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Resumo 

 

 

 O estudo do escoamento em torno de uma ponte é de grande importância para a 
caracterização das forças aerodinâmicas actuantes nesse tipo de estrutura. Para esse efeito 
pode-se recorrer a dois tipos de metodologias. A simulação do escoamento em túnel de vento, 
embora eficaz, pode, em muitos casos ser demasiado morosa e dispendiosa de modo que, cada 
vez mais, se recorre à simulação computacional, com a qual se conseguem obter resultados 
precisos. A ponte testada é a da Grande Ravine situada na Ilha Reunião no Oceano Índico. 

 De modo a melhor compreender os fenómenos do escoamento em torno da ponte em 
estudo, foram primeiro testadas duas secções com geometrias menos complexas. A análise do 
escoamento em torno de um rectângulo permitiu aferir qual o modelo de turbulência que 
permite simular com maior precisão os fenómenos de descolamento aerodinâmico e as zonas 
de recirculação do ar, assim como qual a metodologia de criação da malha mais eficaz para a 
obtenção da convergência de resultados dos coeficientes das forças e momento actuantes. 

 Seguidamente foi simulado o escoamento em redor da secção simples de uma ponte 
com uma geometria similar à da ponte em estudo, para o qual se puderam observar as 
características típicas deste tipo de escoamento e se obtiveram valores próximos para os 
coeficientes de resistência aerodinâmica, de sustentação e do momento gerado, de estudos 
experimentais realizados anteriormente. 

 A simulação do escoamento em torno da secção da ponte da Grande Ravine obteve 
padrões de escoamento idênticos a estudos computacionais, realizados anteriormente com a 
utilização de um software diferente, assim como valores próximos aos verificados em túnel de 
vento para os coeficientes das forças e do momento. Por fim, da observação dos elementos 
que mais prejudicavam o comportamento aerodinâmico da ponte foi estudada uma solução 
construtiva diferente para esses elementos. 
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Study of the flow around a bridge section 

 

Abstract 

 

 

 The study of the flow around a bridge is of great importance for the characterization of 
the aerodynamic forces acting in this type of structure. For this purpose one can use two types 
of methodologies. The simulation of the flow in a wind tunnel, although effective, can in 
many cases be too costly and time consuming so that, ever more, computer simulation is 
resorted to, with which, results as or more accurate can be achieved. The tested bridge is 
located in the Grande Ravine located in the Reunion Island in the Indian Ocean.  

 In order to better understand the phenomena of the flow around the bridge under 
study, two sections with less complex geometries were first tested. The analysis of the flow 
around a rectangle allowed a clear assessment of which turbulence model allows a more 
accurate simulation of the aerodynamic detachment phenomena and of the areas with air 
recirculation, as well as determining the most effective mesh generation methodology on 
obtaining convergence for the results of the forces and moment coefficients.  

 Then it was simulated the flow around the simple bridge section with a similar 
geometry to the bridge in the study, for which we could observe the typical characteristics of 
this type of flow and obtained values to the drag, lift and moment coefficients, close to the 
ones from experimental studies done previously.  

 The simulation of flow around the bridge section of the Grande Ravine obtained flow 
patterns similar to the ones observed on previous computational studies carried with the use of 
different software, and values close to the ones verified on wind tunnel for the forces and 
moment coefficients. Finally, a different constructive solution was considered for those 
elements that most disturbed the aerodynamic behavior of the bridge. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Esta tese incide sobre a simulação do escoamento em redor da secção de uma ponte, 
usando a mecânica de fluidos computacional (CFD – Computational Fluid Dynamics). 

 O escoamento de um fluido em torno de um corpo cria neste forças que, em 
construções de grande dimensão, se podem traduzir em esforços e vibrações que 
comprometem estruturalmente essas construções. 

 Um caso citado com muita frequência é da ponte de Tacoma Narrows, que colapsou 
devido a instabilidades aeroelásticas. Estas instabilidades estão relacionadas com as 
propriedades aerodinâmicas e elásticas do um corpo imerso num escoamento, de que podem 
resultar falhas estruturais graves. Desde então o estudo das características aeroelásticas tem 
merecido mais atenção, recorrendo a métodos analíticos, numéricos e experimentais devido à 
sua capacidade de simular esses fenómenos anteriormente à construção da estrutura. 

 A ponte em estudo é a da Grande Ravine situada da ilha Reunião no Oceano Índico. 
Durante fase de serviço foram verificadas vibrações de amplitude excessiva comparadas com 
as previstas na fase de projecto que levaram à elaboração de testes em túnel de vento e 
simulações numéricas de modo a ser determinada a origem deste fenómeno. Estes testes e 
simulações foram realizadas no âmbito do Programa Doutoral de Engenharia Civil da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto pelo Engenheiro Fernando Jorge Bastos.  

 Para se simular um escoamento em CFD, têm de ser escolhidos parâmetros referentes 
às características deste escoamento. Um deles é o modelo de turbulência. De modo a que o 
melhor modelo seja escolhido, começou-se por simular o escoamento em torno de um 
rectângulo, devido a ser uma forma geométrica simples em que existem já muitos resultados 
conhecidos, e para uma secção da ponte muito simplificada, para a qual existem também 
estudos experimentais em túnel de vento realizados. 

 

1.1 – Objectivo do Trabalho 

 

 Este trabalho tem como finalidade, verificar se, com o programa ANSYS FLUENT, se 
conseguem simular as características principais em regime estacionário do escoamento em 
torno de uma ponte, através da comparação com os resultados experimentais obtidos em túnel 
de vento e com os realizados num outro software para a mesma secção da ponte. 

Para isso foram estabelecidos três objectivos principais: 
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• Estudo do escoamento em torno de um rectângulo para determinar qual o modelo de 
turbulência e metodologia de geração de malha que obtém resultados mais próximos 
dos disponíveis na bibliografia e que, deste modo, mais fielmente reproduz a 
realidade. Os modelos estudados foram os Standard, RNG e “Realizable” da série k-ε. 

• Simular o escoamento numa secção simplificada da ponte e compará-los com estudos 
experimentais já realizados numa secção igual, tentando deste modo confirmar que, 
para uma secção ligeiramente mais complexa que a rectangular, o modelo de 
turbulência continua a ser eficaz e que o programa ANSYS FLUENT consegue 
simular com precisão um escoamento real. 

• Estudo do escoamento em torno da secção real da ponte, com o objectivo de comparar 
os resultados com os obtidos em túnel de vento com um modelo à escala, assim como 
com os obtidos com o software ANSYS CFX. 
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(2.2) 

(2.1) 

2. MODELO MATEMÁTICO, TÉCNICAS 
NUMÉRICAS E PROPRIEDADES DO 
ESCOAMENTO 

2.1 – Equações Fundamentais 

 

Claude Navier e George Stokes, derivaram, no século XVIII, as equações do 
movimento de fluidos, a partir daí conhecidas como as equações de Navier-Stokes. Estas 
equações foram derivadas com base nas equações fundamentais que regem a mecânica dos 
fluidos, chamadas equações de continuidade, conservação de movimento e energia, que 
representam as leis de conservação da física. 

O objectivo deste capítulo é de apresentar essas equações. 

 

 

2.1.1 – Equação de Conservação da Massa 

 

A equação da conservação de massa ou de continuidade pode ser escrita da seguinte 
forma: 

 �
 � +  

 "�
. $���% = 0 

Esta é a formulação geral da equação da conservação de massa e é válida tanto para 
escoamentos compressíveis como para incompressíveis, onde, 
  ρ – massa volúmica 
 ��– velocidade do fluido 

t – tempo 
 

  Nos casos em que a velocidade do escoamento sejam muito inferiores a Mach 1 (perto 
de 0,1 Mach), pode-se considerar, segundo ANSYS FLUENT 12.0 Theory Guide (2009) e 
para efeitos de simulação numérica, que o fluido é incompressível. A velocidade do 
escoamento em estudo é muito inferior a 0,1 Mach portanto a equação pode ser 
simplificada, ficando da seguinte forma, 

 
 ��
 "�

= 0 
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(2.3) 

  

2.1.2 – Equação da Conservação da Quantidade de Movimento 

  

 Dado que o escoamento é incompressível e que não se considerou a acção da força 
gravítica, a equação da conservação do movimento toma a seguinte forma, 

(
(� $���% + (

()*
$�����% = − (,

()-
+ (

()*
.� /(0-

()*
+ (0*

()-
12 

onde, 
 � - pressão estática 
 � – tempo 
 � – massa volúmica 
 
 

2.2 – Modelos de turbulência 

 

 Mesmo com o recurso dos computadores que dispomos actualmente, a simulação 
numérica directa da turbulência, usando a equação de Navier-Stokes, é aplicável apenas para 
escoamentos simples e com números de Reynolds relativamente baixos – Re <104 - 105. A 
utilização da simulação numérica directa é dificultada pelo facto de ter de ser criada uma 
malha com muitos elementos, devido à turbulência ser um fenómeno de pequena escala e de 
grande frequência, o que envolve muito tempo de computação. Deste modo tem de se encarar 
a turbulência de uma forma aproximada. 

 Existem 5 classes principais de modelos de turbulência: 

• Algébricos 
• Com uma equação 
• Com duas equações 
• Equações de Segunda Ordem 
• Large-Eddy Simulation (LES) 

 

Por não ser do âmbito deste projecto, não vai ser feita uma análise sobre cada um dos 
modelos. Apenas se escolheu o modelo que melhor se adapta à análise do escoamento em 
estudo, com base nas suas características. 

O modelo escolhido foi o baseado na metodologia k-ε, que pertence ao grupo de modelos 
com duas equações, designado RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes). É um modelo 
semi-empírico baseado nas equações de transporte para a energia cinética (�) e taxa de 
dissipação (ε) da turbulência e é usado para praticamente todos os casos de escoamentos, por 
ser robusto, de relativamente rápida resolução e precisão em casos com uma grande variação 
do número de Reynolds. 
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(2.5) 

(2.6) 

(2.4) 

 Todas as equações presentes neste Capítulo 2.2 foram retiradas do ANSYS FLUENT 
12.0 Theory Guide (2009), deste modo dispensam-se referências repetidas ao longo do texto. 

 

 

2.2.1 - k-ε Standard 

 

 A energia cinética da turbulência, �, e a sua taxa de dissipação, ε, são calculadas com 
as seguintes equações: 

(
(� $��% + (

()-
$����% = (

()*
.4� + �5

67
8 (�

()*
2 + �� − �9 

(
(� $�9% + (

()-
$�9��% = (

()*
.4� + �5

6:
8 (


()*
2 + ��




� �� + ��
� 
;

�  

 

 Nestas equações, �� representa a geração de energia cinética da turbulência devido aos 
gradientes da velocidade média. �
�, �
� e �
< são constantes. �� e �
 são os números de 
Prandtl turbulentos para � e ε, respectivamente.  

  

 A viscosidade turbulenta, ��, é calculada combinando � e ε na seguinte equação, 

�� = ���
�;

  

 

onde �� é uma constante. 

 Com base em extensos estudos em escoamentos turbulentos, os valores usados para as 
constantes das equações deste modelo são os seguintes, 

�� = 0,09 ;  �
� = 1,44 ;  �
� = 1,92 ; �� = 1,0 ;  �� = 1,3 

 

 

2.2.2 – k-ε RNG 

 

 O modelo RNG �-ε foi obtido usando uma técnica estatística chamada teoria da 
renormalização em grupo - RNG. É muito semelhante ao modelo standard, mas inclui 
aperfeiçoamentos que aumentam a precisão no tratamento da turbulência em escoamentos 
com recirculação, adiciona um termo na equação da ε que permite a melhorar a sua precisão e 
fornece uma equação derivada analiticamente para a viscosidade que tem em consideração 
escoamentos com um baixo número de Reynolds. Estes melhoramentos permitem ao modelo 
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(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

RNG ser mais fiável e preciso para uma variedade maior de escoamentos comparativamente 
com o modelo Standard. 

 As equações de transporte do modelo RNG �-ε tem bastantes semelhanças com as do 
modelo Standard �-ε: 

 

(
(� $��% + (

()-
$����% = (

()*
/������

(�
()*

1 + �� − �9 

(
(� $�9% + (

()-
$�9��% = (

()*
/�
����

(

()*

1 + ��



� �� − ��
� 
;

�  

 

onde �� e �
 são números de Prandtl inversos efectivos para � e 9 respectivamente. 

 O modelo RNG �-ε utiliza a seguinte equação diferencial para o cálculo da 
viscosidade turbulenta: 

C 4D;�
√
�8 = 1,72 GH

IGHJK�LMN
C�H 

onde:  
 �H = ����/� 
 �G ≈ 100 

 

 A equação 2.8 é integrada para se obter uma descrição precisa de como a viscosidade 
turbulenta efectiva varia com o número de Reynolds, permitindo uma melhor simulação de 
escoamentos com um baixo número de Reynolds. 

 Para casos com um número de Reynolds elevado a equação 2.8 pode ser simplificada 
para a seguinte forma: 

�� = ���
�;

  

 

 Embora o ANSYS FLUENT possa utilizar a equação diferencial para a viscosidade 
turbulenta, por default utiliza a equação 2.9 por ser de mais fácil resolução e por não 
apresentar um erro muito significativo. Os valores usados para as constantes das equações 
deste modelo são os seguintes, 

 

�� = 0,09 ;  ��
 = 1,44 ;  ��
 = 1,92 
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(2.11) 

(2.12) 

2.2.3 – Realizable �-ε 

 

 O modelo Realizable �-ε difere do modelo Standard k-ε de duas maneiras: 

• Contém uma nova formulação para a viscosidade turbulenta. 

• Possui uma nova equação de transporte para a taxa de dissipação, ε. 

 A designação Realizable, ou realizável, significa que o modelo obedece a leis 
matemáticas para as tensões de Reynolds, consistentes com o comportamento físico dos 
escoamentos turbulentos. 

 A grande vantagem deste modelo é conseguir prever com maior exactidão a 
velocidade de propagação de jactos, tanto planares como circulares. É provável ter também 
um desempenho superior, relativamente aos outros modelos, no que respeita a prever 
escoamentos que incluam rotação, camadas limite com grandes gradientes de pressão, 
separação e recirculações. 

 As equações de transporte para o modelo Realizable �-ε são 

 

(
(� $��% + (

()*
O����P = (

()*
.4� + �5

67
8 (�

()*
2 + �� − �9 

(
(� $�9% + (

()*
O�9��P = (

()*
.4� + �5

6:
8 (


()*
2 − ���


;
�L√Q
 

 

onde, 

�� = RS" T0.43, U
ULVW  ;  X = � �


  ;  � = I2������ 

e �� é uma constante. 

 

 Para uma grande variedade de escoamentos, este modelo tem um comportamento 
superior em relação ao Standard. A grande diferença é que �� da equação 2.5 neste caso deixa 

de ser constante, sendo calculada por uma equação em função de �, ε e por um factor que tem 
em conta a velocidade de rotação e tensão médias. É com estas melhorias que o modelo 
Realizable consegue efectuar com maior precisão a simulação da turbulência para 
escoamentos com recirculação. 

 Os valores para as constantes das equações são: 

 

��
 = 1.44, �� = 1.9, �� = 1.0, �
 = 1.2 
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2.3 - Métodos de Discretização 
 

 

 Aqui está descrito como se passa de uma equação diferencial referente a uma dada 
propriedade do escoamento, para equações algébricas que se aplicam aos vários pontos da 
malha. 

 Depois de no capítulo anterior se ter falado das equações de conservação da massa e 
do movimento, descreve-se agora como esse sistema de equações é resolvido numericamente. 
O primeiro passo é dividir o espaço físico num grande número de elementos geométricos, 
chamados de volumes finitos. Este processo é chamado de “geração da malha”. Uma malha 
bidimensional é geralmente constituída por elementos triangulares e/ou quadrangulares. Num 
espaço tridimensional a malha é constituída por tetraedros, hexaedros, prismas ou pirâmides. 
Os requisitos fundamentais da malha são que não haja espaços vazios entre os elementos e 
que estes não se sobreponham entre si. Também é importante que a malha seja suave, ou seja, 
não devem existir mudanças bruscas no volume/área em volumes finitos próximos entre si e 
estes devem ser o mais regular possível, para que os erros numéricos sejam menores. 

 A figura 2.1 mostra a adaptação de uma malha bidimensional quadrangular a uma 
elipse.  

 

Figura 2.1 – Malha quadrangular bidimensional. [Adaptado de ANSYS FLUENT 12.0 
Theory Guide (2009)] 
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(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

 

2.3.1 – Discretização Espacial e das Equações Fundamentais 

 

 O ANSYS FLUENT usa uma discretização espacial baseada no método dos volumes 
finitos para converter uma equação geral de transporte, numa equação algébrica que poder ser 
resolvida numericamente.  

 A discretização das equações fundamentais pode ser ilustrada ao considerar a equação 
de conservação de transporte da quantidade escalar geral Ø que se segue, expressa na forma 
integral para um qualquer volume de controlo: 

Y (DØ
(� C� 

[ + ∮ �Ø��. C� = ∮ �Ø∇Ø. C� + Y �ØC� 
[  

 

onde � é a  densidade, �� o vector da velocidade, � o vector da área de superfície, �Ø o 
coeficiente de difusão de Ø, ∇Ø o gradiente de Ø e �Ø a quantidade de Ø gerado por unidade 
de volume. 

 
 A equação 2.12 é aplicada para todos os volumes de controlo, ou células, em todo o 
domínio de computação. Na forma discretizada fica: 
 

(DØ
(� � + ∑ �����Ø�

_�`a�b
� . ������ = ∑ �Ø∇Ø�

_�`a�b
� . ������ + �Ø� 

 

com c�`a�b sendo o número de faces da célula, Ø� o valor de Ø trocado por convecção pela 

face d, ����� . ������ o fluxo mássico pela face, ������ a área da face d e � o volume da célula 

 

 A equação escalar de transporte discretizada contém a variável escalar não conhecida 
Ø no centro da célula, assim como as incógnitas das células adjacentes. Esta equação será, em 
geral, não linear no que toca a essas variáveis. Uma forma linearizada da equação 2.13 pode 
ser escrita da seguinte forma: 

S,Ø = e S`f�Ø`f�
`f�

+ g 

onde a referência “adj” é referente à célula adjacente, e S, e S`f� são os coeficientes 

linearizados de Ø e de Øadj, respectivamente. 

Para equações escalares, o ANSYS FLUENT resolve este sistema linear usando um 
termo de resolução de equações algébricas com o método implícito em conjunto com um 
método multigrid algébrico. Estas equações são escritas para todos os elementos da malha. 
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 Existem três tipos principais de construção de malhas, as estruturadas, não 
estruturadas e as estruturadas por blocos. 

 Nas malhas estruturadas, os elementos são gerados com base num sistema de 
coordenadas. Este método tem como vantagem permitir que, ao serem calculadas as equações 
algébricas para uma célula, a passagem do cálculo para as células adjacentes seja feita de um 
modo mais simples e rápido, já que, neste tipo de construção de malha, as células encontram-
se de forma mais ordenada. Normalmente, neste método, as células que se encontram junto a 
fronteiras curvilíneas são geradas de maneira a acompanhar a superfície usando uma 
advanced wall function (função avançada na parede). A vantagem é que o escoamento do 
fluido é simulado de forma mais precisa ao longo das paredes. 

 Numa malha não estruturada, os elementos da malha são gerados tendo em conta que, 
em caso de geometrias muito complexas, as equações do escoamento possam na mesma poder 
ser calculadas sem que haja erros de geração da malha e depois uma malha com fraca 
qualidade que não permita um cálculo preciso. A desvantagem é que, apesar de funcionarem 
bem para geometrias complicadas, requerem um número maior de elementos 
comparativamente com as malhas estruturadas, o que resulta num tempo de computação 
maior também. 

 As malhas estruturadas por blocos possuem o seu domínio dividido em vários 
subdomínios, cada um consistindo numa malha estruturada. A finalidade é evitar que, em 
locais onde a malha é particularmente complexa, não haja mudanças bruscas na geometria da 
malha, criando, nesses locais, uma malha mais refinada ou com uma orientação que 
acompanhe melhor a parede. Este método é mais complexo que os dois anteriores, mas 
combina as vantagens de ambos, já que gere a complexidade da malha consoante a 
complexidade requerida para uma dada geometria numa zona do domínio. 

 Em cada capítulo será descrita com detalhe o tipo de malha usado para as simulações 
dos escoamentos e como esta foi criada. 

 

 

2.4 – Algoritmo SIMPLE 

 

 O algoritmo SIMPLE serve como base na resolução das equações algébricas dos 
escoamentos. Este utiliza correcções na relação entre a velocidade e pressão para impor a 
conservação de massa e para obter o campo de pressões. A discretização espacial deste 
algoritmo contém definições que controlam a discretização espacial dos termos da convecção 
das equações. Estes foram as definições impostas para o tratamento das várias componentes 
da discretização espacial: 
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Gradiente – Least Squares Cell Based 
Pressão – Standard 
Quantidade de Movimento – Second Order Upwind 
Energia Cinética Turbulenta – Second Order Upwind 
Taxa de dissipação Turbulenta – Second Order Upwind 

 

2.5 – Propriedades das Malhas 

 

 Na criação das malhas para as várias secções testadas, optou-se por seguir sempre a 
mesma metodologia, para que os resultados fossem comparáveis sem que a criação da malha 
fosse um factor que afectasse os resultados. As malhas foram geradas no ANSYS Meshing 
com base no modelo de geração de malha para CFD e adaptadas para serem analisadas no 
ANSYS FLUENT. A metodologia a ser aplicada às várias secções será elaborada no 
subcapítulo apropriado do capítulo correspondente. 

 As propriedades mais importantes das malhas são as que dizem respeito à sua 
qualidade. De modo a obter-se uma simulação numérica com uma boa precisão e rápida 
convergência de resultados é necessário que os elementos da malha gerada tenham certas 
características geométricas. Para cada malha gerada o FLUENT fornece, a pedido do 
utilizador, um relatório de qualidade. Esse relatório inclui três elementos: 

 

• Skewness – Em Inglês significa simetria e é definido pela diferença entre a forma de 
um elemento e a forma do elemento adjacente de volume semelhante. Malhas com um 
skewness muito elevado conduzem a uma baixa exactidão e podem desestabilizar a 
solução. Por exemplo, malhas quadrangulares ideais têm elementos cujos vértices têm 
90˚. O valor do skewness máximo para simulações em duas dimensões não deve 
exceder 0,98. 

• Aspect Ratio – Para Português pode-se traduzir simplesmente como proporção e é a 
medida do alongamento de uma célula. Um Aspect Ratio pequeno permite que uma 
simulação obtenha resultados precisos sem ser necessário um número elevado de 
elementos na malha. O FLUENT aconselha a que os elementos tenham um Aspect 

Ratio entre 1 e 5. 

• Squish – Este termo não tem uma tradução clara e é medido usando um vector a partir 
do centróide da célula para o centro de cada face e o correspondente vector de área da 
face. Quanto maior for o ângulo entre o vector do centróide e o vector de área da face 
correspondente maior será o squish dessa célula. As piores células terão um Squish de 
um, enquanto que as melhores perto de zero. 
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 A figura 2.2 mostra as dimensões do domínio de integração gerado para todas as 
secções a serem testadas neste trabalho. Estas dimensões verificaram-se serem as suficientes 
para que se pudesse observar todos os fenómenos do escoamento e que as paredes de topo e 
de base estão afastadas o suficiente da secção de modo a não afectarem o escoamento à volta 
desta. As secções foram colocadas mais próximas da entrada do escoamento porque é na 
esteira destas que se situam os principais fenómenos a serem estudados e para todas as 
simulações o referencial foi colocado no centro geométrico da secção. 

 

2.6 – Propriedades do Escoamento 

 

 Para ser efectuada uma simulação no ANSYS FLUENT têm de ser impostas as 
condições de fronteira para a entrada do fluido no domínio. No caso deste estudo o fluido é ar 
e foram-lhe impostas as seguintes propriedades, 

 

• Densidade – 1,225 kg/m3 
• Viscosidade – 1,7894 x 10-5 kg/m.s 
• Velocidade – 10 m/s 
• Intensidade de Turbulência – 1 % 
• Escala do Comprimento de Turbulência – 1 m 

  

Figura 2.2 – Dimensões do domínio dos escoamentos 

limite do domínio 

secção 
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3. ESCOAMENTO EM TORNO DA SECÇÃO 
RECTANGULAR 

 O primeiro objectivo que se pretende atingir neste capítulo é o de comparar o 
escoamento em torno de uma secção rectangular simulado com o software ANSYS FLUENT, 
com resultados obtidos experimentalmente. Estas simulações serão feitas usando três modelos 
de turbulência de modo a escolher aquele que obtém resultados mais próximos com a 
realidade experimental. O modelo escolhido, por ser aquele que obtém os melhores resultados 
para este tipo de escoamento, será o utilizado também para as simulações dos escoamentos 
das outras duas secções mais complexas presentes neste trabalho. 

 Outro objectivo é perceber, para esta secção mais simples, quais os refinamentos de 
malha mais eficazes, de modo a obter-se uma simulação próxima da realidade, sem se recorrer 
a uma malha desnecessariamente fina. Deste modo, poder-se-á poupar muito tempo de 
processamento computacional quando forem testadas as secções mais complexas. 

  

 

3.1 – Geometria do escoamento e malha computacional 

 

 Nesta secção pretende-se descrever com brevidade as propriedades gerais de um 
escoamento em torno de um rectângulo e qual foi o método para a criação das malhas usadas 
para a simulação do escoamento. 

 Vários estudos comprovam que as características deste escoamento dependem muito 
da relação B/H do rectângulo, entre eles Liaw, K.F. (2005) e Lin et al. (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Ilustração da altura (H) e base (B) de um rectângulo e 
direcção do escoamento. 
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 O rectângulo em estudo tem as medidas presentes na tabela abaixo, 

 

Tabela 3.1 – Dimensões do rectângulo. 

 

 

 

 

o que faz com que a relação B/H seja de aproximadamente 5,5. Neste caso é de esperar que 
haja um descolamento aerodinâmico logo a seguir à parede frontal do rectângulo devido ao 
encontro brusco com uma superfície perpendicular à direcção das partículas como foi referido 
por Bruno et al. (2009), seguido mais uma vez de uma variação brusca para as zonas paralelas 
à direcção do escoamento. À medida que o fluido percorre o rectângulo, deverá haver um 
recolamento do fluido às paredes do rectângulo. Estes fenóme0nos estão exemplificados na 
figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Base (mm) Altura (mm) 

Comprimento 413,12 74,67 

Figura 3.2 - Secção do rectângulo e suas dimensões em mm. 

Figura 3.3 - Representação das zonas de recirculação e vórtices gerados num rectângulo. [Adaptado de 
Bruno et al. (2009)]. 
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 Pelo facto desta secção ser simétrica em relação a um eixo horizontal e alinhada com a 
direcção do escoamento, é de esperar que os valores do coeficiente da força de sustentação 
sejam muito próximos de zero, assim como o do momento. 

  

 Após a criação da geometria da secção no ANSYS DesignModeler a geração das 
malhas seguiu as duas metodologias que se seguem para todos os modelos de turbulência: 

• Aplicação do Edge Sizing (ES) 
1. Geração da malha base a partir da geometria criada. 
2. Refinamentos da malha base aplicando um ES nas quatro arestas do rectângulo, de 

modo a obter as várias malhas a serem testadas. 
3. O último refinamento, é obtido a partir da malha criada anteriormente, mas neste caso 

foi aplicado um refinement a todo o domínio, deste modo, os elementos ficam com 
exactamente metade do tamanho na parede, ou seja 0,5 mm. 

 

• Aplicação de um refinamento a todo o domínio 
1. Com base na geometria criada anteriormente aplicou-se dois refinamentos a todo o 

domínio, ficando as arestas das células na fronteira da secção com as dimensões 
indicadas na tabela A.1 do Anexo A. 

  

 Nas figuras 3.4 e 3.5 podem ser observados dois tipos de malha gerada, sem ES e com 
um ES de 2,5mm respectivamente. No Anexo B estão presentes todas as propriedades das 
malhas em termos de tamanho e qualidade. 

 O processo denominado de edge sizing impõe que, quando a malha é criada, as células 
tenham um certo comprimento da aresta na fronteira do corpo. Um parâmetro que tem de ser 
definido é com que rapidez é que as células crescem em relação à célula adjacente mais 
próxima da aresta refinada. Se este parâmetro for pequeno, teremos uma malha com uma 
grande área refinada à volta do corpo. No caso das malhas criadas este parâmetro foi o 
default, igual a 1,2. 

 Este tipo de refinamento foi muito utilizado porque, é nas imediações das paredes da 
secção rectangular que se situam os fenómenos principais de pequena escala que irão afectar 
as forças a que o corpo está sujeito. Deste modo foi evitado sempre que possível um 
refinamento completo do domínio com o objectivo de poupar tempo de computação. Mesmo 
tendo isto em conta, as malhas com o refinamento total do domínio foram criadas para se 
puderem tirar daí mais conclusões sobre o refinamento das malhas. 

 O refinement referido anteriormente é um processo de refinamento de malha que 
apenas divide os elementos da malha criada em partes mais pequenas, numa certa zona 
definida pelo utilizador. Este processo não tem grande influência directa nos parâmetros de 
qualidade da malha, no entanto, permite que esta, ao ficar com elementos de tamanho mais 
reduzido, se adapte melhor às diversas geometrias. 
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 Como se pode observar das figuras 3.4 e 3.5, com o ES obtém-se uma densidade de 
elementos muito maior na zona próxima à secção. Isto permite uma melhor simulação dos 
fenómenos complexos observados na figura 3.3, já que estes são de pequena dimensão e 
requerem elementos muito refinados de forma a conseguir prever as complexas trajectórias 
que o fluido adquire nas zonas de vórtices e de recirculação. 

  

3.2 – Simulação do escoamento 

 

 Nesta parte serão apresentados as simulações efectuadas com os vários modelos de 
turbulência, na secção rectangular, com o objectivo de verificar qual o modelo que consegue 
os melhores resultados e se a metodologia adoptada para a criação da malha obtém resultados 
convergentes, de modo a que esta seja a melhor a ser utilizada nas outras duas secções mais 
complexas. Neste escoamento foram introduzidas as definições presentes no capítulo 2.6. 

 

Figura 3.4 – Malha para a secção rectangular sem ES. 

Figura 3.5 - Malha para a secção rectangular com ES de 2,5 mm. 
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3.2.1 – Resultados Experimentais 

 

 Existe um grande número de estudos experimentais realizados para o escoamento em 
torno de um rectângulo. Com base nestes estudos, podem ser retiradas conclusões quanto à 
qualidade das várias simulações computacionais realizadas neste capítulo. 

 Na figura 3.6 estão presentes os coeficientes das forças e momentos para vários 
números de Reynolds e ângulos de incidência, obtidos por Schewe (2009). Embora existam 
um grande número de estudos realizados para o escoamento em torno de secções 
rectangulares, este estudo em particular foi escolhido por ser para um rectângulo com uma 
relação B/H de 5, muito próxima da relação para a figura 3.2. No caso do trabalho a ser 
elaborado, o ângulo de incidência é nulo e o número de Reynolds é de 5,1x104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6 – Coeficientes das forças de resistência, sustentação e do momento gerado e o 
número de Strouhal para um rectângulo com uma relação B/H=5. [Adaptado de Schewe 

(2009)] 
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(3.1) 

 Como se pode observar, os coeficientes da força de sustentação (Cl) e do momento 
(Cm), são quase nulos o que vai de encontro com o que foi dito no capítulo 3.1. O coeficiente 
da força de resistência aerodinâmica situa-se perto da unidade, variando pouco com o número 
de Reynolds. O quarto gráfico é referente ao número de Strouhal (St) que, como os outros, é 
um número adimensional. Este relaciona a oscilação de um fluido com a sua velocidade 
média e é definido pela seguinte equação, 

�� = d�
�  

onde d é a frequência de oscilação dos vórtices, � o comprimento característico do corpo e � 
é a velocidade do fluído. 

  

  

3.2.2 - Simulação do escoamento com o modelo k-ε Standard 

 

 Nesta secção são apresentados os resultados obtidos usando o modelo k-ε Standard 
para simular a turbulência.  

 Na figura 3.7 encontram-se os resultados para vários refinamentos da malha. 
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Figura 3.7 - Coeficientes das forças de resistência, sustentação e do momento gerado em função do número de 
elementos na parede obtidos com o modelo de turbulência Standard �-ε. 
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A figura apresenta seis séries de coeficientes para os vários refinamentos. A indicação “(r)“ 
indica que esses valores foram obtidos com a aplicação do refinement para o refinamento da 
malha. Para os outros valores foi aplicado o ES, com a excepção da última malha que foi 
obtida recorrendo aos dois processos de refinamento. 

 Da evolução dos resultados com os refinamentos da malha pode-se concluir que se 
conseguiu obter uma convergência de resultados bem sucedida. Tanto com a aplicação do ES 
como do refinement foram necessários cerca de 250 nós na parede para que os resultados 
convergissem rapidamente para uma assímptota que se encontra nos 1,8 para o coeficiente de 
resistência. Para o resto dos refinamentos esse valor manteve-se constante, no entanto, este 
valor é muito superior ao esperado, para este coeficiente, de cerca de 1. 

 Como era espectável, os valores dos coeficientes de sustentação e do momento gerado 
situam-se muito perto de zero. Isto é derivado da pressão na parte superior e inferior da secção 
serem iguais, como se pode observar na figura B.1 no Anexo B, conduzindo a um coeficiente 
de sustentação nulo. As forças que as pressões nas paredes da secção geram relativamente a 
um ponto no centro da secção estão em equilíbrio levando a que o momento gerado seja nulo 
também. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Comparando a figura 3.8 com a 3.3 verifica-se que este modelo de turbulência apenas 
conseguiu simular com alguma precisão os fenómenos de turbulência e recirculação na esteira 
da secção. Os fenómenos de descolamento e de recirculação na parte anterior do rectângulo 
têm uma dimensão muito reduzida, sendo que estes se deveriam estender até mais de metade 

Figura 3.8 – Linhas de corrente em torno da secção rectangular simuladas com o modelo de turbulência 
Standard �-ε. 
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do comprimento da secção. Estas falhas do modelo Standard devem-se à simplicidade das 
suas equações da turbulência que, para zonas do escoamento com trajectórias de elevada 
complexidade, não tem capacidade de as simular. Daqui pode-se desde já concluir que este 
modelo não será provavelmente o mais adequado para simular este tipo de escoamentos. 

 

3.2.3 - Simulação do escoamento com o modelo k-ε RNG 

 

 A figura 3.9 apresenta os resultados adquiridos por este modelo para os vários 
refinamentos aplicados. 

 

Figura 3.9 - Coeficientes das forças de resistência, sustentação e do momento gerado em função do número de 
elementos na parede obtidos com o modelo de turbulência RNG �-ε. 

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0 500 1000 1500 2000 2500

número de células

Resistência

Sustentação

Momento

Resistência (r)

Sustentação (r)

Momento (r)



Estudo do escoamento em torno da secção de uma ponte 

21 

 

 

 

 Com este modelo de turbulência o FLUENT conseguiu mais uma vez obter uma 
convergência rápida com o aumento de elementos na parede da secção rectangular, sendo que 
os valores para o coeficiente de resistência aerodinâmica estabilizaram para refinamentos com 
um número de elementos na parede superior a 250. Foi também notável que o modelo RNG 
conseguiu, para cada malha, obter os resultados que satisfizessem os critérios de convergência 
mais rapidamente que o modelo Standard. 

 Da figura 3.9 pode-se observar que, à semelhança do modelo standard, os coeficientes 
das forças de sustentação e do momento gerado situam-se muito perto do zero. Mais uma vez 
estes valores tomam sentido já que, ao observar os contornos de pressão presentes na      
figura B.2 no Anexo B, verifica-se que as forças de pressão estão em equilíbrio relativamente 
a um eixo que passa horizontalmente no centro da secção levando a que o coeficiente de 
sustentação seja nulo. O mesmo acontece para o momento gerado devido ao equilíbrio das 
forças de pressão na superfície do rectângulo relativamente a um ponto no centro desta secção 
onde é calculado este coeficiente. 

 Apesar dos coeficientes da força de resistência convergirem para um valor e se 
aproximarem mais dos resultados experimentais relativamente ao modelo Standard ainda são 
muito elevados, estando três décimas acima do valor obtido experimentalmente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 - Linhas de corrente em torno da secção rectangular simuladas com o modelo de turbulência RNG  
�-ε. 
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 No que respeita à simulação dos fenómenos de descolamento e recirculação desta 
secção verifica-se que este modelo é superior ao modelo Standard. Na figura 3.10 é visível 
que além de conseguir simular a recirculação na esteira do escoamento também consegue 
replicar o descolamento aerodinâmico e os vórtices na zona frontal do rectângulo com alguma 
semelhança à realidade. 

 

 

3.2.4 - Simulação do escoamento com o modelo k-ε Realizable 

 

  A figura 3.11 apresenta a evolução dos coeficientes das forças em função do número 
de células na parede da secção. 

 
 

Figura 3.11 - Coeficientes das forças de resistência, sustentação e do momento gerado em função do número de 
elementos na parede obtidos com o modelo de turbulência Realizable �-ε. 
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 Foi obtida uma convergência rápida de resultados com o aumento do número de 
elementos na fronteira da secção obtendo-se valores precisos e mais exactos 
comparativamente com os outros modelos. 

 Tanto o coeficiente de sustentação como o do momento gerado situam-se mais uma 
vez muito perto do zero variando pouco com os vários refinamentos. 

 De todos os modelos testados, este foi o que obteve os resultados mais exactos para o 
coeficiente de resistência, já que as simulações prevêem um coeficiente perto de 1.1 que está 
perto dos valores apresentados na figura 3.6. Como se pode observar na figura B.3 do    
Anexo B este modelo apresenta os contornos de pressão ligeiramente diferentes dos 
anteriores, devido à dissipação mais progressiva da zona de baixa pressão para jusante do 
escoamento. Este modelo consegue prever com maior precisão mudanças bruscas de pressão e 
velocidade do fluido, como se pode observar na passagem de zonas de alta pressão na parte 
frontal do rectângulo, para zonas de baixa pressão a seguir ao fluido ter passado pelos vértices 
frontais do escoamento. Isto é devido principalmente à formulação avançada deste modelo 
para a viscosidade turbulenta como foi apresentado na secção 2.2.3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 - Linhas de corrente em torno da secção rectangular simuladas com o modelo de turbulência 
Realizable �-ε. 
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 A figura 3.12 mostra novamente a superioridade do modelo Realizable �-ε em relação 
aos anteriores. À semelhança da figura 3.3 a zona de vórtices, gerada pela baixa pressão do 
fluido após atingir a face frontal do rectângulo, extende-se até mais de metade do 
comprimento deste, o que não se sucedia para os outros modelos. Na zona posterior da secção 
também se verifica a ocorrência de recirculação do ar como já foi verificado anteriormente. 

 É a precisão ao prever todos os fenómenos turbulentos deste escoamento, que permite 
ao modelo Realizable �-ε obter valores bastante exactos para a força de resistência 
aerodinâmica, perto da unidade, que é a principal a actuar nesta secção rectangular. 

 Sem dúvida que este será o modelo a ser utilizado no estudo do escoamento para as 
próximas secções devido à capacidade de prever com exactidão os fenómenos complexos de 
turbulência. 

 

 

3.3 – Conclusão 

 

 O estudo do escoamento em torno da secção rectangular proporciona algumas noções 
sobre fenómenos de turbulência semelhantes aos que deverão ocorrer nas secções estudadas 
mais à frente neste trabalho. 

 Um desses fenómenos, que pode ser observado nas figuras 3.8, 3.10 e 3.12, é a 
recirculação do fluido, que ocorre a montante da secção. A ocorrência deste fenómeno é de 
grande importância para os resultados obtidos, porque provoca no escoamento uma grande 
instabilidade que afectará as forças de resistência, sustentação e o momento gerado. É 
provável que este fenómeno também venha a ser observado nas outras secções mas em menor 
escala, visto que estas são relativamente mais esbeltas e não perturbam o fluido tão 
bruscamente como esta secção rectangular. 

 

3.3.1 – Modelos de turbulência 

 

 Da observação das figuras 3.7, 3.9 e 3.11, pode-se constatar que foi o modelo 
Realizable k-ε que obteve os melhores resultados comparativamente com os dados 
experimentais apresentados no capítulo 3.2.1. Todos os resultados obtidos seguem uma 
tendência que se assemelha ao esperado. Com o refinamento de malha, a força de resistência 
aerodinâmica tende para valores pouco acima de 1,1 enquanto que, para quase todas as 
malhas, os valores do momento e da sustentação variam pouco em torno de zero. 

 Provou-se também que o modelo Standard �-ε não consegue produzir resultados 
realistas para este escoamento. Os resultados obtidos para a força de resistência foram 
demasiado altos, comparativamente com a realidade experimental. Isto provém do facto de 
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este modelo não conseguir simular com precisão a viscosidade turbulenta, o que resulta num 
cálculo exagerado dos valores de energia cinética. A falha deste modelo é bem presente na 
figura 3.8 em que os fenómenos de descolamento e recirculação do fluido na parte anterior da 
secção rectangular têm um tamanho muito reduzido comparativamente com estudos 
experimentais realizados para secções semelhantes por Bruno et al. (2009). 

 Com o modelo RNG �-ε os resultados situam-se mais próximos ao da bibliografia, 
comparativamente aos obtidos com o Standard, mas não tão exactos como os calculados com 
o Realizable. Da figura 3.10 é visível que a zona de vórtices e recirculação frontais é simulada 
com alguma precisão, devido à relativa complexidade das equações que regem a turbulência, 
no entanto o coeficiente da resistência aerodinâmica ainda se situa acima do valor esperado. 
Este converge para um valor ligeiramente acima de 1,3, três décimas superior ao obtido 
experimentalmente. 

  

 

3.3.2 – Malhas 

 

 Da observação dos resultados obtidos para os diversos modelos e refinamentos de 
malha, constata-se que um dos factores de grande importância, para a convergência rápida das 
simulações e para a obtenção de resultados exactos, são os que estão presentes no relatório de 
qualidade da malha que o ANSYS FLUENT gera para cada simulação. De facto, das malhas 
com um número de elementos superior a 500, aquelas que obtiveram os resultados para o 
momento e a sustentação mais afastados de zero são as que têm geralmente também piores 
valores de qualidade de malha. Para as secções a serem estudadas a seguir os valores da 
qualidade de malha poderão ter um papel preponderante na qualidade dos resultados já que 
estas secções deverão ter escoamentos mais complexos e de previsão mais difícil. 

 Comparando os resultados obtidos com os dois tipos de refinamento de malha para os 
vários modelos de turbulência, constata-se que ambos obtêm resultados parecidos para o 
mesmo número de células na fronteira do corpo. No entanto, apesar de que com uma malha 
obtida por um refinamento geral do domínio a qualidade da malha é superior, esta cria um 
número muito maior de elementos no domínio o que faz com que o tempo de computação seja 
maior. 

 

 

 Como conclusão geral deste capítulo podemos afirmar que o modelo Realizable k-ε é 
o produz resultados mais exactos neste escoamento e que a aplicação do ES para o 
refinamento das malhas garante uma convergência de resultados sem ser preciso um número 
muito superior a 250 elementos finitos na parede da secção para se obterem resultados 
próximos da realidade. 
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4. ESCOAMENTO EM TORNO DA SECÇÃO 
SIMPLIFICADA 

 Neste capítulo pretende-se efectuar a simulação do escoamento em torno de uma 
secção ligeiramente mais complexa que a rectangular. Deste modo, poder-se-á testar o modelo 
Realizable k-ε para uma outra secção para comprovar a sua exactidão na obtenção dos 
coeficientes das forças de resistência e sustentação e do momento gerado. 

 Esta secção consiste numa secção de uma ponte de tabuleiro suspenso (PTS) e os 
resultados experimentais foram obtidos por Lin et al. (2005). 

 

4.1 – Geometria do escoamento e malha computacional 

 

 Tal como para o escoamento em torno de um rectângulo, nesta secção, representada na 
figura 4.1, as características do escoamento dependem muito da relação B/H. Quanto maior 
for a largura do tabuleiro em relação à altura da secção, mais aerodinamicamente estável será 
a ponte, segundo Lin et al. (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Para esta secção foram ensaiadas experimentalmente diversas relações entre B e H em 
túnel de vento, no entanto, neste trabalho apenas será tida em conta a relação B/H igual a sete, 
que é a que se aproxima mais da relação B/H da ponte em estudo. Na tabela seguinte estão 
presentes as medidas utilizadas na simulação deste escoamento. 

 

Figura 4.1 - Secção da PTS, dimensão dos separadores centrais e laterais (em cm) e ilustração de B, H e b. . 
[Adaptado de Lin et al. (2005)] 
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Tabela 4.1 – Dimensões da PTS da Figura 4.1. 

B (mm) H (mm) b (mm) 

Comprimento 350 50 15,4 

 

 Ao contrário do escoamento em torno da secção rectangular, a força de sustentação e o 
momento gerados serão diferentes de zero, devido à secção não ser simétrica em relação a um 
eixo horizontal que passa no seu centro. Na zona inferior na segunda metade da estrutura será 
gerada uma zona de recirculação devido ao aumento da energia cinética do fluido, que nessa 
zona supera os efeitos da viscosidade. É este fenómeno, chamado descolamento 
aerodinâmico, que cria as instabilidades aerodinâmicas das pontes, já que a forma da esteira 
varia com o tempo, induzindo uma vibração à estrutura que em certos casos pode ser 
catastrófica. 

 Na geração das malhas para o escoamento em torno desta secção, utilizou-se a 
metodologia que se concluiu ser a melhor no capítulo 5. Esta consiste nos seguintes passos: 

• Geração da geometria da secção no ANSYS DesignModeler 

• Criação da malha com base na geometria criada 

• Refinamento sucessivo da malha utilizando o ES às arestas da geometria, até que se 
obtenha uma convergência de resultados. 

• Os dois últimos refinamentos (ES - 0,5 mm e ES - 0,3 mm) foram obtidos pela 
combinação de um ES anteriormente obtido e de um refinamento a todo o domínio. 

 Nas figuras 4.2 e 4.3 pode-se observar a adaptação da malha a duas secções, sem ES e 
com um ES de 2,5 mm respectivamente. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 – Pormenor da adaptação da malha sem ES à secção da PTS. 
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 Como se pode observar, a qualidade da malha da figura 4.2 é muito fraca por não ter 
elementos suficientes que permitam uma adaptação a todos os pormenores da secção, o que 
obriga a que os elementos estejam muito distorcidos. Isto cria uma instabilidade na resolução 
computacional e faz com que a simulação do escoamento tenha uma fraca exactidão. A malha 
da figura 4.3 adapta-se bem à superfície da secção, evitando que os elementos estejam 
distorcidos e que haja uma grande variação dimensional entre elementos adjacentes. Esta 
malha irá provavelmente obter bons resultados sem despender grande tempo de computação. 

 Para todos os refinamentos, foi verificado que os parâmetros de qualidade da malha 
não excederam os limites mínimos recomendados, no entanto para alguns refinamentos, a 
qualidade piorou comparativamente com os da secção rectangular. Este facto pode provocar 
com que seja mais difícil atingir a convergência nalgumas simulações. 

 A tabela A.5 no Anexo A mostra os parâmetros de qualidade atingidos nos vários 
refinamentos. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Pormenor da adaptação da malha com um ES de 2,5 mm à secção da PTS. 
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(b) coeficiente de sustentação 

4.2 – Simulação do escoamento 

 

 Aqui estão apresentados os resultados obtidos para a simulação do escoamento para 
esta secção. Todas as simulações computacionais tiveram por base as definições presentes no 
capítulo 2.6. 

 

4.2.1 – Resultados Experimentais 

 

 Os testes para esta secção foram realizados no túnel de vento de camada limite da 
Universidade de Tamkang em Taiwan e foram realizados por Lin et al. (2005). Tal como nas 
condições impostas no ANSYS FLUENT ao escoamento nas simulações computacionais, 
neste estudo experimental foi imposta uma intensidade de turbulência de 1%. Deste modo não 
haverá a influência da intensidade de turbulência na comparação dos resultados obtidos. 

 Os resultados experimentais obtidos para a resistência, sustentação e momento gerado 
foram os presentes nas figuras 4.4 (a), (b) e (c) respectivamente. Para além de terem sido 
testadas secções com diferentes relações de B/H, também foram realizados testes em que se 
aplicou um ângulo de ataque, ou seja, a secção está inclinada em relação ao escoamento. Para 
o nosso estudo interessa analisar apenas a secção com uma relação B/H igual a sete e um 
ângulo de ataque nulo, visto ser aquela que se assemelha mais à secção em estudo no   
capítulo 5. 

 

 

 

 
(a) coeficiente da resistência 
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(c) coeficiente do momento gerado 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 Com base nas figuras dos coeficientes de resistência, sustentação e momento gerado 
foi construída a tabela 4.2 com os valores que se esperam alcançar com as simulações no 
ANSYS FLUENT. 

 

Tabela 4.2 – Coeficientes das forças obtidos experimentalmente na secção da PTS para um ângulo de ataque nulo 

 

 

 

 

4.2.2 – Simulação Numérica do escoamento 

 

 As simulações presentes nesta secção foram realizadas utilizando o modelo de 
turbulência Realizable �-ε e o ES para o refinamento das malhas. 

 A figura 4.5 apresenta as forças de resistência, sustentação e do momento gerado em 
função do número de células na parede da secção, onde se pode observar a convergência de 
resultados com os refinamentos de malha. Devido ao tempo limitado deste trabalho apenas se 
realizaram simulações para um ângulo de ataque nulo. 

 

  

Resistência Sustentação Momento 

0,10 -0,40 0,00 

Figura 4.4 – Coeficientes das forças geradas em túnel de vento 
na PTS (a) força de resistência (b) força da sustentação (c) 
força do momento gerado. [Adaptado de Lin et al. (2005)] 
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 Tal como na secção rectangular, obteve-se a convergência de resultados, mas, neste 
caso, para uma malha bastante mais refinada. Isto é devido à maior complexidade do 
escoamento provocada pela presença de pequenas zonas de escoamento complexo, como se 
pode observar por exemplo entre os separadores centrais na figura 4.7, que requerem que os 
elementos da malha tenham uma dimensão mais pequena para o simular correctamente. 

 A partir dos resultados das simulações para este escoamento construiu-se a tabela 4.3 
com os valores dos coeficientes das forças de resistência, sustentação e do momento gerado. 
Os valores dos coeficientes da simulação computacional correspondem aos obtidos com a 
malha mais refinada. 

 

Tabela 4.3 – Comparação entre os coeficientes obtidos computacional e experimentalmente para a secção da PTS 

Resistência Sustentação Momento 

Computacional 0,09 -0,37 -0,09 

Experimental - 
Lin et al. (2005) 0,1 -0,4 0 

 

 

Figura 4.5 - Coeficientes das forças de resistência, sustentação e do momento gerado em 
função do número de elementos na secção da PTS 
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 Esta secção é mais esbelta que a anterior provocando uma curvatura menor das linhas 
de corrente. O fluido em vez de encontrar uma superfície frontal vertical, a secção da PTS 
permite uma transição mais progressiva para a zona com a área de secção maior a meio do 
tabuleiro da ponte. Deste modo a diferença de pressão entre a zona a montante e a jusante da 
PTS é atenuada conduzindo a um coeficiente da força de resistência aerodinâmica inferior ao 
da secção rectangular mesmo tendo estas a mesma área frontal. Da observação da figura 4.6 
vê-se que o separador frontal tem uma grande influência na pressão na zona a montante do 
escoamento. Por ser um separador sólido cria uma zona de alta pressão devido ao ponto de 
estagnação, aumentando assim o coeficiente de resistência. Se fosse possível trocar os 
separadores por uns de metal com espaçamentos entre eles, o coeficiente da força de 
resistência seria inferior, visto que não perturbariam o escoamento de forma tão brusca. 

 Como foi previsto, o coeficiente de sustentação tomou um valor diferente de zero e 
negativo, no entanto a previsão do coeficiente do momento gerado, embora tenha tido uma 
convergência relativamente rápida, atingiu valores não muito próximos dos valores 
experimentais. Isto pode ser devido à má colocação do centro do referencial no centro do 
comprimento de referência vertical e horizontal da secção, a partir do qual o FLUENT integra 
as pressões na fronteira da secção e calcula os coeficientes. 

 O ar ao encontrar a superfície inferior inclinada da ponte tem tendência a acelerar 
como se pode observar na figura 4.7, depois é obrigado pelas forças de viscosidade a 
acompanhar a mudança de direcção das paredes em relação à primeira. Isto origina uma zona 
de sucção, fazendo com que a pressão na zona inferior seja mais baixa do que na superior da 
ponte, provocando assim um coeficiente para a força de sustentação negativo. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Contornos de pressão em torno da secção da PTS. 
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 O escoamento em torno desta secção possui zonas de grande turbulência e de 
trajectórias complexas provocadas pelos separadores da ponte. Na passagem do ar pelo 
primeiro separador é criada uma grande zona de recirculação que afecta toda a parte superior 
da primeira metade da ponte, no entanto este fenómeno não prejudica o trânsito já que a 
velocidade do ar nessa zona é inferior a 5 m/s. Já na segunda metade o efeito dos separadores 
é favorável às condições de circulação já que o escoamento é estável e a velocidade nesse 
local é de grandeza inferior ao escoamento livre não afectado pela ponte. 

  

4.3 – Conclusão 

 

 A comparação entre o estudo experimental e computacional do escoamento em torno 
da secção desta ponte permite afirmar que o modelo de turbulência e a metodologia de criação 
das malhas conduzem a resultados convergentes e que estão muito próximos da realidade 
experimental com a excepção da previsão do momento. Da evolução dos resultados da figura 
4.5 pode-se constatar que o coeficiente da força de resistência estabiliza muito perto de 0,1 e o 
da força de sustentação é de 0,4. Qualquer destes valores é próximo com os obtidos 
experimentalmente, presentes na tabela 4.2. 

 Na figura 4.5 verifica-se que, com o refinamento da malha, conseguiu-se uma boa 
convergência dos resultados para os coeficientes das forças, no entanto, a convergência só é 
obtida para um número de elementos na parede maior de 1500, muito superior ao caso da 

Figura 4.7 - Linhas de corrente em torno da secção da PTS. 
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secção rectangular, sobretudo para o coeficiente da força de sustentação. Isto é devido ao 
aumento de complexidade da geometria da secção e portanto do escoamento em torno da 
mesma. Este aumento de complexidade da geometria provoca com que a adaptação da malha 
à superfície da secção não seja tão suave e regular, fazendo com que os modelos de 
matemáticos tenham mais dificuldade em simular o escoamento correctamente. 

 Embora o aumento da quantidade de elementos em torno de uma secção permita uma 
melhor simulação dos fenómenos de turbulência e descolamento aerodinâmico do 
escoamento, por outro lado este aumento leva a que a malha sofra uma ligeira perda nos 
parâmetros de qualidade presentes na tabela A.5 do Anexo A, sobretudo para o Aspect Ratio, 
o que leva a que a convergência seja mais dificilmente obtida, levando a um tempo de 
computação mais elevado e a uma solução que tem possivelmente uma precisão inferior. O 
tempo de computação para cada simulação não pode ser precisado, já que todos os cálculos 
numéricos foram efectuados via apps disponibilizado pela FEUP no qual o tempo de 
computação é afectado pelo volume de tráfego do servidor. 

 Dos resultados obtidos neste capítulo pode-se afirmar que estão reunidas as melhores 
ferramentas para a realização das simulações do escoamento mais complexo em torno da 
secção real da ponte. 
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5. ESCOAMENTO EM TORNO DA SECÇÃO DA 
PONTE DA GRANDE RAVINE 

 Este capítulo é dedicado ao estudo do escoamento em torno da secção da Ponte sobre a 
Grande Ravine na Ilha Reunião situada no Oceano Índico. Além dos dados recolhidos no 
local, foram realizados, no âmbito do Programa Doutoral de Engenharia Civil da Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto por Bastos (2010), testes em túnel de vento com um 
modelo à escala e simulações computacionais com o software ANSYS CFX. 

  

5.1 – Geometria do escoamento e malha computacional 

  

 A secção do modelo da ponte e as suas dimensões principais estão presentes na    
figura 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As zonas a vermelho correspondem aos suportes das guardas laterais de protecção e 
não foram incluídos nas simulações computacionais devido a perturbarem o escoamento 
apenas de tantos em tantos metros não tendo uma grande influência nos resultados da ponte 
em geral. 

 Como se pode observar, esta secção possui uma forma parecida com a do capítulo 6, 
no entanto, possui zonas com mais pormenores como arestas arredondadas, ligeira inclinação 
na zona de rodagem assim como a presença de elementos funcionais da ponte como o 
separador central das faixas de rodagem, guardas laterais de protecção, entre outros. Todos 
estes aspectos influenciam de forma preponderante as características aerodinâmicas da ponte e 
afectam a simulação computacional do escoamento. 

Figura 5.1 – Secção da Ponte da Grande Ravine e suas medidas principais (mm) 
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 Para a realização das simulações no ANSYS FLUENT, alguns pormenores da 
geometria foram ignorados visto não terem uma grande influência no escoamento e por 
adicionarem complexidade na adaptação da malha à superfície da secção e introduzirem 
pequenas zonas de turbulência e recirculações apenas resolúveis com malhas extremamente 
finas que resultariam num tempo de simulação desnecessariamente alargado. Na figura 5.2 
encontra-se a secção efectivamente testada no capítulo 5.2.2.1, tendo esta as mesmas medidas 
apresentadas na figura 5.1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Para a geração das malhas do escoamento em torno da ponte adoptou-se a mesma 
metodologia que no capítulo anterior. Os passos adoptados para a geração da malha são os 
seguintes: 

• Geração da geometria da secção no ANSYS DesignModeler 

• Criação da malha com base na geometria do ponto anterior. 

• Refinamento sucessivo da malha utilizando o ES para todas as arestas da 
geometria. 

• Para os refinamentos com um ES inferior a 0,001 m aplicou-se um refinamento 
a todo o domínio além do ES já aplicado na fronteira da secção. Deste modo 
obtiveram-se elementos com um comprimento da aresta na fronteira de 0,5, 
0,33 e 0,25 milímetros. 

 

 Comparando as figuras 5.3 e 5.4 constata-se que, ao contrário da malha sem ES, com 
um ES conseguem-se elementos bem estruturados em torno da secção e que crescem de modo 
uniforme e suave com o afastamento à parede. São estes factores que permitem uma boa 
simulação com convergência rápida. 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Secção simplificada da Ponte da Grande Ravine 

separador 
central guardas laterais 

faixa de 
rodagem 
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 Mesmo com a simplificação da secção comparativamente à real da ponte presente na 
figura 5.1, a adaptação dos elementos à superfície resultou em algumas malhas de muito fraca 
qualidade e que o FLUENT prevê que não obtenham bons resultados, podendo até resultar 
numa falha de convergência no decorrer das iterações. Isto é notável na figura 5.3, em que os 

Figura 5.4 - Pormenor da adaptação da malha com um ES de 2,5 mm à secção da Ponte da Grande Ravine 

Figura 5.3 - Pormenor da adaptação da malha sem ES à secção da Ponte da Grande Ravine 
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elementos, devido à pequena densidade de elementos na área focada, encontram-se muito 
distorcidos e existem grandes variações em termos de tamanho entre elementos adjacentes, 
afectando portanto o Skewness e Aspect Ratio já discutidos no capítulo 2.5. No entanto, para 
as malhas mais refinadas os parâmetros de qualidade, presentes na Tabela A.6 do Anexo A, 
são considerados aceitáveis. 

 

5.2 – Simulação do escoamento 

 

   

5.2.1 – Resultados Experimentais 

 

 Os ensaios em túnel de vento tiveram como objectivo testar a ponte para vários 
ângulos de incidência de modo a tentar perceber os fenómenos de vibração excessivos que se 
verificaram na construção. Estes fenómenos são causados pelos vórtices gerados que em 
combinação com as características aeroelásticas da ponte fazem com que esta oscile, podendo 
pôr em risco a integridade estrutural da ponte. 

 Da observação da figura C.1 do Anexo C construiu-se a tabela 5.1 com os valores dos 
coeficientes de resistência aerodinâmica, sustentação e do momento gerado para um ângulo de 
incidência igual a zero e com uma intensidade de turbulência perto de 1%. 

 

Tabela 5.1 – Coeficientes das forças obtidos experimentalmente para a Ponte da Grande Ravine. [Dados obtidos por 
Bastos (2010)] 

 

 

 

 

 Da análise dos valores dos coeficientes das forças da tabela 5.1 verifica-se que esta 
ponte não é tão esbelta como a do capítulo anterior mesmo apresentando esta solução 
construtiva para as guardas laterais de protecção, que perturbam o escoamento de maneira 
menos brusca. Isto é devido à relação B/H, que neste caso é igual a 5,5, inferior à da anterior 
de 7.  

 

5.2.2 – Simulação Numérica do escoamento 

 

 Nesta secção apresentam-se os estudos computacionais para a secção da ponte da 
Grande Ravine. Os resultados obtidos com o software ANSYS CFX resultam da simulação do 

Resistência Sustentação Momento 

0,13 -0,13 0,01 
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escoamento em torno da secção da figura 5.1, realizada por Bastos (2010), enquanto que as 
simulações efectuadas com o software ANSYS FLUENT utilizaram a secção presente na     
figura 5.2. Como já foi referido, a diferença entre as secções são mínimas e não têm um 
impacto significante nos resultados alcançados. 

 

 

5.2.2.1 – Simulação com o Software ANSYS FLUENT 

 

 As simulações efectuadas nesta secção foram realizadas utilizando o software ANSYS 
FLUENT 12.0 e todas as simulações utilizaram as definições presentes no capítulo 2.6. 

 Os resultados obtidos estão presentes na tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Coeficientes das forças obtidos para vários refinamentos da Ponte da Grande Ravine 

  

nº de células 
na parede Resistência Sustentação Momento 

sem refinamento 141 - - - 

ES -10 mm 162 - - - 

ES - 5 mm 232 - - - 

ES - 2,5 mm 391 0,07 -0,71 0,03 

ES - 1,7 mm 568 0,07 -0,60 0,03 

ES – 1 mm 952 0,07 -0,73 0,04 

ES - 0,75 mm 1267 0,07 -0,66 0,04 

ES - 1 mm com refinement 1904 0,08 -0,42 0,02 

ES - 0,66 mm com refinement 2876 0,09 -0,15 -0,02 

ES - 0,5 mm com refinement 3802 0,09 -0,13 -0,02 

 

 

 A razão de existirem células sem resultados é que não se conseguiu obter 
convergência nas simulações do escoamento para esses refinamentos. De facto, para as 
malhas com um ES superior a 2,5 milímetros, a adaptação dos elementos da malha à secção 
da ponte não é feita de forma uniforme como comprovam os fracos parâmetros de qualidade 
do FLUENT presentes na tabela A.6 do Anexo A, não se conseguindo desta forma simular 
correctamente o escoamento nesta secção relativamente complexa. 

 O gráfico seguinte mostra a evolução dos valores obtidos para os coeficientes das 
forças de resistência, sustentação e do momento gerado em função do número de células na 
parede da secção. 
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 Como se pode observar, a convergência de resultados foi mais difícil 
comparativamente às secções testadas anteriormente. Só a partir refinamentos com um ES 
inferior a 0,75 milímetros é que se pode observar uma tendência do valor do coeficiente de 
sustentação aproximar-se do valor previsto na tabela 5.1, obtido experimentalmente de -0,13. 
Também para o momento, verificam-se resultados pouco estáveis para os diversos 
refinamentos. Para este coeficiente obtiveram-se valores positivos na ordem das centésimas, 
em refinamentos com um ES inferior ou igual a 0,5 milímetros, no entanto, com um ES de 
0,33 e 0,25 milímetros os valores são positivos, também na ordem das centésimas. Apesar 
desta variação os resultados dão uma ideia clara de que este coeficiente toma valores perto de 
zero. Isto demonstra a precisão do FLUENT, sendo que as casas das centésimas muitas vezes 
não são significativas, sobretudo para o coeficiente da força de sustentação, que é geralmente 
o de mais difícil obtenção, em malhas muito refinadas. 

 Devido ao grande número de elementos requeridos e à complexidade da geometria e 
do escoamento, não se conseguiram efectuar simulações para um ES inferior a 0,25 mm de 
modo a confirmar a convergência de resultados. Para refinamentos com um ES na ordem da 
décima de milímetro, apesar do tempo de computação dispendido, não se obteve convergência 
de resultados para valores próximos dos anteriores. No entanto, pode-se afirmar que os 
resultados para a malha mais refinada da tabela 5.2 são os correctos, já que existe uma 

Figura 5.5 - Coeficientes das forças em função do número de elementos na parede para a Ponte da Grande 

Ravine 
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tendência clara dos valores anteriores para os dos pontos com cerca de 4000 elementos na 
parede da figura 5.5, correspondentes à malha mais refinada. Os valores obtidos para um ES 
de 0,25 milímetros são aceites como os conclusivos para o escoamento em redor desta secção.  

 As figuras 5.6 e 5.7 mostram os contornos de pressão e de velocidade respectivamente, 
obtidos para esta secção. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta figura é notória a pequena influência no escoamento das guardas de protecção 
situadas a montante. Estes apenas causam uma pequena zona de alta e baixa pressão a 
montante e a jusante respectivamente, de modo que não afectam tanto o escoamento como os 
da secção anterior oferecendo na mesma segurança para os veículos, sendo portanto uma boa 
opção construtiva para este elemento funcional da ponte. Já o separador central gera, na 
metade superior a jusante da secção, um grande campo de pressões relativas negativas. É esta 
região que dá origem aos vórtices discutidos mais à frente. 

 

 

 

Figura 5.6 – Contornos de pressão obtidos com o software FLUENT para a ponte da Grande Ravine 
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 A imagem dos contornos de velocidade confirma a pequena influência das guardas 
laterais no escoamento, sendo que este sofre uma diminuição da velocidade média de 10 m/s 
para cerca de 6 m/s ao passar por essa região. Este efeito é muito inferior comparado com o 
causado pelo separador central. O ar ao encontrar a superfície do separador tende a subir 
causando na segunda metade superior da ponte uma zona de velocidade muito baixa. Este 
fenómeno é de grande importância porque são gerados nessa zona os vórtices presentes na 
figura 5.8. 

 Como foi observado no escoamento da secção rectangular, essa secção tem um 
comprimento suficientemente longo que permita ao escoamento, após ter ocorrido o 
descolamento aerodinâmico na zona frontal da secção, voltar a recolar à superfície, reduzindo 
deste modo o tamanho dos vórtices gerados na esteira. Isto também faz com que exista uma 
zona de baixa pressão a jusante de tamanho mais reduzido, fazendo com que o coeficiente de 
resistência aerodinâmica seja também inferior. A falta de largura da ponte, que permita o 
recolamento do ar à superfície após a passagem pelo separador central, gera uma grande zona 
de turbulência e baixa pressão que se estende até ao depois do limite da secção, que causa o 
aumento da força de resistência aerodinâmica. 

 

 

 

Figura 5.7 – Contornos de velocidade obtidos com o software FLUENT para a ponte da Grande Ravine 
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 Na figura 5.8 temos as linhas de corrente em torno da ponte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta secção obteve-se um comportamento aerodinâmico semelhante ao do capítulo 
anterior. Apesar de ser uma secção com uma forma relativamente esbelta, a jusante da ponte 
ocorre o fenómeno de recirculação do ar que causa uma zona de turbulência intensa. Ao 
contrário da secção da ponte do capítulo 4, as linhas de caso mostram uma recirculação na 
metade direita da figura causadas pelo separador central. Isto mostra de novo a influência das 
guardas de protecção, não obstante da sua pequena dimensão. Com esta imagem também se 
comprova a existência de vórtices criados na parte inferior direita da secção, que dão origem 
aos fenómenos de oscilação da ponte. 

 

5.2.2.2 – Simulação com o Software ANSYS CFX 

 

 As simulações expostas nesta secção foram efectuadas no âmbito do programa 
Doutoral em Engenharia Civil pelo Engenheiro Fernando Jorge Bastos.  

 As malhas criadas tiveram uma metodologia semelhante às realizadas neste trabalho, 
utilizando o ES para efectuar o refinamento da malha em torno da secção da ponte. Tal como 
nas definições adoptadas para este trabalho, as simulações no ANSYS CFX tiveram uma 

Figura 5.8 – Linhas de corrente em torno da secção da Ponte da Grande Ravine 
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intensidade de turbulência igual a 1% e as propriedades do ar e do escoamento adoptadas 
foram semelhantes para os dois casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 A figura 5.9 mostra os contornos de velocidade obtidos e comparando-a com a figura 
5.7 as semelhanças são evidentes. Tal como na simulação no FLUENT, as guardas de 
protecção laterais provocam uma diminuição da velocidade do escoamento na zona a jusante 
para os 6 m/s, tendo assim um impacto reduzido no escoamento geral da ponte. O separador 
central causa uma zona de turbulência e de baixas velocidades, não permitindo o recolamento 
do ar à superfície da ponte após ter passado pelo separador. Este fenómeno resulta, como já 
foi referido, numa grande zona de pressões relativas negativas e grande dimensão dos 
vórtices, conduzindo de novo a uma situação que é desfavorável no que toca ao coeficiente de 
resistência aerodinâmica e à estabilidade aeroelástica da estrutura. 

 Os coeficientes das forças de resistência, sustentação e do momento gerado foram 
obtidos utilizando os modelos Standard �-ε e RNG �-ε e estão presentes na Tabela 5.3.  

 

 

 

 

Figura 5.9 – Contornos de velocidade obtidos com o software CFX para a ponte da Grande Ravine. [Imagem 
cedida por Bastos (2010)] 
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Tabela 5.3 – Comparação entre os coeficientes das forças obtidos com os softwares CFX e FLUENT e 
experimentalmente para a Ponte da Grande Ravine 

Resistência Sustentação Momento 

CFX         
Bastos (2010) 

Standard 0,091 -0,405 0,015 

RNG 0,099 -0,255 0,004 

FLUENT    Realizable 0,09 -0,13 -0,02 

Experimental 
Bastos (2010) 

- 
0,13 -0,13 0,01 

 

 

 Estes resultados vão de encontro ao que foi concluído no capítulo 3.1.1, em que o uso 
do modelo Standard �-ε resulta frequentemente em valores exagerados para os coeficientes 
das forças. Neste caso o modelo previu uma sustentação muito superior à experimental e à 
calculada pelo modelo RNG �-ε. 

 Da comparação entre os resultados obtidos recorrendo ao CFX e modelo RNG com os 
obtidos com o FLUENT e o modelo Realizable conclui-se que, apesar do modelo RNG ter 
obtido um coeficiente de resistência aerodinâmica 7% mais próximo do valor experimental, o 
modelo Realizable obteve na globalidade valores mais próximos dos experimentais por obter 
um valor para o coeficiente de sustentação com uma exactidão muito superior às outras 
simulações computacionais. 

 

 

5.3 – Simulação do Escoamento em torno da Secção Modificada 

 

 No capítulo 5.2.2 foi simulado o escoamento em torno da secção da ponte e dessas 
análises foram analisados os principais fenómenos aerodinâmicos presentes e como estes 
afectam as forças às quais a ponte está sujeita. O separador central da ponte destacou-se como 
sendo o elemento funcional que mais perturba o campo de pressões e de velocidades, como 
pode ser observado da figura 5.6 à 5.9, gerando na metade superior a jusante da ponte uma 
grande zona de turbulência e de baixas pressões. 

 Como foi citado por Liaw (2005), Bearman (1965) verificou que a força de resistência 
aerodinâmica de um rectângulo está relacionada com zona de sucção na região perto da 
esteira do escoamento onde ocorre a formação de vórtices. A diminuição da zona de sucção 
resulta numa força da resistência inferior. Bearman concluiu também que quanto mais 
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afastados da face vertical a jusante se formarem vórtices, menor será a resistência. Embora a 
geometria da secção da ponte não seja tão simples como a de um rectângulo, o mesmo 
princípio também deve poder ser aplicado. Se se considerarem algumas modificações a nível 
da geometria de alguns elementos deverá ser possível deslocar os vórtices presentes na   
figura 5.8 mais para jusante reduzindo desta forma a resistência aerodinâmica. 

 Este capítulo analisa o efeito da substituição do separador central maciço, responsável 
pela ocorrência dos vórtices, por rails idênticos às guardas presentes nas zonas laterais, 
devido ao facto de que estes perturbarem o escoamento de forma menos significativa, 
proporcionando a mesma protecção, tentando desta forma que não ocorra o descolamento do 
ar à superfície superior da ponte. 

 A nova secção da ponte está representada na figura 5.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para a simulação deste escoamento foram impostas ao escoamento as definições 
presentes no capítulo 2.6. 

 Da observação da convergência dos resultados obtidos em todos os capítulos 
anteriores com os refinamentos de malha, apenas se simulou o escoamento para esta secção 
utilizando uma malha com um ES de 0,5 milímetros com o refinement, que é a mais fina que 
o ANSYS permitiu gerar para esta secção. Os resultados obtidos para os coeficientes da 
resistência aerodinâmica, da força de sustentação e do momento gerado estão presentes na 
tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 – Comparação entre os coeficientes das forças obtidos para a secção real e modificada da ponte da Grande 

Ravine 

 

 

 

 

 

 Resistência Sustentação Momento 

Secção modificada 0,12 -0,09 -0,06 

Secção real 0,09 -0,13 -0,02 

Figura 5.11 – Secção da Ponte da Grande Ravine com separador central modificado 
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 Pelos contornos de pressão da figura 5.12 é bem visível o impacto que a mudança do 
separador central teve no escoamento. Sem o separador maciço já não se verificou o grande 
campo de pressões relativas negativas na metade direita superior da ponte. Com os rails na 
zona central, a distribuição de pressões, após a zona de estagnação frontal, visível pela zona 
de altas pressões, é mais uniforme e aproxima-se mais da pressão atmosférica. A diminuição 
da diferença de pressão a montante e a jusante assim como a formação dos vórtices numa 
zona mais a jusante, como se pode observar na figura 5.13, deveria significar uma diminuição 
do coeficiente de resistência como foi referenciado anteriormente, no entanto ao compararmos 
os valores da tabela 5.4 verifica-se que isso não aconteceu, aumentando o coeficiente em três 
centésimas. Isto é devido a que, apesar de não se gerarem vórtices na zona superior do 
tabuleiro, o escoamento nunca se recola totalmente à superfície devido à presença das guardas 
e dos rails, isto leva a que o ar tenha uma velocidade superior ao deixar a superfície da ponte 
a jusante, causando o aumento do comprimento da zona de vórtices a jusante da ponte, que 
conduz a um coeficiente de resistência aerodinâmica superior. 

 Apesar desta solução construtiva não resultar nos valores esperados para a resistência 
aerodinâmica, para o coeficiente de sustentação houve uma melhoria significativa. A 
diferença de pressões entre a parte superior e inferior da ponte é inferior à verificada na  
figura 5.6, deste modo o coeficiente de sustentação foi diminuído em quatro centésimas. Este 
melhoramento é muito significativo já que a amplitude de vibração vertical do tabuleiro 
depende em grande parte do coeficiente de sustentação. No entanto, esta melhoria só é 
significativa para os fenómenos de vibração que ocorrem para grandes velocidades do vento, 

Figura 5.12 - Contornos de pressão da secção modificada da ponte da Grande Ravine 
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para os quais se verificou que a ponte é segura, comprovado em ensaios em túnel de vento 
para extrair os coeficientes aeroelásticos. A amplitude dos fenómenos de vibração para 
velocidades de vento menores depende sobretudo dos vórtices gerados a jusante. Com estes 
separadores o comprimento dos vórtices é de cerca de metade do comprimento da ponte, 
enquanto que no caso de se usar um separador central sólido esse comprimento é muito 
inferior. 

 Conclui-se deste capítulo que embora o uso de separadores centrais porosos evite a 
formação de vórtices na zona superior da ponte, com esta solução também se aumenta o 
tamanho dos vórtices gerados a jusante que são os principais responsáveis pela vibração do 
tabuleiro em condições de serviço. Com os testes realizados em túnel de vento chegaram-se às 
mesmas conclusões de modo que se optou por se utilizar um separador central de betão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 - Linhas de corrente em torno da secção modificada da Ponte da Grande Ravine 

 

 

5.3 – Conclusão 

 

 Com o estudo computacional da secção desta ponte puderam-se identificar as 
características principais deste escoamento e a influência que os diversos componentes da 
ponte têm nele. 
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 Da comparação das simulações computacionais apresentadas, conclui-se que com o 
software ANSYS FLUENT e o modelo de turbulência Realizable �-ε obtiveram-se resultados 
semelhantes aos verificados em túnel de vento para os coeficientes das forças, 
comparativamente com os obtidos com o software ANSYS CFX usando o modelo de 
turbulência Standard e RNG �-ε. Apesar de nas figuras dos contornos de velocidade as 
diferenças não serem evidentes, com o modelo Realizable �-ε e o software ANSYS FLUENT 
obtiveram-se resultados muito próximos para o coeficiente de sustentação, enquanto que com 
o ANSYS CFX a previsão foi do dobro do valor real de -0,13. Para os coeficientes de 
resistência aerodinâmica e do momento gerado o CFX obteve resultados mais exactos. 

 As guardas de protecção lateral, situadas a montante no escoamento, têm uma 
importante influência no escoamento. Ao contrário do escoamento estudado no capítulo 4, 
estas guardas são espaçados entre si deixando que o ar passe com relativa facilidade entre si 
de modo que a ocorrência dos fenómenos de recirculação apenas se verificam na metade a 
jusante do escoamento. O separador central também tem um papel preponderante neste 
escoamento já que afecta as condições do escoamento na parte superior direita da secção da 
ponte. Além de provocar pressão e velocidades reduzidas nessa zona, leva à ocorrência dos 
fenómenos de recirculação, que não devem no entanto ter grande interferência no trânsito 
devido a terem uma velocidade reduzida nessa zona. 

 A geração da zona de vórtices e de baixas pressões por parte do separador central, 
suscitou a procura de um elemento que fornecesse o mesmo tipo de protecção para o trânsito 
sem afectar o comportamento aerodinâmico da ponte. A introdução de rails semelhantes aos 
de protecção lateral na zona central evitou a formação dos vórtices na zona superior da ponte. 
Seria de esperar que o coeficiente de resistência aerodinâmica fosse atenuado, no entanto, essa 
modificação não surgiu efeito, sendo que este coeficiente foi aumentado em cerca de 33%. 
Com a introdução dos rails na zona central, conseguiu-se no entanto reduzir 
significativamente o coeficiente de sustentação de -0,13 para -0,09, devido à atenuação da 
diferença de pressões entre a parte superior e inferior do tabuleiro da ponte. Este efeito é de 
grande importância para a atenuação da amplitude de vibração verificada na estrutura da 
ponte. No entanto, esta melhoria só é significativa para os fenómenos de vibração que 
ocorrem para grandes velocidades do vento, para os quais se verificou que a ponte é segura 
em ensaios em túnel de vento para extrair os coeficientes aeroelásticos. A amplitude dos 
fenómenos de vibração para velocidades de vento menores depende sobretudo dos vórtices 
gerados a jusante. Com estes separadores o comprimento dos vórtices é de cerca de metade do 
comprimento da ponte, enquanto que no caso de se usar um separador central sólido esse 
comprimento desce para metade. 

 

 Conclui-se que embora o uso de separadores centrais porosos evite a formação de 
vórtices na zona superior da ponte, com esta solução também se aumenta o tamanho dos 
vórtices gerados a jusante que são os principais responsáveis pela vibração do tabuleiro em 
condições de serviço. Com os testes realizados em túnel de vento chegaram-se às mesmas 
conclusões de modo que se optou por se utilizar um separador central de betão. 
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6. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 O trabalho realizado pretendia estudar o escoamento em torno de uma ponte utilizando 
o software ANSYS FLUENT. 

 

6.1 – Conclusão 

 

 Do estudo dos escoamentos em torno das várias secções apresentadas ao longo desta 
tese destacam-se as seguintes conclusões: 

 

1. O estudo do escoamento em torno da secção rectangular permite concluir que, 
dos vários modelos de turbulência utilizados, é o Realizable �-ε que permite 
simular com maior precisão os fenómenos de recirculação e as zonas de 
vórtices, por ter as equações mais avançadas para a viscosidade turbulenta. O 
valor do coeficiente de resistência aerodinâmica calculado com este modelo 
foi de 1,1. Os modelos Standard e RNG �-ε não conseguiram prever esses 
fenómenos com a precisão requerida, conduzindo a valores para o coeficiente 
de resistência de 1,8 e 1,3 respectivamente, acima do valor esperado de 1. 
 

2. Comparando os resultados obtidos para a secção rectangular com os dois tipos 
de refinamento de malha – Refinement e ES -, constata-se que ambos obtêm 
resultados parecidos para o mesmo número de células na fronteira do corpo. 
No entanto, apesar de que com uma malha obtida por um refinamento geral do 
domínio a qualidade da malha é superior, esta cria um número muito maior de 
elementos no domínio o que faz com que o tempo de computação seja maior. 
Adoptou-se portanto, para as simulações dos escoamentos das secções 
seguintes, a aplicação do ES no refinamento das malhas. 

 
3. O segundo escoamento a ser estudado foi em torno da secção simples de uma 

ponte com uma geometria semelhante à da Ponte da Grande Ravine. A 
comparação entre o estudo experimental e computacional do escoamento 
permite afirmar que o modelo de turbulência Realizable �-ε e a aplicação do 
ES no refinamento das malhas conduzem a resultados convergentes e muito 
próximos dos experimentais, para um escoamento semelhante ao da última 
secção a ser simulada. 
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4. O separador central tem um papel preponderante no escoamento da secção da 
Ponte da Grande Ravine já que afecta as condições do escoamento na parte 
superior direita da secção da ponte. A criação de pressão e velocidades 
reduzidas nessa zona, leva à formação de vórtices e à ocorrência dos 
fenómenos de recirculação. Estes podem ter impactos negativos no 
comportamento aerodinâmico do tabuleiro da ponte. 

 
5. Foi construída uma nova secção adoptando uma nova solução construtiva para 

o separador central, sendo este substituído por dois rails idênticos às guardas 
laterais na tentativa de evitar a formação de vórtices na zona superior do 
tabuleiro da ponte. No entanto, verificou-se que esta solução não foi benéfica 
já que provocou o aumento do comprimento dos vórtices gerados a jusante da 
ponte. Estes são o factor principal responsável pela vibração da ponte com 
ventos calmos, levando a que a substituição do separador central traga 
amplitudes de vibração maiores no tabuleiro da ponte em condições de 
serviço. 
 
 

6.2 – Trabalho futuro 

 

 Devido ao curto tempo disponível para a elaboração desta tese, apenas se realizaram 
simulações, para as várias secções, com um ângulo de ataque nulo. A obtenção dos 
coeficientes das forças de resistência aerodinâmica e sustentação e do momento gerado para 
diversos ângulos de ataque seria de grande utilidade para uma caracterização mais completa 
do comportamento aerodinâmico e aeroelástico do tabuleiro da ponte. 

 Também devido ao pouco tempo disponível, apenas se efectuaram simulações em 
regime estacionário que, apesar de se obterem valores relevantes para a análise do 
comportamento aerodinâmico do tabuleiro da ponte, não permite a obtenção dos valores para 
as amplitudes e frequências dos movimentos do tabuleiro da ponte sem os quais e análise 
aeroelástica não é possível. A análise do escoamento em regime transiente em torno da secção 
da ponte da Grande Ravine permitiria uma compreensão detalhada dos seus fenómenos de 
vibração excessivos. 
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ANEXO A – Propriedades das malhas 

 

 

 

Tabela A.1 – Número de elementos no domínio e na parede da secção rectangular. 

nº de elementos 

Parede Domínio 

Sem refinamento 26 1631 

ES - 10 mm 102 2332 

refinement - 10 mm 104 26084 

ES - 5 mm 202 2932 

refinement - 5 mm 208 26692 

ES - 2,5 mm 406 4883 

ES - 1,7 mm 596 5875 

ES - 1 mm 1012 7785 

ES - 0,75 mm 1350 12901 

ES - 1 mm com refinement 2024 31082 

 

 

Tabela A.2 – Número de elementos no domínio e na parede da secção da PTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nº de elementos 

  Parede Domínio 

sem refinamento 85 1730 

ES – 10 mm 106 2162 

ES - 5 mm 165 2747 

ES - 2,5 mm 318 4186 

ES - 1,7 mm 466 5861 

ES - 1 mm 791 7857 

ES - 1 mm com refinement 1582 31320 

ES - 0,6 mm com refinement  2634 51751 
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Tabela A.3 – Número de elementos no domínio e na parede da secção da ponte da Grande Ravine. 

nº de células 

Parede Domínio 

Sem refinamento 141 2376 

ES - 10 mm 162 2650 

ES - 5 mm 232 3280 

ES  - 2,5 mm 391 4592 

ES - 1,7 mm 568 6235 

ES - 1 mm 952 10811 

ES - 0,75 mm 1267 11791 

ES - 1 mm com refinement 1904 43175 

ES - 0,66 mm com refinement 2876 57820 

ES - 0, 5 mm com refinement 3802 74785 

 

 

Tabela A.4 – Parâmetros de qualidade das malhas da secção rectangular. 

Parâmetro de qualidade 

Skewness Squish Asp. Ratio 

sem ES 0,4538 0,6364 10,0805 

ES  10 mm 0,5308 0,6010 9,4682 

refinement - 10 mm 0,4370 0,3321 4,9802 

ES - 5 mm 0,5849 0,5272 5,1310 

refinement - 5 mm 0,4598 0,5861 6,3272 

ES - 2,5 mm 0,7653 0,4120 5,8742 

ES - 1,7 mm 0,8737 0,4025 5,4647 

ES - 1 mm 0,7025 0,4392 6,3060 

ES - 0,75 mm 0,6885 0,4788 5,7017 

ES - 1 mm com refinement 0,6911 0,3951 5,0940 
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Tabela A.5 – Parâmetros de qualidade das malhas da secção da PTS. 

Parâmetro 

Skewness Squish Asp. Ratio 

sem ES 0,9243 0,6630 1,0905 

ES – 10 mm 0,6604 0,3327 4,6479 

ES - 5 mm 0,6170 0,2742 4,3556 

ES - 2,5 mm 0,6804 0,4058 5,2399 

ES - 1,7 mm 0,7959 0,6442 7,7535 

ES - 1 mm 0,7586 0,4517 6,2894 

ES - 1 mm com refinement 0,6587 0,3834 4,8941 

ES - 0,6 mm com refinement 0,6366 0,4699 6,7765 

 

 

 

 

Tabela A.6 – Parâmetros de qualidade das malhas da secção da ponte da Grande Ravine. 

Parâmetro 

Skewness Squish Asp. Ratio 

M
A

L
H

A
 

sem ES 0,9097 0,6364 10,0805 

ES - 10 mm 0,9154 0,6010 9,4682 

ES - 5 mm 0,6291 0,3321 4,9802 

ES  - 2,5 mm 0,7641 0,5272 5,1310 

ES - 1,7 mm 0,7475 0,5861 6,3272 

ES - 1 mm 0,6907 0,4120 5,8742 

ES - 0,75 mm 0,7263 0,4025 5,4647 

ES - 1 mm com refinement 0,7516 0,4392 6,3060 

ES - 0,66 mm com refinement 0,6771 0,4788 5,7017 

ES - 0, 5 mm com refinement 0,6465 0,3951 5,0940 
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ANEXO B – Contornos de pressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1 – Contornos de pressão em torno da secção rectangular simuladas com o modelo de turbulência 
Standard �-ε. 

Figura B.2 – Contornos de pressão em torno da secção rectangular simuladas com o modelo de turbulência 
RNG �-ε. 
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Figura B.3 – Contornos de pressão em torno da secção rectangular simuladas com o modelo de turbulência 
Realizable �-ε. 
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ANEXO C – Coeficientes das forças 

 

 

Tabela C.1 – Coeficientes das forças na secção rectangular para os vários refinamentos obtidos com o modelo de 
turbulência Standard �-ε. 

 

 

 Tabela C.2 – Coeficientes das forças na secção rectangular para os vários refinamentos obtidos com o 
modelo de turbulência RNG �-ε. 

 

SECÇÃO RECTANGULAR - STANDARD 

nº de células Resistência Sustentação Momento 

R
E

F
IN

A
M

E
N

T
O

 

sem refinamento 26 1,54 0,00 0,00 

ES - 10 mm 102 1,68 0,01 0,00 

refinement 10 mm 104 1,80 0,00 0,00 

ES - 5 mm 202 1,78 -0,01 0,00 

refinement 5 mm 208 1,82 0,00 0,00 

ES - 2,5 mm 406 1,82 -0,01 0,00 

ES - 1,7 mm 596 1,78 -0,02 0,01 

ES - 1 mm 1012 1,78 0,00 0,01 

ES - 0,75 mm 1350 1,80 -0,04 -0,01 

ES - 0,5 mm 2024 1,89 0,07 -0,01 

SECÇÃO RECTANGULAR - RNG 

nº de células Resistência Sustentação Momento 

R
E

F
IN

A
M

E
N

T
O

 

sem refinamento 26 1,16 -0,01 0,00 

ES - 10 mm 102 1,22 0,02 0,00 

refinement 10 mm 104 1,30 0,00 0,00 

ES - 5 mm 202 1,29 0,00 0,00 

refinement 5 mm 208 1,32 0,01 0,00 

ES - 2,5 mm 406 1,30 0,00 0,00 

ES - 1,7 mm 596 1,29 -0,04 0,01 

ES - 1 mm 1012 1,28 -0,02 0,02 

ES - 0,75 mm 1350 1,30 0,02 -0,01 

ES - 0,5 mm 2024 1,36 0,08 -0,03 
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Tabela C.3 – Coeficientes das forças na secção rectangular para os vários refinamentos obtidos com o modelo de 
turbulência Realizable �-ε. 

 

 

Tabela C.4 – Coeficientes das forças na PTS para os vários refinamentos. 

 

 

 

 

  SECÇÃO RECTANGULAR - REALIZABLE 

    nº de células Resistência Sustentação Momento 

R
E

F
IN

E
M

A
N

T
O

 

sem refinamento 26 1,06 0,00 0,00 

ES - 10 mm 102 1,10 0,02 0,00 

refinement 10 mm 104 1,13 -0,01 0,00 

ES - 5 mm 202 1,14 0,01 0,00 

refinement 5 mm 208 1,14 0,00 0,00 

ES - 2,5 mm 406 1,11 0,00 0,00 

ES - 1,7 mm 596 1,13 -0,05 -0,01 

ES - 1 mm 1012 1,13 -0,01 -0,01 

ES - 0,75 mm 1350 1,11 -0,03 0,00 

ES - 0,5 mm 2024 1,15 -0,03 0,02 

SECÇÃO DA PTS 

  nº de células Resistência Sustentação Momento 

R
E

F
IN

A
M

E
N

T
O

 

sem refinamento 85 0,12 -0,94 -0,05 

ES - 10 mm 106 0,08 -0,89 -0,03 

ES – 5 mm 165 0,08 -0,74 -0,04 

ES - 2,5 mm 318 0,08 -0,62 -0,06 

ES - 1,7 mm 466 0,08 -0,58 -0,06 

ES - 1 mm 791 0,09 -0,47 -0,08 

ES - 0,5 mm 1582 0,09 -0,35 -0,09 

ES - 0,3 mm 2634 0,09 -0,37 -0,09 
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Tabela C.5 – Coeficientes das forças na ponte da Grande Ravine para os vários refinamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SECÇÃO DA PONTE DA GRANDE RAVINE 

   nº de células Resistência Sustentação Momento 
R

E
F

IN
A

M
E

N
T

O
 

sem refinamento 141 - - - 

ES - 10 mm 162 - - - 

ES – 5 mm 232 - - - 

ES - 2,5 mm 391 0,07 -0,71 0,03 

ES - 1,7 mm 568 0,07 -0,60 0,03 

ES - 1 mm 952 0,07 -0,73 0,04 

ES - 0,75 mm 1267 0,07 -0,66 0,04 

ES - 0,5 mm 1904 0,08 -0,42 0,02 

ES – 0,33 mm 2876 0,09 -0,15 -0,02 

ES - 0,25 mm 3802 0,09 -0,13 -0,02 
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Figura C.1 – Coeficientes das forças obtidos em túnel de vento para vários ângulos de incidência e duas intensidades 
de turbulência. [Imagem cedida por Bastos (2010)] 

 

 

 


