticamente. A fim de se simplificar o trabalho, utilizou-se as 

malhas definidas pela física do estudo, onde o próprio software decide o tamanho dos elementos 

através do domínio, deixando-os mais, ou menos, refinados dependendo da região de 

construção. 

Realizou-se a comparação dos resultados de 3 malhas com graus de refino diferentes 

da mais grosseira para a mais refinada, onde da nomenclatura utilizada pelo software elas são 

classificadas como “Normal”, “Mais fina” e “Extremamente fina”. Por se tratar de um estudo 

que envolvia a interação do escoamento com um solido, a calibração utilizada para as três 

malhas foi a para “Fluidodinâmica”, dentre as outras disponíveis no software. Nas imagens 3.2 

a 3.5 é possível observar os diferentes níveis de refino, elas foram ordenadas da malha menos 

refinada para a mais refinada. 

 

Figura 3.2 – Representação da malha com refino classificado como “Normal” 

 

Figura 3.3 - Representação da malha com refino classificado como “Mais fino” 



26 

 

Figura 3.4 - Representação da malha com refino classificado como “Extremamente fino” 

 

Figura 3.5 – Zoom da área vermelha demarcada na figura 3.4, onde é possível observar o refino da região 

próxima à fronteira do cilindro. 

Na tabela 3.1, a seguir, estão representadas as características de cada malha utilizada. 

Como era de se esperar, pode-se observar que quanto mais refinada é a malha, maior é a 

quantidade de elementos, o que consequentemente resulta em um maior tempo de computação. 

Tabela 3.1 – Características das malhas analisadas 

 

Nessa seção serão apresentados os resultados obtidos de cada estudo de malha. Para 

todos os estudos obteve-se resultados referentes aos seguintes parâmetros, coeficiente de 

sustentação máximo (𝑪𝒍𝒎á𝒙), coeficiente de arrasto máximo (𝑪𝒅𝒎á𝒙) e diferença de pressão 

(∆P) entre os pontos “a” e “e”, representados na figura 3.1. Na figura 3.6 serão apresentadas 

Estudos 
Tempo de  

computação 
Nº total de  

Elementos 
Configuração automática 

Tamanho dos elementos 

Malha 1 5 min 1 s 7252 
Tamanho predefinido 

"Normal" 

Malha 2 13 min 12 s 30276 
Tamanho predefinido 

"Mais Fino" 

Malha 3 1 h 23 min 7 s 138166 
Tamanho predefinido 

"Extremamente Fino" 
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graficamente as soluções, respectivamente, das malhas 1, 2, 3 e artigo de referência, por fim, 

na figura 3.7, estará reproduzido a compilação de todos resultados, com zoom em um espaço 

de tempo referente a aproximadamente um período. 

Também nas figura 3.6 e 3.7 observa-se que os resultados para o coeficiente de 

sustentação máximo da malha 2 está fora de fase em comparação às outras, resultado que pode 

ter como uma das causas o formato e tamanho dos elementos da malha. 

 

Figura 3.6 - Tempo para se atingir a estabilização do modelo numérico 

 

Figura 3.7 - Comparação entre os coeficientes de sustentação, com zoom em um período 

Também na figura 3.6, está representado por linhas tracejadas horizontais os máximos 

e mínimos de cada malha e por uma linha tracejada na cor rosa vertical, o tempo que o software 

precisou para que o estudo numérico se estabilizasse, também conhecido como tempo de 

transição. Entende-se que a estabilização é o instante de tempo no qual as variações de resultado 
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tornam-se cíclicas permanentemente, e pode-se observar que esse momento ocorre para todas 

as malhas em aproximadamente 9 segundos após o início da simulação. 

Na tabela 3.2, a seguir, estão descritos os valores máximos encontrados para cada 

parâmetro analisado, também presente na tabela estão os limites superiores e inferiores 

presentes no artigo de referência e o erro quadrático médio entre o resultado e os limites do 

artigo de referência. 

Tabela 3.2 – Resultados do estudo de malhas 

Estudos 
Tempo de  

computação 
𝑪𝒍𝒎á𝒙 E (𝑪𝒍𝒎á𝒙) 𝑪𝒅𝒎á𝒙 E (𝑪𝒅𝒎á𝒙) ∆P 

E 

(∆P) 

Malha 1 5 min 1 s 0,53 0,22 2,95 0,08 2,22 0,07 

Malha 2 13 min 12 s 0,71 0,08 3,00 0,05 2,25 0,05 

Malha 3 1 h 23 min 7 s 0,77 0,05 3,03 0,04 2,27 0,04 

Limite Inferior 

(M. Schafer & S. Turek) 
- 0,99 0,00 3,22 0,00 2,46 0,00 

Limite Superior 

(M. Schafer & S. Turek) 
- 1,01 0,00 3,24 0,00 2,50 0,00 

Conforme era de se esperar, pode-se observar tanto graficamente quanto na tabela 3.1 

que quanto mais refinada é a malha, mais próximo do valor alvo é o resultado, e 

consequentemente menor é o erro obtido.  

A diferença entre os resultados obtidos neste trabalho e os obtidos pelos autores do 

artigo de referência pode ser explicada por alguns pontos chave. O primeiro deles é relacionado 

a malha utilizada, apesar da configuração da malha exata não ser exposta no artigo, é possível 

afirmar que as malhas utilizadas no trabalho atual possuem configurações diferentes das da 

referência, levando em consideração principalmente a diferença entre o número de elementos e 

o formato deles. Outra grande fonte de divergência entre os estudos é o tipo de método de 

solução utilizado, o presente trabalho utilizou o método BDF de segunda ordem diferentemente 

do que havia sido utilizado na literatura, além disso, o “time stepping” (passo de tempo) 

utilizado não foi fixo como no estudo da referência, ao invés disso ele foi definido 

automaticamente pelo software onde o mesmo tem a liberdade para definir o tamanho ideal do 

passo de tempo com a restrição de ser obrigado a utilizar pelo menos um passo de tempo em 

cada sub-etapa da solução. 

Percebe-se uma grande diferença nos erros da malha 1 em comparação com a malha 

2, e uma diferença bem menor quando comparamos a malha 2 com a malha 3, que possui o 

menor erro. Quando levamos o tempo de computação em consideração, observamos que a 

malha 3 possui tempo que equivale a, aproximadamente, 6 vezes o tempo da malha 2. Quando 
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avaliamos os dois fatos anteriores em conjunto, é razoável afirmar que a malha que obteve o 

melhor resultado foi a malha 2, conforme tabela 3.2. 

Estão representados abaixo o snapshot dos campos de velocidade e pressão 

encontrados nesse benchmark, no tempo de 10 s onde a solução já se encontra estabilizada. 

Figuras 3.8 e 3.9. 

 

Figura 3.8 – Campo de velocidades benchmark 

 

Figura 3.9 – Campo de pressões benchmark 

Por essas razões, explicadas anteriormente, concluiu-se que o software atenderia as 

necessidades do trabalho, oferecendo resultados condizentes com a realidade física e numérica 

proposta. 
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4 ANÁLISES NUMÉRICAS 

A fim de se investigar mais a fundo o comportamento ideal do cilindro e 

consequentemente calibrar o modelo para o estudo principal que possuí 2 graus de liberdade 

(GDL), realizou-se novos ensaios. Sendo o primeiro com 1 cilindro fixo, seguido de um estudo 

com 1 cilindro vibrando com 1 grau de liberdade na direção transversal ao escoamento (cross-

flow), e por fim com 1 cilindro vibrando com 2 graus de liberdade. Nesses estudos fez-se uso 

de alguns dos parâmetros principais empregados na seção anterior. A última sessão desse 

capítulo descreve o experimento principal do trabalho. 

As principais premissas adotadas a respeito fluido utilizado nesta simulação são 

apresentadas a seguir. O fluido é considerado como newtoniano, incompressível, viscoso e com 

comportamento regido pelos princípios de conservação de massa e momento, e 

consequentemente pela equação de Navier-Stokes. No entanto, no que diz respeito ao fluido 

utilizado, utilizou-se as características de densidade d’água fazendo com que ele diferisse do 

utilizado no capítulo anterior. 

Procurou-se utilizar um domínio semelhante ao do estudo anterior, porém algumas 

modificações foram realizadas devido ao fato de que o cilindro vibraria com dois graus de 

liberdade. Definiu-se então o domínio como bidimensional e sendo equivalente à 𝛺 =

[0 𝑚, 0 𝑚] 𝑥 [1,8 𝑚, 0,6 𝑚] onde “D” é o diâmetro do cilindro, equivalente a 0,1 𝑚, que está 

centrado no ponto [0,35 𝑚, 0,30 𝑚] . Em relação às condições de contorno do campo de 

velocidades do escoamento, as fronteiras superior e inferior foram definidas com a condição de 

deslizamento, onde os efeitos viscosos nessas fronteiras são negligíveis e a condição de não-

penetração é aplicada. Devido a essa alteração nas condições das fronteiras laterais do canal, 

utilizou-se a equação (3-1) para modelar a velocidade de entrada do fluído, que ocorre a partir 

da fronteira esquerda do domínio. Por fim, a fronteira direita foi definida como a saída do 

escoamento com pressão média equivalente a pressão atmosférica. 

Para os cilindros que possuíam algum grau de liberdade, foram definidos alguns 

parâmetros com base na literatura e através da calibração do modelo para encontrar os 

parâmetros mais adequados. De acordo com Fontaine et al., citado por Borazjani & Storipoulos , 

o valor 𝑚∗ = 2  está dentro da faixa de massas reduzidas de grande parte das estruturas 

marinhas utilizadas atualmente, porém esse dado gerou resultados com comportamentos mais 

aleatórios e com maiores variações, então, calibrou-se através de análises com diferentes 

valores para este parâmetro, que a massa reduzida do cilindro para 𝑚∗ = 2,7  produziria 

resultados satisfatórios. Além disso, com o intuito de se obter maiores amplitudes de oscilação, 
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o fator de amortecimento (ξ) adotado foi considerado como sendo nulo. A última propriedade 

definida diz respeito à constante elástica do cilindro, fez-se análises numéricas no software 

utilizando múltiplas constantes diferentes, e que resultou na escolha da constante 𝑘 =

8000 𝑁 𝑚⁄  que proporcionou os melhores resultados. 

Devido ao custo computacional que os diferentes modelos possuíam, foram utilizadas 

3 velocidades reduzidas diferentes para a realização da avaliação dos resultados, 𝑈∗ = 2;  5;  9, 

que correspondem aos números de Reynolds 62, 155 e 278, respectivamente. É comum 

encontrar na literatura resultados para essas velocidades onde pode-se caracterizar a vibração 

do cilindro de acordo com os três ramos de resposta definidos em Williamson e Govardhan  

para baixas massas reduzidas. Onde 𝑈∗ = 2;  5;  9 correspondem, respectivamente, aos ramos 

inicial, superior e inferior. 

A apresentação dos resultados será feita de forma sequencial de acordo com os graus de 

liberdade de cada estudo, o primeiro avaliado é o experimento com um cilindro isolado com 0 

graus de liberdade (fixo), seguido da análise com os mesmos parâmetros, porém com 1 grau de 

liberdade, com 2 graus de liberdade e por fim o estudo final com 2 cilindros com 2 graus de 

liberdade. 

4.1 CANAL COM CILINDRO FIXO E ISOLADO 

Nesse primeiro estudo foi avaliado as principais diferenças nos resultados encontrados 

no benchmark do capítulo 3.1 e os resultados encontrados com as novas premissas adotadas, 

por esse motivo, nessa seção utilizou-se somente a velocidade máxima 𝑈 = 1,5 para obtenção 

dos resultados, pois essa foi a velocidade utilizada em Schafer e Turek . 

Observa-se na figura 4.1, que devido as mudanças em algumas premissas adotadas, 

conforme mencionado no início deste capítulo como por exemplo a largura do canal, os 

resultados apresentaram algumas variações, onde os coeficientes de sustentação e arrasto 

tiveram um desvio de, respectivamente, 135% e 91% em relação ao resultado obtido no 

benchmark. Apesar do considerável desvio do coeficiente de sustentação com relação ao 

resultado do benchmark realizado neste trabalho, constata-se que ele se aproximou bastante no 

resultado encontrado em Schafer e Turek  atingindo um erro quadrático médio praticamente 

nulo, a depender da precisão utilizada.  

Percebe-se também que o tempo para a estabilização das oscilações dos coeficientes 

reduz de aproximadamente 9𝑠  no benchmark, para 6,5𝑠  no novo estudo. Os resultados 
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encontrados também estão apresentados na tabela 4.1 onde é feita a comparação entre os 

resultados obtidos no trabalho atual com o resultado do artigo de referência. 

 

Figura 4.1 – Coeficientes de arrasto e sustentação, cilindro isolado com 0 GDL 

Tabela 4.1 – Comparação entre os estudos, benchmark e cilindro isolado com 0 GDL 

Estudos 
Tempo de  

estabilização 
𝑪𝒍𝒎á𝒙 E (𝑪𝒍𝒎á𝒙) 𝑪𝒅𝒎á𝒙 E (𝑪𝒅𝒎á𝒙) 

Benchmark Autor 9,5 0,71 0,08 3,00 0,05 

Cilindro fixo com 0 DOF 6,5 0,96 0,00 2,73 0,25 

Limite Inferior 

(M. Schafer & S. Turek) 
- 0,99 

- 

3,22 

- 
Limite Superior 

(M. Schafer & S. Turek) 
- 1,01 3,24 

Nas figuras 4.2 e 4.3, snapshot após 15 s com o escoamento já estabilizado, constata-

se que o escoamento a montante do cilindro forma uma esteira de vórtices de Von Kármán com 

padrão de emissão de vórtices 2S, do inglês “two pair”, essa classificação nos informa que a 

cada meio ciclo de emissão 1 vórtice se desprenderá para dentro da esteira de vórtices. Esse 

padrão de emissão é amplamente reconhecido na literatura como o padrão de emissão para um 

cilindro fixo, concluindo-se que o comportamento apresentado estava de acordo com o esperado. 
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Figura 4.2 – Campo de velocidades do escoamento, cilindro isolado com 0 GDL 

 

Figura 4.3 – Campo de pressões do escoamento, cilindro isolado com 0 GDL 

4.2 CANAL COM CILINDRO MÓVEL 1 GDL 

A seguir está representado de forma esquemática, o modelo a ser analisado nesta etapa, 

figura 4.4, onde observa-se o diagrama de construção de um cilindro isolado com somente 1 

grau de liberdade de movimentação no sentido transversal a corrente (crossflow). 



34 

 

Figura 4.4 – Diagrama de 1 cilindro isolado com 1 GDL 

Nas figuras 4.5 e 4.6 plotou-se os resultados de oscilação transversal do cilindro, para 

as três velocidades reduzidas previamente definidas. Com o intuito de melhorar a visualização 

das diferentes amplitudes, dividiu-se os gráficos pois o cilindro com 𝑈∗ = 2 consumiu uma 

maior quantidade de tempo para se estabilizar o que criaria um maior “emaranhado de linhas” 

e dificultaria a percepção das diferenças entre os três padrões de oscilação. 

 

Figura 4.5 – Amplitude de oscilação reduzida, cilindro isolado com 1 GDL e U* = 2 
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Figura 4.6 – Amplitude de oscilação reduzida, cilindro isolado com 1 GDL e U* = 5 e U* = 9 

A partir dessas figuras é possível observar as diferenças de oscilação a cada velocidade 

reduzida, quando o cilindro se encontra no ramo inicial de resposta, com 𝑈∗ = 2, o cilindro 

vibra com uma amplitude de 0,02𝐷. Ao aumentarmos a velocidade reduzida para 5, o cilindro 

entra na região de sincronização, ramo superior de resposta, consequentemente sua amplitude 

de oscilação aumenta até atingir 0,52𝐷 . Por fim, quando atingimos a velocidade reduzida 

equivalente a 9, o cilindro alcança o ramo inferior de resposta, saindo da região de sincronização, 

e vibra com amplitude transversal de 0,13𝐷. É possível verificar o fenômeno na figura 4.7 

abaixo, onde plotou-se as amplitudes em relação às velocidades reduzida. 

Notou-se um segundo fenômeno ao se avaliar as figuras 4.5 e 4.6, percebe-se que 

quanto maior a velocidade reduzida, menor é o tempo para a estabilização do modelo. Quando 

a menor velocidade reduzida é utilizada, o modelo se estabilizou após aproximadamente 14 

segundos da simulação, à medida que aumentamos essa velocidade os tempos de estabilização 

reduzem para aproximadamente 3,8 e 2,5 segundos, quando as velocidades reduzidas são, 

respectivamente, 5 e 9.  
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Figura 4.7 – Amplitude de oscilação vs. Velocidade reduzida, cilindro isolado com 1 GDL, com base em 

Williamson e Govardhan  

Em linha com o exposto anteriormente, os coeficientes de sustentação e arrasto para 

𝑈∗ = 2 foram separados devido ao maior tempo para estabilização. Para 𝑈∗ = 2, velocidade 

mais próxima da utilizada na seção 4.1, e em comparação com o caso do cilindro fixo, observa-

se nas figuras 4.8 e 4.9 que enquanto o coeficiente de arrasto manteve-se aproximadamente 

igual, o coeficiente de sustentação sofreu uma redução de aproximadamente 30%, o que era de 

se esperar visto que nesse estudo o cilindro possuí movimentação vertical. 

Para as outras velocidades observa-se uma maior oscilação no coeficiente de arrasto, 

porém com uma média aproximadamente igual, as maiores diferenças se encontram nos 

coeficientes de sustentação que possuem médias na mesma posição, porém amplitudes 

diferentes, onde para 𝑈∗ = 9 a amplitude dobra com relação a menor velocidade. Em 𝑈∗ = 5 , 

onde se concentram os maiores deslocamentos, o valor máximo do coeficiente cai para 

aproximadamente 0,11. 

 

Figura 4.8 – Coeficientes de sustentação vs. tempo, U* = 2, 5 e 9, cilindro isolado com 1 GDL 
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Figura 4.9 – Coeficientes de arrasto vs. tempo, U* = 2, 5 e 9, cilindro isolado com 1 GDL 

Por fim, nas figuras 4.10 e 4.11 observam-se os campos de, respectivamente, 

velocidade e pressão para 𝑈∗ = 5, que possuí as maiores amplitudes de oscilação. 

 

Figura 4.10 – Campo de velocidades do escoamento, U* = 5, cilindro isolado com 1 GDL 
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Figura 4.11 – Campo de pressões do escoamento, U* = 5, cilindro isolado com 1 GDL 

Por fim, os resultados obtidos nesses estudos encontram-se compilados na tabela 4.2 

abaixo. 

Tabela 4.2 – Resultados obtidos, Cilindro isolado 1 GDL 

Velocidade reduzida U* = 2 U* = 5 U* = 9 

Ponto de equilibro Ay/D 0,00 0,00 0,00 

Amplitude Ay/D 0,02 0,52 0,13 

Ponto de equilibro CL 0,00 0,00 0,01 

Amplitude CL 0,67 0,11 1,21 

Ponto de equilibro CD 2,78 2,78 2,88 

Amplitude CD 0,11 0,52 0,20 

4.3 CANAL COM CILINDRO MÓVEL 2 GDL 

Em continuação ao que foi proposto anteriormente, encontra-se representado de forma 

esquemática o modelo a ser analisado, onde observa-se na figura 4.12 o diagrama de construção 
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de um cilindro isolado com 2 graus de liberdade, i.e., movimentação transversal e horizontal 

(crossflow and inline). 

 

Figura 4.12 – Arranjo de dois cilindros em tandem com 2 graus de liberdade 

Nas figuras 4.13 e 4.14 estão representadas, respectivamente, as amplitudes de 

oscilação transversal e longitudinal. 

 

Figura 4.13 – Amplitude de oscilação transversal vs. tempo, cilindro isolado com 2 GDL 
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Figura 4.14 – Amplitude de oscilação longitudinal vs. tempo, cilindro isolado com 2 GDL 

Igualmente à seção anterior, o cilindro continuou a apresentar respostas de oscilação 

de acordo com as classificações de Williamson e Govardhan , com as amplitudes de oscilação 

transversal em seus respectivos ramos de resposta. Observou-se que com a adição de um grau 

de liberdade a amplitude de oscilação, na região de lock-in, aumentou em cerca de 25% 

atingindo amplitudes de até 0,65𝐷 , enquanto as amplitudes do ramo inicial e inferior se 

mantiveram sem muitas variações, sendo elas respectivamente, 0,02𝐷 e 0,11𝐷. 

O comportamento vibracional do cilindro na direção paralela à corrente seguiu um 

comportamento parecido com o transversal, onde a maior amplitude de oscilação ocorre na 

região de lock-in. A principal diferença, além das magnitudes de oscilação, que pôde ser 

observada diz respeito a região onde a média das amplitudes se encontra, onde quanto maior a 

velocidade incidente, maior é a amplitude média de na qual o cilindro vibra. As amplitudes de 

oscilação longitudinal encontradas foram, 0,001𝐷 quando 𝑈∗ = 2, 0,279𝐷 quando 𝑈∗ = 5 e 

0,003𝐷  quando 𝑈∗ = 9 . Com a média de cada uma encontrando-se em, respectivamente, 

0,066𝐷, 0,437𝐷 e 1,199𝐷. 

A partir da avaliação da figura 4.15 e em comparação com os resultados da seção 4.2, 

percebe-se que o grau de liberdade horizontal não gerou grandes variações no coeficiente de 

sustentação mantendo-se aproximadamente igual, com exceção do caso em que 𝑈∗ = 5, onde 

o valor do coeficiente triplica. 
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Figura 4.15 – Coeficientes de sustentação vs. tempo, U* = 2, 5 e 9, cilindro isolado com 2 GDL 

Os resultados dos coeficientes de arrasto se comportaram de forma parecida com os 

do coeficiente de sustentação, onde quando o comparamos com os resultados do cilindro com 

1 GDL não há grandes variações em amplitude de variação e ponto médio. Conforme pode-se 

observar na figura 4.16. 

 

Figura 4.16 – Coeficientes de sustentação vs. tempo, U* = 2, 5 e 9, cilindro isolado com 2 GDL 

Os resultados encontrados encontram-se compilados na tabela 4.3 abaixo. 
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Tabela 4.3 – Resultados obtidos, Cilindro isolado 2 GDL 

Velocidade reduzida U* = 2 U* = 5 U* = 9 

Ponto de equilibro Ay/D 0,00 0,00 0,00 

Amplitude Ay/D 0,02 0,65 0,11 

Ponto de equilibro Ax/D 0,07 0,44 1,20 

Amplitude Ax/D 0,00 0,28 0,00 

Ponto de equilibro CL 0,00 0,00 0,01 

Amplitude CL 0,66 0,32 1,10 

Ponto de equilibro CD 2,77 2,94 2,47 

Amplitude CD 0,01 0,53 0,12 

Abaixo, na figura 4.17, estão representadas as trajetórias de oscilação do cilindro para 

cada uma das velocidades reduzidas selecionadas. Observa-se que a trajetória do cilindro forma 

a “figura 8” característica desse tipo de vibração e que está de acordo com outros trabalhos 

publicados, como em Park, Lee e Park  onde apesar dos diferentes parâmetros utilizado, a 

trajetória de resposta do cilindro foi similar. 

 

Figura 4.17 – Trajetória do cilindro, cilindro isolado com 2 DOF 

Por fim, nas figuras 4.18 e 4.19 estão representados, respectivamente, os campos de 

velocidade e pressão do domínio, para 𝑈∗ = 5, momento em que as maiores oscilações ocorrem. 

Observa-se que o padrão de emissão formado é o padrão “2S” como era de se esperar. 
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Figura 4.18 – Campo de velocidades do escoamento, U* = 5, cilindro isolado com 2 GDL 

 

Figura 4.19 – Campo de pressões do escoamento, U* = 5, cilindro isolado com 2 GDL 

Após análise dos resultados obtidos nos capítulos anteriores, verificou-se a acurácia 

com que software resolve os problemas de fluidodinâmica para um cilindro isolado, onde os 

resultados obtidos foram satisfatórios com o esperado. Tendo isso em mente, constata-se mais 

uma vez que o programa atenderia as necessidades do presente trabalho. 
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4.4 CANAL COM ARRANJO EM TANDEM DE DOIS CILINDRO MOVEIS COM 2 GDL 

Essa seção tem o intuito de descrever a abordagem empregada na construção do 

modelo numérico utilizado no software, com a definição dos parâmetros envolvidos, além do 

detalhamento de como o estudo será realizado. 

O primeiro ponto que diferencia as sessões anteriores do trabalho foco desse 

documento é o fato de que serão utilizados dois cilindros em tandem (alinhados na direção do 

escoamento), figura 4.20, para a realização do estudo, o que afeta consideravelmente o 

fenômeno de interação fluido-estrutura e consequentemente, a formação de vórtices. As demais 

premissas adotadas no capítulo 4.1 se manterão presentes até o fim do estudo principal deste 

trabalho. 

O segundo ponto diz respeito aos graus de liberdade utilizados no estudo, 

diferentemente do capítulo anterior o estudo será feito somente com os cilindros vibrando com 

dois graus de liberdade, visto que o intuito do presente trabalho é verificar como um riser, que 

se movimenta na direção transversal e longitudinal ao escoamento, se comporta na presença de 

outro localizado em sua esteira de vórtices ou próximo dela. 

 

Figura 4.20 – Arranjo de dois cilindros em tandem com 2 graus de liberdade 

O domínio bidimensional empregado foi equivalente ao utilizado na seção 4.1, com a 

adição de um cilindro a jusante (Cj) do cilindro descrito nessa sessão. Definiu-se o cilindro a 

jusante com o diâmetro idêntico ao utilizado no cilindro a montante (Cm). Ademais, posicionou-
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se o ponto central do Cj a uma distância de G* do Cm, onde G é a distância entre o centro dos 

dois cilindros (gap) e G* é a forma adimensional desse espaçamento, com 𝐺∗  =  𝐺 𝐷⁄ . 

A configuração de malha utilizada na discretização do problema atual seguiu a mesma 

regra de refino da malha aplicada nas seções anteriores. Utilizou-se essa configuração de malha 

pois ela apresentou resultados próximos do esperado com um tempo de computação satisfatório. 

Conforme descrito no início do trabalho, o objetivo principal desse estudo foi 

identificar a forma com que cilindros alinhados vibram devido a formação de vórtices gerados 

pela passagem da correnteza por eles. E com isso, estudar formas de atenuação dessa vibração, 

como por exemplo ou aumento da distância entre os centros dos cilindros. Tendo essas questões 

em mente, simulou-se a passagem de uma correnteza com diferentes velocidades reduzidas, 

seguindo a mesma premissa do capítulo 4.1, onde a fim de se economizar tempo de computação 

utilizou-se velocidades reduzidas que corresponderiam aos três ramos de oscilação descritos 

por , 𝑈∗ = 2 com 𝑅𝑒 = 62, 𝑈∗ = 5 com 𝑅𝑒 = 155 e  𝑈∗ = 9 com 𝑅𝑒 = 278  com diferentes 

distancias entre os cilindros, onde definiu-se o gap em dois valores diferentes, sendo eles 

equivalentes a 2,5𝐷 e 5𝐷. Tendo essa questão em mente, o capítulo atual foi subdividido em 

cada um dos espaçamentos utilizados, respectivamente 2,5𝐷 e 5𝐷. 

4.4.1 Espaçamento, 𝐺 = 2,5𝐷 

Os resultados obtidos serão explicitados sequencialmente de acordo com as 

velocidades reduzidas utilizadas, da menor para a maior. 

Velocidade reduzida, 𝑼∗ = 𝟐 - 𝑹𝒆 = 𝟔𝟐 

Ao se utilizar 𝑈∗ = 2 não é possível observar a formação da esteira de vórtices pois 

não há o desprendimento das camadas cisalhantes em nenhum dos dois cilindros. Como 

consequência, a amplitude transversal de oscilação dos cilindros a montante e a jusante é ínfima 

na ordem de 10-6, elas podem ser observadas nas figuras 4.21 e 4.22. 
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Figura 4.21 – Amplitude de oscilação transversal vs. tempo, U* = 2, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

 

Figura 4.22 – Amplitude de oscilação longitudinal vs. tempo, U* = 2, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Nas figuras 4.23 e 4.24, plotou-se os resultados obtidos na avaliação dos coeficientes 

de sustentação e arrasto de cada cilindro. O resultado dos coeficientes de sustentação e arrasto 

do Cm equivalem a, respectivamente, 4,3 × 10−4  e - 2,57, já para o Cj eles são iguais a, 

respectivamente, − 1,70 × 10−4 e 0,19. Como era de se esperar, após estabilizado, constata-se 

que os coeficientes não apresentam qualquer oscilação. Possuindo uma diferença principal no 

fato de que o Cm sofre mais esforços que o Cj. 
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Figura 4.23 – Coeficiente de sustentação vs. tempo, U* = 2, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

 

Figura 4.24 – Coeficiente de arrasto vs. tempo, U* = 2, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Devido à falta de oscilações do cilindro as frequências não foram plotadas para esta 

velocidade. Nas figuras 4.25, 4.26 e 4.27 estão representados, respectivamente, os campos de 

velocidade, pressão e vorticidade onde constata-se o que foi informado anteriormente. Os 

resultados obtidos encontram-se na tabela 4.4, no fim desta seção. 
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Figura 4.25 – Campo de velocidades em t = 25 s, U* = 2, G = 2,5D, Cilindros com 2 GDL 

 

Figura 4.26 – Campo de pressões em t = 25 s, U* = 2, G = 2,5D, Cilindros com 2 GDL 
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Figura 4.27 – Campo de vorticidades em t = 25 s, U* = 2, G = 2,5D, Cilindros com 2 GDL 

Velocidade reduzida, 𝑼∗ = 𝟓 - 𝑹𝒆 = 𝟏𝟓𝟓 

Ao aumentarmos a velocidade reduzida para 5, espera-se que os cilindros estejam 

dentro da região de sincronização do sistema. Após análise dos resultados, confirmou-se que o 

fenômeno ocorreu, sendo um dos indicativos o fato de que as amplitudes transversais alcançam 

valores tão altos quanto 1,11𝐷 no Cj e 0,48𝐷 para o Cm. Nas figuras 4.28 e 4.29 abaixo estão 

plotados, respectivamente, os deslocamentos transversais e horizontais dos dois cilindros. 

É interessante observar as oscilações transversais e horizontais se estabilizaram 

aproximadamente no mesmo tempo, o que indica a estabilização do movimento dos cilindros 

como um todo. Outro ponto de atenção é o fato de que as oscilações longitudinais são da ordem 

de 10-2, onde as amplitudes reduzidas obtidas para o cilindro a montante e a jusante foram, 

respectivamente, 0,01𝐷 e 0,06𝐷. 
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Figura 4.28 – Amplitude de oscilação transversal vs. tempo, U* = 5, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

  

Figura 4.29 – Amplitude de oscilação longitudinal vs. tempo, U* = 5, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Pode-se observar na figura 4.30 abaixo e na tabela 4.4, as frequências dominantes dos 

deslocamentos transversal e longitudinal do Cm são equivalentes as do Cj, frequências essas que 

foram obtidas através do método Fast Fourier Theory (FFT) aplicado pelo software. Devido à 

frequência natural de oscilação dos cilindros ser igual a 3,09 𝐻𝑧 e a frequência de oscilação do 

deslocamento ser equivalente a 3,20 𝐻𝑧, conclui-se que os cilindros se encontram na região de 
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sincronização, apesar das frequências não serem idênticas, podendo ser classificadas como soft 

lock-in, onde é possível perceber os fenômenos de sincronização. 

Observa-se também que os coeficientes de sustentação e arrasto são de ordem de 

grandeza maior do que os resultados obtidos para 𝑈∗ = 2, outro fato constatado diz respeito ao 

fato de que o cilindro a jusante possuí coeficientes de força maiores do que os do cilindro a 

montante o que, em conjunto com os outros resultados, contribui para as diferenças de 

amplitude registradas. Os coeficientes foram ilustrados na figura 4.31 abaixo. O resumo com 

todos os resultados obtidos está disposto na tabela 4.4, ao fim desta seção. 

 

Figura 4.30 – Frequências de oscilação, U* = 5, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

 

Figura 4.31 – Coeficientes de força, U* = 5, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Por fim, nas figuras 4.32, 4.33 e 4.34, estão representadas respectivamente os campos 

de velocidade, pressão e vorticidade do escoamento, constata-se a presença da formação de 

vórtices entre o Cm e o Cj, o que caracteriza o “padrão E” da classificação de Igarashi  explicada 

anteriormente, onde camada cisalhante desprendida do cilindro a montante interage 

momentaneamente com o ponto frontal à esquerda do cilindro a jusante. Identifica-se o padrão 
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de emissão de vórtices do conjunto como “2S”, mesmo padrão encontrado para o caso do 

cilindro isolado com essa mesma velocidade. 

 

Figura 4.32 – Campo de velocidades em t = 25 s, U* = 5, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

 

Figura 4.33 – Campo de pressões em t = 25 s, U* = 5, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 
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Figura 4.34 – Campo de vorticidades em t = 25 s, U* = 5, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Velocidade reduzida, U* = 9 - 𝑹𝒆 = 𝟐𝟕𝟖 

Quando realizado o estudo com 𝑈∗ = 9, e após a estabilização do movimento, pode-

se perceber que os cilindros se aproximam consideravelmente mantendo se a uma distância de 

aproximadamente 0,01 𝑚 entre suas paredes, o que corresponde a 10% de seus diâmetros. 

Após o período de deslocamento dos cilindros e estabilização do movimento, a 

amplitude de oscilação horizontal dos cilindros torna-se aproximadamente nula, como pode ser 

verificado na figura 4.35, esse fato é interessante pois apesar de próximos não há a possibilidade 

aparente de colisão entre eles, quando relacionada as VIVs geradas pelas correntezas  

As amplitudes transversais de oscilação dos dois cilindros são baixas, menores que 

0,03𝐷 que apesar de serem maiores do que as amplitudes encontradas no ramo inicial, com 

𝑈∗ = 2, ainda são mais que dez vezes menores do que as amplitudes da região de sincronização. 

Esses resultados indicam que os cilindros saíram da região de sincronização e agora se 

encontram na região do ramo inferior. Igualmente ao ocorrido para o deslocamento horizontal, 

o cilindro a jusante continuou a demonstrar amplitude de oscilação maior que a amplitude em 

𝑈∗ = 2. Figura 4.36. 
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Figura 4.35 – Amplitude de oscilação longitudinal vs. tempo, U* = 9, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

 

Figura 4.36 – Amplitude de oscilação transversal vs. tempo, U* = 9, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Devido a não ocorrência de oscilação longitudinal dos cilindros, não será plotado o 

gráfico das frequências dominantes da oscilação. Plotou-se na figura 4.37 o gráfico da 

frequência dominante na direção vertical do movimento, observa-se que os resultados obtidos 

indicam uma predominância da frequência 7,56 𝐻𝑧  em relação as demais, esse resultado 

também confirma que os cilindros não se encontram mais na região de sincronização, pois 

𝑓𝑦 𝑓𝑛⁄ = 2,45. 
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Figura 4.37 – Frequência de oscilação transversal, U* = 9, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Por fim, após análise do comportamento dos coeficientes de arrasto e sustentação, 

respectivamente, figuras 4.38 e 4.39, percebe-se que a presença do cilindro a jusante somada 

ao aumento na velocidade do escoamento incidente promove um coeficiente de arrasto do Cm 

negativo e duas vezes maior que o coeficiente do Cj, além do fato do coeficiente de arrasto do 

Cj ser positivo. Percebe-se também uma redução no coeficiente de sustentação. O que está de 

acordo com o comportamento observado. 

 

Figura 4.38 – Coeficientes de arrasto, U* = 9, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 
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Figura 4.39 – Coeficientes de sustentação, U* = 9, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Devido à proximidade dos cilindros, observa-se que o comportamento do 

desprendimento de vórtices é semelhante ao “padrão A” obtido por , onde as camadas 

cisalhantes do cilindro a montante não se aderem ao cilindro a jusante, o que consequentemente 

leva a formação de uma esteira única, levando-os a se comportarem como um. Pode-se verificar 

esse fenômeno nas figuras 4.40, 4.41 e 4.42 abaixo. 

 

Figura 4.40 – Campo de velocidades em t = 25 s, U* = 9, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 
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Figura 4.41 – Campo de velocidades em t = 25 s, U* = 9, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

 

Figura 4.42 – Vorticidade e linhas de pressão em t = 25 s, U* = 9, G = 2,5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Observações  

Na figura 4.43 plotou-se o retrato de fase entre o coeficiente de força transversal e a 

amplitude de oscilação transversal. O primeiro ponto se observar é que o retrato dos dois 
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cilindros é simétrico em relação a origem, o que nos informa que é possível analisar a dinâmica 

do movimento com apenas meio ciclo de oscilação. Outra característica importante que pode 

ser avaliada é que os parâmetros de ambos os cilindros estão predominantemente no primeiro 

e terceiro quadrantes, o que indica que eles estão inicialmente em fase quando 𝑈∗ = 5, porém 

percebe-se que há momentos nos quais eles tendem a sair fase. À medida que aumentados a 

velocidade reduzida para 𝑈∗ = 9, percebe-se que as curvas rotacionam no sentido anti-horário, 

tendendo a ficarem fora de fase, ou seja, com a força no sentido contrário ao do movimento 

tendendo a retornar os cilindros a posição de equilíbrio. Devido à baixa vibração para 𝑈∗ = 2, 

o resultado para esse parâmetro aproximadamente um ponto localizado em zero. 

 

Figura 4.43 – Retrato de fase do coeficiente de sustentação pelo deslocamento transversal, G = 2,5D, Cm e Cj 

com 2 GDL 

Nos últimos gráficos desta seção, figuras 4.44 e 4.45, estão representadas as trajetórias 

temporais dos cilindros no plano de movimento, foi necessário aplicar um zoom em cada 

trajetória devido as diferenças de magnitude de cada. Percebe-se que na região de sincronização 

em 𝑈∗ = 5, ambos os cilindros formam a “figura lua crescente” também encontrada em outras 

publicações, como em Jauvtis e Williamson  onde eles plotaram as trajetórias, para diferentes 

velocidades reduzidas, figura 4.46 abaixo. Ao fim dessa seção estão representados todos os 

resultados encontrados na tabela 4.4. 
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Figura 4.44 – Formas de trajetória (figuras de Lissajous) X, Y para o Cm, G = 2,5D. (As formas com zoom não 

estão em escala) 

 

Figura 4.45 – Formas de trajetória (figuras de Lissajous) X, Y para o Cj, G = 2,5D. (As formas com zoom não 

estão em escala) 
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Figura 4.46 – Formas de trajetória (figuras de Lissajous) X, Y e o movimento correspondente dos ângulos de 

fase entre X e Y. (As formas não estão em escala umas com as outras) A resposta neste caso é para m∗=2,6, 

(m∗+CA)ζ=0,01319. (JAUVTIS e WILLIAMSON, 2004, tradução nossa) 

Tabela 4.4 – Resultados obtidos com G = 2,5D 

Parâmetro avaliado 
Cilindro isolado 

com 2 GDL 
Montante Jusante 

Velocidade reduzida, U* 2 5 9 2 5 9 2 5 9 

Ponto de equilibro Ay/D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amplitude Ay/D 0,02 0,65 0,11 0,00 0,48 0,01 0,00 1,11 0,02 

Tempo para 

estabilização Ay/D 
- -  

16,0 6,5 17,5 18,0 7,3 14,1 

Ponto de equilibro Ax/D 0,07 0,44 1,20 0,06 0,41 1,02 0,01 0,45 -0,30 

Amplitude Ax/D 0,00 0,28 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,06 0,00 

Tempo para 

estabilização Ax/D 
- - - 

5,6 6,8 8,8 7,2 7,3 8,2 

Ponto de equilibro CL 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 

Amplitude CL 0,66 0,32 1,10 0,00 0,27 0,09 0,00 1,16 0,23 

Ponto de equilibro CD 2,77 2,94 2,47 -2,57 -2,72 -2,10 0,19 -3,02 0,62 

Amplitude CD 0,01 0,53 0,12 0,00 0,33 0,00 0,00 1,32 0,01 

Frequência de Ay/D - - - - 3,20 7,56 - 3,20 7,56 

Frequência de Ax/D - - - - 6,44 - - 6,44 - 

 
19 “X, Y trajectory shapes (Lissajous figures), and corresponding phase angles between X and Y motion. 

(The shapes are not to scale with each other) The response in this case is for m∗=2.6, (m∗+CA)ζ=0.013” 
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4.4.2 Espaçamento, 𝐺 = 5𝐷 

Organizou-se este capítulo seguindo a mesma lógica da seção anterior, com os 

resultados sendo apresentados de forma sequencial em relação a velocidade reduzida utilizada, 

sendo elas 𝑈∗ = 2, 𝑈∗ = 5  e 𝑈∗ = 9. 

Velocidade reduzida, 𝑼∗ = 𝟐 - 𝑹𝒆 = 𝟔𝟐 

Diferentemente da seção 4.4.1, para 𝑈∗ = 2 e quando aumentamos o espaçamento 

entre os cilindros para 5𝐷 percebe-se a ocorrência de uma pequena vibração transversal dos 

cilindros da ordem de 10-5 para o Cj e 10-6 para o Cm. Porém, apesar de presentes essas 

oscilações ainda são 10-3 vezes menores do que as amplitudes encontradas para um cilindro 

isolado. 

Apesar do espaçamento atual ser o dobro do apresentado anteriormente para essa 

mesma velocidade, as oscilações longitudinais ainda apresentaram resultados nulos, ficando o 

cilindro em equilíbrio na direção longitudinal em 0,06𝐷 para o Cm e 0,004𝐷 para o Cj. Os 

resultados das oscilações, em ambas as direções, podem ser visualizados nas figuras 4.47 e 4.48. 

 

Figura 4.47 – Amplitude de oscilação transversal vs. tempo, U* = 2, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 
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Figura 4.48 – Amplitude de oscilação longitudinal vs. tempo, U* = 2, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Devido à ausência de oscilação horizontal, os cilindros comportam-se como se 

possuíssem somente 1 grau de liberdade, plotou-se então somente o gráfico de frequência 

dominante transversal. Como pode ser observado na Figura 4.49 as frequências de oscilação de 

ambos os cilindros são equivalentes, onde a frequência de 1 𝐻𝑧 predomina sobre as demais. 

Tendo esse resultado em mente, chegamos à conclusão de que 𝑓𝑦 𝑓𝑛⁄ = 0,32 que em conjunto 

com os demais resultados é um indicativo de que a vibração dos cilindros não se encontra na 

região de sincronização. 

 

Figura 4.49 – Frequência de oscilação transversal, U* = 2, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 
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Nas figuras 4.50 e 4.51 estão representados os coeficientes de força obtidos, percebe-

se uma estabilização do coeficiente de arrasto em -2,5 para o Cm e -0,19 para o Cj, que está de 

acordo com o local em que ocorre a estabilização do deslocamento horizontal. Constata-se 

também que o coeficiente de sustentação está fora de fase com relação à amplitude de oscilação 

transversal o que contribui para as baixas amplitudes de vibração observadas, ao final desse 

capítulo será exposto o retrato de fase dessas duas varáveis para todas as velocidades, 

coeficiente de sustentação e amplitude de oscilação vertical. 

 

Figura 4.50 – Coeficiente de sustentação vs. tempo, U* = 2, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 

 

Figura 4.51 – Coeficiente de arrasto vs. tempo, U* = 2, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Devido as ínfimas vibrações induzidas pela correnteza, nas figuras 4.52, 4.53 e 4.54 

não foi possível perceber a presença de VIV. Também pode-se observar nas figuras abaixo, que 
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não ocorrem grandes variações no escoamento onde ele se mantém organizado ao longo d 

domínio do estudo, não ocorrendo o desprendimento das camadas cisalhantes e consequente 

formação da esteira de vórtices. Esse resultado está de acordo com os demais obtidos para 𝑈∗ =

2. 

 

Figura 4.52 – Campo de velocidades em t = 25 s, U* = 2, G = 5D, Cilindros com 2 GDL 

 

Figura 4.53 – Campo de pressões em t = 25 s, U* = 2, G = 5D, Cilindros com 2 GDL 
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Figura 4.54 – Campo de vorticidades em t = 25 s, U* = 2, G = 5D, Cilindros com 2 GDL 

Velocidade reduzida, 𝑼∗ = 𝟓 - 𝑹𝒆 = 𝟏𝟓𝟓 

Ao se atingir a velocidade reduzida 5 espera-se que pertença à região de sincronização, 

observa-se um grande aumento na amplitude de oscilação transversal e longitudinal. Porém, 

quando comparado ao estudo com gap de 2,5𝐷, pode-se verificar uma pequena redução nas 

amplitudes de oscilação vertical, além disso, percebe-se também que a amplitude do 

deslocamento do Cm se aproxima à do cilindro isolado nas mesmas condições. Esse resultado 

é um indício de que a interferência causada pelo cilindro a jusante é menor para o espaçamento 

de 5𝐷 . Pode-se verificar os resultados obtidos na figura 4.55, onde (𝐴𝑦 𝐷)⁄
𝐶𝑗

= 1,03  e 

(𝐴𝑦 𝐷)⁄
𝐶𝑚

= 0,64. 

 

Figura 4.55 – Amplitude de oscilação transversal vs. tempo, U* = 5, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 
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O deslocamento horizontal reduzido dos cilindros alcançou um ponto de equilíbrio, 

0,47𝐷 para o Cj e 0,43𝐷 para o Cm, semelhante ao obtido para o espaçamento de 2,5𝐷 que foi 

equivalente a 0,40D e 0,45D. Porém, as amplitudes de oscilação se mostraram pouco mais que 

duas vezes maiores que as obtidas para o gap de 2,5𝐷  sendo elas (𝐴𝑥 𝐷)⁄
𝐶𝑗

= 0,13  e 

(𝐴𝑥 𝐷)⁄
𝐶𝑚

= 0,03. Uma das causas desse aumento na amplitude horizontal é o fato de que o 

escoamento entre os cilindros (gap flow) passa a ser equivalente ao “padrão F” da classificação 

de Igarashi , e devido a constante interação entre o desprendimento das camadas cisalhantes do 

Cm com o ponto frontal à esquerda e camadas cisalhantes do Cj, ocorre uma perturbação no 

movimento do Cj, o que também pode ser um dos responsáveis pelos dois picos superiores 

observados na figura 4.56, causados pela defasagem entre as frequências encontradas para 

(𝐴𝑥 𝐷)⁄
𝐶𝑗

. 

 

Figura 4.56 – Amplitude de oscilação longitudinal vs. tempo, U* = 5, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Na figura 4.57, estão representas as frequências dominantes de cada cilindro em cada 

uma das duas direções. A frequência 3 𝐻𝑧 predominou sobre as demais na direção vertical, para 

ambos os cilindros, que está próxima da frequência natural de oscilação, onde 𝑓𝑦 𝑓𝑛⁄ = 0,97. 

Na direção horizontal, o resultado da frequência dominante para o Cm foi equivalente a 6 𝐻𝑧, 

já a frequência do Cj mostrou-se com maior densidade de resultados em 3 𝐻𝑧, porém com uma 

presença considerável de valores na frequência de 6 𝐻𝑧, fato que está associado ao que foi 

exposto no parágrafo anterior. Constata-se também que para o Cm as frequências longitudinais 

com maior densidade de valores são similares as frequências do estudo com espaçamento de 

2,5𝐷 , onde 𝑓𝑥 = 6,44 𝐻𝑧  e 𝑓𝑦 = 3,20 𝐻𝑧 , que por sua vez são similares ao estudo com 1 

cilindro isolado, onde 𝑓𝑥 = 6 𝐻𝑧  e 𝑓𝑦 = 3 𝐻𝑧 . Para o Cj ambas as frequências com maior 



67 

 

densidade dos cilindros são equivalentes e iguais a 3 𝐻𝑧, além disso, a fase dos sinais, na 

horizontal, de cada cilindro está defasada em aproximadamente 90º o que informa que quando 

o cilindro a montante está aproximadamente na posição de equilíbrio longitudinal o cilindro a 

jusante está no máximo de sua oscilação nessa direção. 

 

Figura 4.57 – Frequências de oscilação, U* = 5, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Como pode-se observar abaixo, o coeficiente de sustentação do cilindro a jusante 

apresentou uma distorção no seu pico superior, onde há quatro picos máximos diferentes 

possivelmente causados pela maior presença de gap flow que leva à uma flutuação desse 

coeficiente. Considerando uma média dos quatro picos, temos CL máximo equivalente a 0,61 

com CL mínimo de -0,89 e consequentemente CL de -0,14 no ponto de equilíbrio. Para o cilindro 

a montante o não há a formação de picos de oscilação máxima diferentes, porém também ocorre 

uma pequena distorção em sua curva, como pode ser observado no zoom da figura 4.58. 

Já o coeficiente de arrasto apresentou um comportamento com uma menor distorção, 

tendo seu ponto médio do Cm e do Cj em, respectivamente, -2,93 e -3,17, figura 4.59. Observa-

se que as amplitudes de oscilação do coeficiente são maiores, quando comparadas com o 

espaçamento de 2,5𝐷, com ponto de equilíbrio aproximadamente na mesma posição. 
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Figura 4.58 – Coeficiente de sustentação vs. tempo, U* = 5, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 

 

Figura 4.59 – Coeficiente de arrasto vs. tempo, U* = 5, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Nas figuras 4.60, 4.61 e 4.62 abaixo pode-se observar o comportamento do escoamento 

e sua interação com as estruturas. Conforme informado anteriormente, percebe-se a presença 

do gap flow e a formação dos vórtices no padrão 2S. 
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Figura 4.60 – Campo de velocidades em t = 25 s, U* = 5, G = 5D, Cilindros com 2 GDL 

 

Figura 4.61 – Campo de pressões em t = 25 s, U* = 5, G = 5D, Cilindros com 2 GDL 

 

Figura 4.62 – Campo de vorticidades em t = 25 s, U* = 5, G = 5D, Cilindros com 2 GDL 
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Velocidade reduzida, 𝑼∗ = 𝟗 - 𝑹𝒆 = 𝟐𝟕𝟖 

Por fim, aumentamos a velocidade para 𝑈∗ = 9 onde a vibração vertical dos cilindros 

atinge o ramo inferior e consequentemente é atenuada, atingindo valores de 0,41𝐷 no Cj e 

0,12𝐷 para o Cm, uma redução de, respectivamente, 151% e 533% quando comparado com a 

região de sincronização. As amplitudes de oscilação horizontal também sofreram fortes 

alterações quando comparadas as mesmas amplitudes para 𝑈∗ = 5 , alcançando valores 

aproximados de 4 e 7,5 vezes menores que o alcançado na região de lock-in, respectivamente 

0,04𝐷 para o Cj e 0,004𝐷 para o Cm. Pode-se observar o ocorrido nas figuras 4.63 e 4.64. 

 

Figura 4.63 – Amplitude de oscilação transversal vs. tempo, U* = 9, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 

 

Figura 4.64 – Amplitude de oscilação longitudinal vs. tempo, U* = 9, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Ao avaliarmos as frequências de oscilação do deslocamento, Figura 4.65, obtemos os 

valores de 7,53 𝐻𝑧 tanto para direção vertical quanto para a direção horizontal, em ambos os 
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cilindros. Este resultado difere somente 0,03 𝐻𝑧 do resultado encontrado de frequência de 

oscilação vertical para o espaçamento de 2,5𝐷 . No entanto, deve-se observar que, 

diferentemente do gap 2,5𝐷 , ocorre oscilação do deslocamento longitudinal em ambos os 

cilindros, mesmo que dez vezes menores que as oscilações transversais. 

 

Figura 4.65 – Frequências de oscilação, U* = 9, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Em comparação com o estudo da seção anterior para os mesmos parâmetros, percebe-

se uma variação nos resultados do coeficiente de arrasto em ambos os cilindros, que no estudo 

atual possuí uma oscilação de seus valores, o que consequentemente leva a oscilação encontrada 

nos deslocamentos longitudinais. Outro ponto percebido diz respeito ao coeficiente de 

sustentação do Cj, onde observa-se um considerável aumento nas amplitudes de oscilação em 

relação a todos os outros resultados encontrados anteriormente, alcançando a amplitude de 4,23 

com ponto médio em - 0,27. Pode-se atribuir essa variação ao aumento na velocidade da 

correnteza incidente associada ao gap flow presente entre os cilindros onde a camada cisalhante 

superior e inferior do Cm interagem com as camadas cisalhantes, respectivamente, inferior e 

superior do Cj contribuindo para o aumento das forças agindo sobre ele.  

Ao comparar os resultados obtidos para 𝐺 =  5𝐷, 𝐺 =  2,5𝐷 e para o caso do cilindro 

isolado, pode-se concluir que as oscilações do coeficiente de sustentação do Cm foram, 

respectivamente, 12% e 32% maiores, seguindo a mesma tendência de aumento do Cj, porém 

em menor escala. Pode-se verificar os resultados obtidos nas figuras 4.66 e 4.67. 
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Figura 4.66 – Coeficientes de sustentação vs. tempo, U* = 9, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 

 

Figura 4.67 – Coeficientes de arrasto vs. tempo, U* = 9, G = 5D, Cm e Cj com 2 GDL 

Os resultados apresentados anteriormente culminaram em uma mudança no padrão de 

desprendimento de vórtices, em relação a todos os outros encontrados, saindo do padrão de 

emissão 2S para o padrão 𝑃 + 𝑆. Pode-se observar esses resultados nas figuras 4.68, 4.69 e 4.70 

abaixo. Também estão representados, ao fim desta seção, todos os resultados obtidos, 

compilados na tabela 4.5. 
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Figura 4.68 – Campo de velocidades em t = 25 s, U* = 9, G = 5D, Cilindros com 2 GDL 

 

Figura 4.69 – Campo de pressões em t = 25 s, U* = 9, G = 5D, Cilindros com 2 GDL 

 

Figura 4.70 – Campo de vorticidades em t = 25 s, U* = 9, G = 5D, Cilindros com 2 GDL 
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Observações 

Igualmente ao realizado na última seção, finalizamos este capítulo com a 

demonstração das trajetórias de movimento de cada cilindro para suas diferentes velocidades 

reduzidas, na mesma escala, porém com um zoom nas regiões das trajetórias menores, e por 

fim será apresentado o gráfico contendo todas as curvas de Lissajous entre o coeficiente de 

força hidrodinâmica vertical e o deslocamento reduzido vertical desse estudo. 

Na figura 4.71 estão plotadas as trajetórias do cilindro a jusante para cada uma das 

velocidades reduzidas utilizadas. Em 𝑈∗ = 5 o 𝐶𝐷 e o 𝐴𝑥/𝐷 estão fora de fase, que somado ao 

fato de que 𝐶𝐿 e o 𝐴𝑦/𝐷 também estão fora de fase e as diferentes frequências encontradas, 

resulta em uma assimetria na trajetória e consequente figura formada. Já para 𝑈∗ = 9 há uma 

maior simetria nas trajetórias e ambas as figuras de Lissajous, dos coeficientes de força pelo 

deslocamento, estão em fase além das duas curvas possuírem uma grade semelhança entre si o 

que por sua vez culmina na figura obtida. 

Observa-se na figura 4.72 abaixo que para o Cm, a trajetória de movimento do cilindro 

forma a “figura lua crescente” para a velocidade 𝑈∗ = 5, porém, ao aumentar a velocidade para 

9 constata-se que a concavidade da figura muda de direção que tem como um dos motivos a 

diminuição do coeficiente de arrasto e aumento do coeficiente de sustentação, em relação a 

velocidade 𝑈∗ = 5. 

 

Figura 4.71 – Formas de trajetória (figuras de Lissajous) X, Y para o Cj, G = 5D. (As formas com zoom não 

estão em escala) 
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Figura 4.72 – Formas de trajetória (figuras de Lissajous) X, Y para o Cm, G = 5D. (As formas com zoom não 

estão em escala) 

Por fim plotou-se na figura 4.73 o retrato de fase entre os coeficientes de força 

transversal pelo deslocamento reduzido transversal, representou-se o retrato para todas as 

velocidades reduzidas com exceção da velocidade reduzia 𝑈∗ = 2 onde tanto os deslocamentos 

quanto os coeficientes de sustentação eram ínfimos. Percebe-se que o comportamento de ambos 

os cilindros é similar, onde para 𝑈∗ = 5 os resultados estão na transição e tendendo a ficar em 

fase, para 𝑈∗ = 9 as curvas estão em fase. 

 

Figura 4.73 – Retrato de fase do coeficiente de sustentação pelo deslocamento transversal, G = 5D, Cm e Cj com 

2 GDL 



76 

Tabela 4.5 – Resultados obtidos com G = 5D 

Parâmetro avaliado 
Cilindro isolado 

com 2 GDL 
Montante Jusante 

Velocidade reduzida 2 5 9 2 5 9 2 5 9 

Ponto de equilibro Ay/D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,04 

Amplitude Ay/D 0,02 0,65 0,11 0,00 0,64 0,12 0,00 1,03 0,41 

Tempo para estabilização 

Ay/D 
- -  19,3 4,8 5,2 19,3 8,9 5,1 

Ponto de equilibro Ax/D 0,07 0,44 1,20 0,06 0,43 1,23 0,00 0,47 1,16 

Amplitude Ax/D 0,00 0,28 0,00 - 0,03 0,00 - 0,13 0,04 

Tempo para estabilização 

Ax/D 
- - - 6,2 7,5 5,2 9,4 9,8 5,8 

Ponto de equilibro CL 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,35 0,00 0,00 -0,14 -0,27 

Amplitude CL 0,66 0,32 1,10 0,00 0,01 1,26 0,00 0,75 4,23 

Ponto de equilibro CD 2,77 2,94 2,47 -2,50 -2,93 -2,55 -0,19 -3,17 -2,44 

Amplitude CD 0,01 0,53 0,12 - 0,49 0,16 - 1,43 0,67 

Frequência de Ay/D - - - 1,0 3,0 7,53 1,0 3,0 7,53 

Frequência de Ax/D - - - - 6,0 7,53 - 3,0 7,53 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos na seção 4.4 e em comparação com os resultados da seção 

4.3, pode-se concluir que a presença de um segundo cilindro a jusante do cilindro inicial resulta 

em maiores oscilações nos deslocamentos transversais e longitudinais, principalmente dentro 

da região de sincronização. Por essa região ser a que gera as maiores variações na relação fluido-

estrutura, ela foi considerada como a região crítica onde os cilindros necessitariam suportar a 

fadiga causada pela continua vibração de seus respectivos centroides. Porém, deve-se levar em 

consideração a velocidade reduzida 9, pois apesar das menores amplitudes de oscilação essa 

velocidade causou um forte deslocamento horizontal em ambos os cilindros em relação a 

posição de equilíbrio inicial. 

Ao avaliar-se os resultados obtidos para um espaçamento de 2,5𝐷 entre os cilindros e 

para a faixa de velocidades escolhida, não foi possível identificar colisão alguma entre os 

cilindros, o que a princípio informa que esse impeditivo poderia ser considerado menos 

impactante na elaboração de um projeto de arranjo de risers. Porém deve-se atentar para o fato 

de que para a maior velocidade reduzida, as paredes dos cilindros se aproximam a ponto de 

ficarem a 0,1𝐷 de distância uma da outra o que dependendo do fator de segurança utilizado, 

poderia impedir a utilização desse espaçamento em um projeto considerando que todos os 

parâmetros e premissas adotados se mantivessem.  

Em relação as amplitudes e forças absorvidas pelos cilindros, o projetista responsável 

deverá fazer uso de uma tubulação composta por um material que suporte durante sua vida útil, 

tanto as deformações contínuas sofridas pelo riser devido a ação da correnteza quanto atender 

os requisitos necessários para que o equipamento cumpra a sua função. Logo, com base nos 

resultados encontrados, nas equações (2-12) e (2-13), e considerando os valores máximos dos 

coeficientes de força sem fazer distinção de qual cilindro se trata e qual a velocidade e 

coeficientes de força, necessita-se que o material dos cilindros seja capaz de suportar uma 

flexão com deslocamento máximo de 1,11𝐷 a partir de seu eixo central e para uma seção inicial 

com 1 m de comprimento, além de suportar forças oscilantes de arrasto e sustentação, com os 

maiores valores escalares, em respectivamente [1169 𝑁] e [310 𝑁]. O resultado encontrado 

pode levar a falsa impressão de que as forças envolvidas são pequenas, porém deve-se lembrar 

que o fluido e a densidade do cilindro utilizados são teóricos. 

Ao aumentar-se o gap entre os cilindros para 5𝐷 observa-se que os cilindros continuam 

afastados durante toda a faixa de velocidades analisada, evitando o problema de potencial 

colisão mencionado anteriormente. Seguindo a mesma lógica do parágrafo anterior, caso um 
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projeto fosse elaborado com base nos parâmetros já mencionados o projetista responsável 

deverá considerar utilizar um material em suas tubulações que suporte uma vida em fadiga com 

flexões de deslocamento de até 1,03𝐷, além de forças de arrasto e sustentação de até [1238 𝑁] 

e [1137 𝑁] respectivamente. 

Em suma, quando se compara os diferentes resultados obtidos entre os dois estudos, não 

há grandes variações das soluções quando se considera somente os máximos valores de cada 

parâmetro, independendo da velocidade utilizada e localização de seu ponto de equilíbrio de 

oscilação. 

Ao compararmos os resultados individuais entre os estudos percebe-se uma pequena 

atenuação do deslocamento vertical do Cj, para 𝑈∗ = 5, quando se aumenta o espaçamento 

entre os cilindros. Exceto pelo exposto anteriormente, ao se aumentar o gap de 2,5𝐷 para 5𝐷 

todos os outros resultados apresentam uma variação na qual os seus valores tendem a ser 

maiores do que os obtidos para 2,5𝐷. Deve-se atribuir a ocorrência desse fenômeno ao aumento 

da presença do gap flow entre os cilindros, pois ao aumentarmos o espaçamento entre eles os 

vórtices gerados pelo cilindro a montante possuem mais espaço para se desenvolverem antes 

de aderirem a parede do cilindro a jusante, o que gera variações do gradiente de pressão do 

meio e consequentemente aumenta a resposta do cilindro a jusante e modifica os padrões de 

vórtices formados. 

Conclui-se então que o gap é um parâmetro de suma importância para se controlar não 

só a forma como os cilindros se comportam, mas também a forma com a qual a correnteza 

interage com os cilindros, devendo esse espaçamento ser definido com cuidado para não 

comprometer a integridade estrutural das tubulações. 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir do estudo realizado, apresenta-se sugestões e recomendações para trabalhos 

futuros:  

• Utilização de outras de velocidades reduzidas, para levantar o perfil completo de 

comportamento dos cilindros; 

• Realização de estudos com outros espaçamentos entre os risers/cilindros com o 

intuito de se encontrar o espaçamento ideal onde os efeitos vibracionais são 

menores; 

• Variação dos parâmetros estruturais e verificação do impacto no comportamento 

dos cilindros. 
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