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Resumo 

 

O objetivo desta dissertação consiste no estudo de viabilidade de aplicação de um sistema 

TMD numa chaminé metálica, para amortecimento da ação dinâmica provocada pelo 

desprendimento de vórtices, tendo como critério de verificação de segurança a resistência à 

fadiga. 

O estudo foi feito utilizando como exemplo uma chaminé industrial com um número de Scruton 

elevado. 

Primeiramente, foi calculada a resposta dinâmica da chaminé à ação do desprendimento de 

vórtices e a variação de tensão elástica máxima, segundo o EC1-1-4 [1]. Em seguida, foram 

utilizadas as fórmulas de Den Hartog para dimensionar os parâmetros ótimos de uma solução 

de amortecedor de massas sintonizadas, na expressão anglo-saxónica, Tuned Mass Damper 

(TMD). Por fim, estudou-se uma solução de TMD tendo em vista aumentar o amortecimento 

global de maneira a reduzir a amplitude das oscilações e assim verificar o critério de resistência 

à fadiga. 

Os resultados revelaram que chaminés industriais de aço, semelhantes à estudada, podem 

necessitar da implementação de um sistema de amortecimento, para reduzir as oscilações que 

se verificam devido ao desprendimento de vórtices. Os resultados revelaram também que o 

TMD é uma solução de sistema de amortecimento viável para este caso. 

 

Palavras Chave: TMD, desprendimento de vórtices, fadiga, Eurocódigo Estruturais, chaminés 

metálicas, amortecimento 
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Abstract 

The purpose of this dissertation is to study the feasibility of the implementation of a TMD as a 

solution to increase the damping on a steel chimney to the dynamic action caused by vortex 

shedding, having as a criterion, the limitation of fatigue cracking.  

The study was done using, as an example, an industrial chimney with a high Scruton number. 

Firstly, the dynamic response of the chimney to the action of vortex shedding as well as the 

acceptable elastic stress variation, according to the EC1-1-4 [1], were calculated. Then, the Den 

Hartog formulas were used to determine the optimal parameters of a tuned mass damper 

solution. Finally, a solution was defined to increase the damping and to reduce the amplitude of 

the oscillations, thus checking the fatigue safety criteria. 

The results show that tall steel chimneys similar to the one studied, may need the 

implementation of a damping system. The results also revealed that a TMD is a viable damping 

system solution to steel chimneys. 

 

Key Words: TMD, vortex shedding, fatigue, Structural Eurocodes, steel chimneys, damping 
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1. Introdução 

 

1.1. Motivação 

 

As chaminés são elementos estruturais que têm a função de encaminhar os gases e fumos 

indesejáveis, decorrentes de atividades como a combustão e outras reações químicas, para a 

atmosfera exterior [2]. 

A altura da chaminé influencia a sua capacidade de enviar gases para a atmosfera, através do 

efeito ‘’stack’’, efeito este que é responsável pela circulação do ar, devido à diferença de 

densidade do fluido, dentro e fora da chaminé. Além de melhorar a capacidade de 

movimentação de poluentes, o aumento da altura da chaminé reduz também o impacto da sua 

dispersão nas imediações da chaminé [2]. 

Sendo assim, o desenvolvimento da atividade industrial criou a necessidade de aumentar a 

altura das chaminés até valores superiores aos 400m, para que a dispersão dos poluentes 

fosse mais rápida e eficaz [3]. 

Devido à sua altura e esbelteza, as chaminés industriais são estruturas diferentes das 

convencionais, no sentido de serem mais suscetíveis às cargas cíclicas impostas pela ação do 

vento [4]. 

Esta ação cíclica é causada por um fenómeno aerodinâmico denominado por desprendimento 

de vórtices. Assim, se as condições do vento provocarem oscilações, com uma frequência 

próxima de uma frequência natural da estrutura, a resposta dinâmica da chaminé é amplificada 

e o fenómeno provoca vibrações que podem ter consequências devastadoras [4]. 

Estas vibrações induzidas pela ação do vento produzem na estrutura uma repetição de 

esforços que, por sua vez, podem provocar uma crescente degradação do material, mesmo 

que sem exceder as cargas de dimensionamento para a ação estática do vento [5]. 

Assim, no caso de chaminés altas e, simultaneamente, de elevada esbelteza, a fadiga pode ser 

o critério de segurança que condiciona o dimensionamento.  

É em torno deste problema que surge a presente dissertação. O objetivo é avaliar a viabilidade 

de um sistema de amortecimento TMD, como uma solução para diminuir as oscilações na 

chaminé devidas ao desprendimento de vórtices e desta forma mitigar os efeitos de fadiga. 

Existem várias soluções conhecidas para atenuar as oscilações induzidas pela ação 

aerodinâmica do vento. O dispositivo TMD é uma das opções populares, para estruturas, 

devido à sua eficiência e simplicidade das fórmulas usadas para a definição dos parâmetros 

ótimos [6]. 

Um tuned mass damper (TMD) é um dispositivo constituído por uma massa, uma mola e um 

amortecedor, acoplados a uma estrutura, com o propósito de reduzir a sua resposta dinâmica. 

A frequência do amortecimento é ajustada/ ‘’afinada’’ para uma frequência natural da estrutura, 

para que quando essa frequência for excitada, o sistema de amortecimento entre em 

ressonância, fora de fase, com o movimento da estrutura [7]. 

Frahm, em 1909, desenvolveu o conceito de uma massa acoplada à estrutura para reduzir as 

vibrações em cascos de navios. Mais tarde, com intuito de melhorar o conceito de Frahm, Den 

Hartog e Ormandroyd, em 1928, desenvolveram um sistema similar, adicionando-lhe 

amortecimento. Já em 1940, Den Hartog publica, no seu livro Mechanical Vibrations, uma 

discussão detalhada sobre a definição do sistema e sobre as fórmulas de cálculo para a sua 

otimização [7]. 
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Estas fórmulas baseiam-se no dimensionamento dos parâmetros ótimos, em função da razão 

(𝜇) entre a massa da estrutura e massa do TMD. Sabe-se, por intermédio da sua utilização em 

casos práticos, que estas fórmulas têm aplicabilidade em estruturas como mastros, chaminés e 

outras estruturas esbeltas [6].  

A definição dos parâmetros ótimos baseia-se na suposição de que se conhecem os valores 

exatos das propriedades modais da chaminé. Na verdade, as propriedades modais são 

conhecidas apenas com um grau de aproximação e o dimensionamento do TMD é baseado 

nestes valores, que não são exatos. Além disso, na construção, a frequência e o 

amortecimento especificados no projeto podem não corresponder aos valores reais verificados 

em obra. Por estas duas razões, o desempenho do TMD pode ser diferente do esperado 

através das fórmulas de Den Hartog. [8]. 

Refira-se que, tanto a teoria por detrás da tecnologia TMD como a modelação do efeito do 

desprendimento de vórtices são dois temas de elevada complexidade e que, no presente 

trabalho, se apresenta uma metodologia expedita para a determinação da ordem de grandeza 

das variáveis envolvidas. 

Neste trabalho, é abordada a teoria básica por detrás das fórmulas de Den Hartog, assim como 

os seus efeitos e domínio de aplicabilidade. Quanto ao cálculo do efeito do desprendimento de 

vórtices, pretende-se conhecer o fenómeno e a definição dos seus efeitos utilizando uma das 

metodologias indicadas pelo EC1-1-4 [1]. 

 

1.2. Organização da tese 

 

Este documento encontra-se dividido em sete capítulos: 

No Capítulo 2 - Estado da arte – Primeiramente, apresentam-se algumas considerações 

sobre chaminés industriais. Em seguida, descrevem--se os diferentes tipos de chaminés e 

materiais utilizados na sua construção. Referencia-se um exemplo de um projeto de uma 

chaminé e analisam-se os problemas associados ao seu dimensionamento. Introduz-se, de 

forma breve, a teoria por detrás do fenómeno de fadiga e apresenta-se a metodologia para o 

cálculo da amplitude da tensão resistente, segundo o EC1-1-4 [1]. Por fim, apresentam-se 

vários tipos de amortecedores de vibrações conhecidos, discutem-se as suas vantagens e 

desvantagens e ilustram-se várias tipologias de TMD existentes. 

No Capítulo 3 - Ação do Vento – Primeiramente, apresentam-se os fatores que influenciam a 

velocidade do vento. Em seguida, analisa-se a ação estática e descrevem-se os fenómenos 

aerodinâmicos relevantes do vento, neste caso, as oscilações por ovalização e oscilações por 

desprendimento de vórtices. 

No Capítulo 4 - TMD - Apresenta-se a teoria de Den Hartog que serve de base às fórmulas 

para calcular os parâmetros ótimos do TMD. Analisa-se a sua formulação, hipóteses e 

domínios de aplicação. Por fim, enunciam-se algumas considerações em relação à afinação do 

TMD. 

No Capítulo 5 - Exemplo de aplicação - Utiliza-se um exemplo de uma chaminé para 

descrever a ação do vento e quantificar os seus efeitos, segundo uma das metodologias 

indicadas pelo EC1-1-4 [1]. Em seguida dimensionam-se várias soluções TMD para aumentar o 

amortecimento da estrutura. 

No Capítulo 6 - Discussão e apresentação dos resultados - Apresentam-se os resultados 

obtidos para as várias soluções estudadas de TMD, assim como os efeitos do desprendimento 

de vórtices em chaminés similares com diferentes geometrias. Finalmente, perante os 

resultados apresentados discute-se a viabilidade da implementação do sistema TMD. 
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No Capítulo 7 - Conclusões e Desenvolvimentos Futuros - É feito um resumo dos 

resultados principais e enunciam-se sugestões para estudos e considerações que dão 

seguimento ao trabalho realizado. 
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2. Estado da Arte 

 

2.1. Chaminés industriais 

 

2.1.1. Introdução 
 

Nesta secção, são feitas algumas considerações sobre chaminés industriais. Descrevem-se as 

configurações típicas, os materiais utilizados, os principais agentes de deterioração e 

apresenta-se um exemplo como caso de estudo. 

No período da revolução industrial, as chaminés começaram a revelar-se de extrema 

importância devido à prejudicialidade dos fumos e gases decorrentes da atividade industrial. 

Nesta altura, construíam-se chaminés horizontais com comprimentos superiores a 3km, com o 

objetivo de levar os fumos e gases para zonas distantes, diminuindo o impacto em zonas 

adjacentes. Estas chaminés horizontais acumulavam muitos resíduos o que requeria uma 

manutenção periódica exigente das mesmas [2]. 

Assim, o paradigma mudou. Hoje em dia, constroem-se chaminés na vertical, com alturas 

superiores a 400 m, como é exemplo a chaminé da estação GRES-2 que tem uma altura de 

419,7 m. 

A definição de qualquer projeto estrutural está sempre dependente das especificações do seu 

uso, ou seja, o conhecimento estrutural evolui e avança consoante as necessidades da 

indústria e da sociedade. 

Um dos temas, que proporcionará um grande desafio à engenharia estrutural, será o das 

chaminés solares. Estas irão ser usadas na produção de energia elétrica com recurso ao 

aproveitamento da energia solar. As chaminés são ladeadas por coletores solares que 

aquecem o ar dentro da coluna da chaminé. Como o ar quente tem tendência a subir, este 

aquecimento provoca uma circulação de ar que faz movimentar as turbinas, dentro da chaminé, 

transformando a energia mecânica em energia elétrica. Quanto maior for o comprimento das 

chaminés maior será a eficiência do processo. Autores afirmam que poderá ser construída uma 

chaminé solar com 1000m com o conhecimento estrutural atual [9]. 

 
Figura 2.1 - Chaminé solar [9]. 
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As principais componentes de uma chaminé são o fuste e o forro. O forro serve para separar a 

casca estrutural dos gases expelidos pela atividade industrial, os quais podem ser corrosivos 

para o material e danificar a estrutura. 

Quanto ao fuste da chaminé este pode ser constituído por betão, aço ou alvenaria. Refira-se 

que a alvenaria é um material que tem perdido competitividade, dada a crescente exigência 

das especificações e solicitações. Na Figura 2.2, ilustram-se alguns exemplos de diferentes 

chaminés industriais. 

 

 

Figura 2.2 - Alguns exemplos de chaminés industriais. 

 

As chaminés industriais podem ser classificadas segundo os seguintes critérios [3]: 

 Configuração estrutural; 

 

 Número de camadas; 

 

 Número de condutas interiores. 

 

Quanto à sua configuração estrutural as chaminés podem ser de três tipos: autoportante (“Self 

Supporting”), espiadas (“Guyed”), com suporte adicional (“stayed”) ou ligada a uma 

estrutura (“Bracketed”) [3]. 

As chaminés autoportantes são chaminés cujo fuste é auto-sustentado, ou seja, o seu 

modelo é representado por uma viga encastrada ao solo sem suporte adicional o que significa 

que os seus esforços são suportados apenas pela casca cilíndrica. 

Ao contrário deste tipo, as chaminés do tipo “Stayed” e “Bracketed” definem-se por chaminés 

cujas resistências não são asseguradas unicamente pela casca cilíndrica do seu fuste, 

precisam de apoio adicional para o suporte do seu peso próprio e das cargas exteriores. 

As chaminés “Bracketed” caracterizam-se por se apoiar numa estrutura exterior adjacente 

que lhe confere resistência não só a deslocamentos laterais como também pode suportar a 

totalidade ou parte do peso próprio da chaminé. Quanto às chaminés do tipo “Stayed” não são 

completamente autoportantes, porque possuem elementos de apoio que lhes confere rigidez a 

movimentos laterais. Elementos estes que são resistentes tanto à tração como à compressão. 

Finalmente, as chaminés do tipo “Guyed” são um misto entre os dois tipos descritos 

anteriormente. Este tipo de chaminés assemelha-se mais a uma chaminé do tipo “Stayed”, no 

entanto, a sua estrutura de apoio, materializada por cabos, apresenta apenas resistência à 

tração. 

Quanto ao forro, este pode ser constituído apenas por uma camada, conhecido como o forro 

corrente, ou então, possuir dupla camada. Os forros correntes encarregam-se tanto de 

encaminhar os gases provenientes da atividade industrial, como de suportar as cargas 



7 
 

impostas. Os forros de dupla camada dividem as tarefas, no sentido de que uma camada se 

encarrega de encaminhar os gases e a outra de resistir às cargas impostas [3]. 

Em termos estruturais, o forro pode também ser autoportante, ou então pode estar ligado á 

estrutura da chaminé por apoios. Assim, no caso de o forro estar ligado à chaminé, quando a 

estrutura vibra, ambas as massas são contabilizadas (forro e fuste).  

Quanto aos materiais utilizados, os forros podem ser de vários tipos. Os mais utilizados hoje 

em dia são: os forros de betão, os forros metálicos ou os forros de alvenaria. Os forros de 

betão apresentam vantagens quanto a isolamento térmico e resistência à corrosão, mas 

apenas são utilizados em situações muito específicas. Isto porque nos outros aspetos não 

constituem uma solução competitiva. Os forros metálicos são impermeáveis e mais resistentes 

para ações sísmicas, mas, no entanto, apresentam um custo inicial bastante elevado e são 

mais vulneráveis a ações químicas. Os forros podem também ter soluções em alvenaria do tipo 

tijolo refratário, soluções que apresentam um ótimo desempenho para altas temperaturas [10]. 

 

2.1.2. Problemas que afetam chaminés 
 

As chaminés são estruturas em que para além de se contabilizam as ações gerais que afetam 

estruturas comuns, como a ação do vento, carga permanente, assentamento da fundação e 

sismos, são sujeitas a ataques químicos que corroem e degradam a estrutura, a grandes 

variações de temperatura e a vibrações induzidas pela ação do vento [11]. 

A ação térmica em chaminés deve-se não só à sua exposição às variações climáticas, mas 

também às variações decorrentes do seu uso. A ação da temperatura deve ser considerada 

como a composição de uma ação uniforme, distribuída ao longo da estrutura, e uma ação 

diferencial, devida a variações meteorológicas ou variações causadas por efeitos operacionais 

(como efeitos decorrentes do escoamento de gases na chaminé) [12].  

Importa referir que, no caso de chaminés, os efeitos térmicos associados a gases quentes 

expelidos influenciam não somente a contabilização de eventuais esforços instalados no 

elemento, mas também influenciam algumas propriedades mecânicas dos materiais, como a 

sua rigidez e resistência [10]. 

O ataque químico que provoca a corrosão tem uma proveniência interna e externa. As reações 

químicas surgem não só do contacto da parede interior das chaminés (fumos e gases 

agressivos) como na parede exterior devidas às condições ambientais [3]. A corrosão pode 

comprometer o devido funcionamento de uma chaminé, mas pode também influenciar o seu 

comportamento estrutural (perda de secção). Assim, o Eurocódigo 3 [12] define que quando a 

chaminé está situada num ambiente agressivo, como seja, perto de poluição industrial ou 

próxima do mar, certas medidas devem ser tomadas no sentido de prevenir a possibilidade de 

ocorrência de corrosão, tais como [12]: 

 Assegurar que todas as ligações são dimensionadas no sentido de possibilitar a 

mínima retenção de humidade possível; 

 

 Manter a vegetação do solo afastada da estrutura; 

 

 Revestir os elementos das fundações para diminuir a possibilidade de corrosão devido 

ao contacto com as humidades do solo. 

 

Já para a ação do vento as chaminés, por serem estruturas altas e esbeltas, são sujeitas a três 

ações principais [13]: 

 Efeito das rajadas,  
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 Vibrações transversais devidas ao desprendimento de vórtices; 

 

 Vibrações de ovalização. 

 

As vibrações transversais induzidas são de particular importância para as chaminés, porque 

podem ocorrer a velocidades relativamente baixas do vento, ao contrário do efeito das rajadas 

que se verifica para condições extremas, associadas a velocidades elevadas do vento. Por se 

verificarem com frequência, as vibrações transversais induzidas se não forem controladas 

provocam repetição de esforços que deterioram o material, fazendo com que a sua resistência 

diminua. 

Importa referir que o funcionamento da chaminé é de elevada importância para a atividade 

industrial. A sua interrupção ou funcionamento indevido pode ter consequências muito 

gravosas. 

 

2.1.3. Exemplo de uma chaminé industrial 
 

Têm sido feitos muitos estudos no sentido de apurar o comportamento das chaminés 

submetidas à ação do vento [14]. Par Tranvik [13] realizou um estudo sobre o comportamento 

estrutural de uma chaminé industrial, com 90 m de altura, na Suécia. Ao fim de apenas nove 

meses em operação, a chaminé apresentava um grande número de fissuras devido à fadiga, 

consequência das elevadas amplitudes das oscilações no primeiro modo de vibração. 

Devido à sua esbelteza, a chaminé dispunha de um TMD com um amortecedor mecânico de 

atrito, para aumentar o amortecimento e reduzir os deslocamentos devidos ao desprendimento 

de vórtices. Constatou-se que o elevado número de fendas se deveu ao funcionamento 

indevido do TMD.  

 

 
Figura 2.3 - Chaminé com 90 m numa central de produção elétrica na Suécia [13]. 
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Figura 2.4 - Fissuras típicas nos cordões de soldadura horizontais da parte superior das chapas de 

Gousset de ligação à casca na chaminé [13]. 
 

Várias fissuras foram encontradas na estrutura, maioritariamente, no pormenor construtivo ao 

nível da fundação como ilustrado na Figura 2.4.  

Conclui-se que o sistema de amortecimento não estava a funcionar devidamente o que 

proporcionava oscilações excessivas para o primeiro modo de vibração. Para analisar o 

comportamento do sistema TMD foram feitos testes à estrutura, numa situação em que o 

sistema TMD se encontrava ativo e outra situação em que se encontrava inativo. Para isso foi 

amarrado um cabo ao topo da chaminé, cabo esse puxado por um automóvel de maneira a 

atribuir um deslocamento inicial à estrutura. Após a aplicação do deslocamento o cabo foi 

cortado e a chaminé ficou a vibrar livremente. Os testes foram feitos em duas situações 

distintas: uma em que que o sistema TMD tinha o seu deslocamento livre e outra situação em 

que o deslocamento foi impedido. Concluiu-se que o sistema não produzia o amortecimento 

expectável para o controlo de vibrações. 

 

15  

Figura 2.5 - a) Comportamento da chaminé com o TMD inativo b) Comportamento da chaminé 

com o TMD ativo [13]. 
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Como se observa na figura, quando o TMD está ativo existe uma diminuição da amplitude do 

deslocamento. No entanto, esta diminuição revelou não ser suficiente, concluindo-se que o 

TMD não estava a funcionar como era expectável. Após se analisarem as características 

modais conclui-se que a frequência natural do primeiro modo diferia em 10 por cento da 

frequência natural calculada teoricamente para a chaminé. Esta foi uma das razões apontada 

para o funcionamento indevido do sistema de amortecimento. 

Após nove meses em serviço constatou-se que, devido à fadiga, a chaminé começava a 

revelar incapacidade de resistir aos ciclos de cargas impostos pelo desprendimento de vórtices, 

por mau funcionamento do sistema de amortecimento. O exemplo desta chaminé serve para 

ilustrar os vários temas abordados na presente dissertação. 

 

2.2. Fadiga em estruturas metálicas 

 

2.2.1. Considerações gerais 
 

A fadiga define-se como a degradação progressiva, localizada e permanente que ocorre nos 

materiais quando sujeitos a repetidas flutuações de tensão ao longo do tempo, e de que podem 

resultar fraturas ou fendas após um número suficiente de flutuações [15]. 

As fraturas por fadiga são causadas pela ação simultânea de ciclos de carga, tensão de tração 

e deformação plástica. Se qualquer um destes elementos não estiver presente a evolução de 

fendas devido à fadiga não se inicia nem propaga. 

Na evolução de fendas devido a fadiga identificam-se várias fases distintas, das quais se 

destacam: 

 Início do processo – para que o processo se inicie basta que exista uma região num 

elemento da estrutura que apresente imperfeições no material (como microfissuras); 

 

 Concentração de esforço – na região onde o material é mais suscetível; 

 

 Deformação plástica do material – aumenta progressivamente, devido a ciclos de carga 

sucessivos, fazendo com que o material perca secção tornando-se cada vez menos 

resistente [1]. 

 

 
Figura 2.6 – Evolução de fendas por fadiga. 

 

Ao fim dum número de ciclos suficiente, a restante parte da secção torna-se incapaz de 

suportar a flutuação de carga imposta, resultando numa rotura repentina do material. Importa 
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mencionar que a rotura devido à fadiga resulta de ciclos de carga que são inferiores à 

resistência plástica do material [15]. 

A previsão do tempo de vida resistente à fadiga é igual ao número de ciclos necessários para 

causar a rotura. A propagação de fendas pode ser causada por ciclos de carga num ambiente 

benigno ou então pode ser causada pelos efeitos combinados dos ciclos de carga em 

ambientes agressivos (a fadiga é agravada pela corrosão) [15]. 

Um ciclo de carga é definido como a duração entre tensão máxima e a tensão mínima. Em 

materiais elásticos, uma carga cíclica causa uma resposta em termos de tensão periódico-

cíclica. Para tais casos, o ciclo de carga é facilmente definido pela Figura 2.7 que se apresenta 

seguidamente [16]. 

 

 
Figura 2.7 - Flutuação cíclica de carga em função do tempo [16]. 

 

A tensão aplicada é definida por três parâmetros [15]: 

 A tensão média 𝜎𝑚 é igual à média algébrica entre a tensão máxima e a tensão 

mínima de um ciclo de carga;  

 

 𝜎𝑚 = (𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛 )/2 (2.1) 
 

 A amplitude de tensão do ciclo ∆𝜎; 

 

 ∆𝜎 = 𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛  (2.2) 
 

 A tensão  𝜎𝑎  (“alternative tension”) que é igual a metade da amplitude de tensão do 

ciclo [15] 

 

 𝜎𝑎 =
∆𝜎

2
 (2.3) 

 

Os resultados dos testes à fadiga, normalmente, apresentam-se numa escala logarítmica do 

número de ciclos 𝑁, em função da amplitude de tensão ∆𝜎. A curva resultante do 
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processamento dos dados origina a denominada curva 𝑆 − 𝑁. Na Figura 2.8 apresentam-se 

três curvas 𝑆 − 𝑁 típicas. 

 

 
Figura 2.8 - Curvas S – N típicas para diferentes pormenores construtivos para uma amplitude de tensão 

constante e uma carga sinusoidal [15]. 

 

As fraturas devido à fadiga raramente ocorrem nos elementos principais da estrutura a não ser 

no caso de erros construtivos, erros no fabrico dos elementos, ou devido a uma incorreta 

soldagem [17]. 

Normalmente as zona críticas, em termos de fadiga, são as juntas ou as ligações, mesmo que 

a resistência estática da ligação seja superior à resistência do elemento [17]. 

Como exemplo daquilo que se pretende evidenciar no ponto anterior, demonstra-se, 

esquematicamente, na Figura 2.9, um exemplo de uma ponte mista sujeita à carga do tráfico. 
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Figura 2.9 - Esquema do processo de fadiga numa ponte devido a uma carga cíclica [17]. 

 

Cada passagem de um veículo resulta numa carga cíclica que, por sua vez, gera tensões na 

estrutura. A distribuição de esforços na viga principal é afetada pela presença do pormenor 

construtivo na ligação entre a viga principal e a estrutura de contraventamento. Este acessório 

adicional (chapa de “Gousset”) causa uma acumulação de tensões devido à alteração abrupta 

da geometria da secção [17]. 

Assim, uma estrutura sujeita a repetidas cargas cíclicas tem de ter em conta um 

dimensionamento cuidado em termos de fabrico dos elementos estruturais, tal como dos seus 

pormenores construtivos, para evitar a rotura por fadiga.  

Além das características do material e do ambiente envolvente, o fator que mais influencia a 

durabilidade de um pormenor construtivo é a sua geometria. A geometria de um pormenor 

construtivo é decisiva não só na localização da fratura por fadiga, assim como na velocidade da 

sua propagação. A influência da geometria de um pormenor construtivo pode ser distinguida 

em três categorias [17]: 

 Efeito da geometria dos elementos da estrutura, por exemplo, o tipo de secção 

transversal; 

 

 Efeito da concentração de tensões devidas, por exemplo, a uma chapa de gousset; 

 

 Efeito da descontinuidade das soldaduras. 

 

No dimensionamento, revela-se importantíssimo evitar mudanças abruptas na geometria que 

afetem significativamente a distribuição de tensões. Este conceito pode ser comparado ‘’à 

velocidade do escoamento da água num rio que depende da largura e dos obstáculos no seu 

leito’’ [17]. Isto explica a razão das concentrações serem geradas por elementos como chapas 

“Gousset”, orifícios de parafusos, soldaduras ou simplesmente pela mudança de secção. 

 

De acordo com a forma e dimensão, estas descontinuidades afetam a durabilidade do 

pormenor construtivo. A zona determinante do dimensionamento à fadiga numa estrutura é, por 

conseguinte, o pormenor construtivo sujeito à maior concentração de tensões.  

 

2.2.2. Cálculo de resistência à fadiga segundo o EC3-1-9 
 

Para a verificação da resistência estrutural à fadiga o EC13-1-9 [18] prevê duas metodologias 

diferentes: o método do dano controlado e o método do tempo de vida garantido [18]. 

O método do dano controlado baseia-se em assegurar um comportamento satisfatório da 

estrutura, com uma fiabilidade aceitável, durante o seu tempo de vida pré-estabelecido. A 

aplicação deste método implica a definição de um programa de inspeção e manutenção com o 

intuito de controlar e agir sobre o dano, por fadiga, que for detetado [18]. 

O método do tempo de vida garantido baseia-se em assegurar que a estrutura apresenta um 

comportamento satisfatório, com uma fiabilidade aceitável, durante o tempo de vida pré-

estabelecido, sem necessidade de inspeções regulares para controlar o dano à fadiga. Este 

método aplica-se quando o dano por fadiga de um componente pode comprometer 

significativamente a estabilidade da estrutura [18]. 

Para se obter o nível de fiabilidade requerido, na verificação à fadiga, deve-se ajustar a 

resistência com um coeficiente 𝛾𝑀𝐹. Este coeficiente depende do método de verificação 

considerado. 
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Tabela 2.1- Coeficientes 𝛾𝑀𝐹 tendo em conta o método de verificação à fadiga [18]. 

 

O cálculo da resistência à fadiga para um determinado pormenor construtivo depende das suas 

características geométricas e propriedades metalúrgicas [18]. O EC3-1-9 [18] define uma lista 

de diferentes pormenores construtivos e distingue-os segundo diferentes categorias. O número 

da categoria do pormenor construtivo refere-se à amplitude de tensão nominal resistente para 

um determinado número de ciclos de referência (𝑁 = 2 × 106). Assim, o pormenor construtivo 

da categoria 71 resiste a uma amplitude de carga cíclica de 71 𝑀𝑃𝑎 , durante 2 × 106 Ciclos de 

carga. Na Tabela 2.2 ilustram-se alguns exemplos de pormenores construtivos definidos pelo 

EC3-1-9 [18] e a sua respetiva categoria.  

 

Tabela 2.2 - Alguns exemplos de pormenores construtivos [18]. 

 
 

O EC3-1-9 [18] define diferentes curvas para várias categorias de pormenor construtivo. Nestas 

curvas S–N definem-se as amplitudes de tensões nominais em função do número de ciclos de 

carga como se mostra na Figura 2.10. 
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Figura 2.10 – Curvas 𝑆 - 𝑁 do EC3-1-9 [18]. 

 

Assim, a amplitude de tensão resistente à fadiga dum pormenor construtivo sujeito a um 

carregamento cíclico de amplitude constante depende do número de ciclos de carga e da 

categoria do pormenor construtivo e pode ser calculada através das seguintes fórmulas: 

 

 {
∆𝜎𝑟 = ∆𝜎𝑐 (

2 × 106

𝑁
)

1/3

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁 ≤ 5 × 106

∆𝜎𝑟 = ∆𝜎𝐷 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁 > 5 × 106
 (2.4) 

 

 ∆𝜎𝑑 = (
2

5
)
1/3

∆𝜎𝑐 = 0,737∆𝜎𝑐 (2.5) 

 

∆𝜎𝑟 - Amplitude de tensão nominal resistente  

∆𝜎𝑐 - Amplitude de tensão resistente para um valor de 𝑁 = 2 × 106 ciclos de carga e para uma 

designada categoria de pormenor construtivo  

∆𝜎𝑑 - Limite de fadiga a amplitude constante 

∆𝜎𝐿 - Limite de truncatura 

Assim, para uma determinada ação cíclica que sujeite a estrutura a uma flutuação de tensões, 

como é o caso da ação do desprendimento de vórtices, a resistência à fadiga é calculada em 

função do número de ciclos de carga. 

Quanto mais esbelta for a chaminé maior é a probabilidade da ação do desprendimento de 

vórtices provocar oscilações na estrutura e menor é, por sua vez, a resistência à fadiga. Para 

chaminés esbeltas este é normalmente o critério de dimensionamento determinante. 

 

2.3. Sistemas para controlo de vibrações 
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Com o desenvolvimento do conhecimento estrutural, da tecnologia dos materiais e dos 

processos utilizados na construção, as estruturas têm-se tornado cada vez mais complexas, 

flexíveis e ligeiramente amortecidas. Quando sujeitas a cargas dinâmicas, resultantes de, por 

exemplo, tráfego de veículos, passagens de peões, ventos ou sismos, vibrações que perduram 

no tempo podem ser facilmente induzidas na estrutura [19].  

As amplitudes das oscilações podem ser reduzidas mediante a utilização de mecanismos 

capazes de amortecer as vibrações induzidas. No caso de chaminés em que a ação 

determinante é a ação do vento, estas vibrações induzidas devem-se ao efeito do 

desprendimento de vórtices. Este fenómeno assume relevância quando uma frequência natural 

da chaminé corresponde à frequência do desprendimento de vórtices em lados opostos da 

estrutura, resultando em oscilações perpendiculares à direção do vento. Este fenómeno será 

analisado no capítulo 3. 

 

2.3.1. Uso de alhetas 
 

Uma solução possível para atenuar o efeito do desprendimento de vórtices passa por adicionar 
ao topo do fuste da chaminé uma alheta helicoidal. Este mecanismo é capaz de perturbar o 
escoamento de ar e por conseguinte a periodicidade do fenómeno responsável pela indução de 
vibrações transversais. Estas alhetas são também apelidadas de alhetas de Scruton em 
homenagem a Chirstopher Scruton. Tradicionalmente, as alhetas helicoidais concebidas para 
amortecer a ação do vento, têm três pontos de início ao redor do cilindro (com uma separação 
entre elas de 120º), um passo por ponto de início aproximadamente 5 vezes o diâmetro e uma 
espessura igual a 10% do diâmetro. Dependendo do local e da aplicação estes valores podem 
ser diferentes [20].  
 

 
Figura 2.11 - Alhetas helicoidais [21] [10]. 

 

A vantagem desta solução é que não necessita de manutenção nem é passível de avarias. A 

parte negativa resulta de que as alhetas proporcionam uma área maior de exposição ao vento, 

o que conduz a forças, devido à ação estática do vento, mais elevadas. Nem todos os efeitos 

devido ao desprendimento de vórtices podem ser eliminados com as alhetas helicoidais [22]. 

 

2.3.2.  Amortecedores mecânicos 
 

Nos casos em que exista uma parede de fixação, adjacente ao topo da estrutura, o sistema de 

amortecimento pode ser instalado como apresentado na Figura 2.12. 
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Figura 2.12 - Amortecedor fixo em parede de reação [3]. 

 

Estes sistemas de atrito ou viscosos podem ser instalados de forma a aumentar a capacidade 

de amortecimento das estruturas. No entanto, na maior parte dos casos práticos, devido à 

altura das estruturas, não existem pontos de fixação disponíveis [19]. 

Este tipo de dispositivo poderia ser aplicado a uma chaminé do tipo “Bracketed”, chaminés que 

são suportadas por uma estrutura adjacente. 

 

2.3.3. Uso de cabos atirantados ao solo 
 

Este tipo de sistema baseia-se na introdução de amortecedores nos cabos responsáveis por 

assegurar a resistência a solicitações laterais em chaminés do tipo “Guyed”. 

 

 
Figura 2.13 - Cabos atirantados ao solo [3]. 

 

Os cabos são pré-tensionados, fixos ao solo, com um amortecedor embutido. Revela-se uma 

solução vantajosa por ser um sistema simples e eficaz. No entanto, nem sempre é possível a 

sua implementação [10]. 
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2.3.4. Uso de sistemas de amortecimento mecânicos sintonizados 
 

Nas chaminés do tipo autoportante podem ser acopladas massas que vibram com a estrutura e 

que têm o objetivo de atenuar as oscilações induzidas, os chamados amortecedores de 

massas sintonizadas. Estes mecanismos podem classificar-se como: passivos e ativos. 

Os “active mass dampers” (AMDs) reagem aos fatores externos, com base em sensores 

apropriados, e adaptam-se às características desses mesmos fatores, apresentando assim 

capacidade adaptativa. Estes sistemas são vantajosos porque conseguem reduzir 

drasticamente ou eliminar oscilações da estrutura com uma massa do dispositivo de 

amortecimento inferior aos sistemas passivos. Além disso, uma grande vantagem em relação 

aos sistemas passivos é o facto de serem capazes de amortecer mais do que um modo de 

vibração [23]. 

São, no entanto, mecanismos mais dispendiosos, que apresentam uma parte eletrónica 

complexa e que por isso necessitam de mais manutenção. Um dos grandes defeitos deste 

mecanismo é a dependência de energia para o seu funcionamento, caso falhe a eletricidade o 

mecanismo não funciona. Refira-se que para resolver este problema foram desenvolvidos 

sistemas mistos, ou seja, são passivos até um determinado nível de vibrações e atuam como 

ativos a partir de níveis predefinidos [23]. Para as chaminés estes sistemas não são muito 

comuns, uma vez que sistemas passivos por norma são suficientes.  

Os sistemas passivos são mobilizados quando se inicia a oscilação. Têm a particularidade de 

apenas serem capazes de controlar um modo de vibração, o que, por vezes, significa a 

implementação de um elevado número de dispositivos para controlar vários modos de vibração 

problemáticos [23]. Além disso, como se irá evidenciar neste trabalho, a eficiência destes 

sistemas de amortecimento é muito sensível à afinação da sua frequência. O sistema mais 

usado em chaminés autoportantes é o TMD em pêndulo com amortecimento mecânico. 

 

 
Figura 2.14 - Sistema TMD para uma chaminé autoportante [25]. 

 

Os sistemas passivos, por sua vez, podem ser de dois tipos. Estes sistemas podem apresentar 

a sua massa materializada por água, os TLD (Tuned liquid Damper), ou em então por um 

material sólido que é normalmente o aço, os TMD (Tuned Mass Damper). 
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2.3.5. Tuned liquid damper (TLD) 
 

Estes tipos de sistemas de amortecimento foram inicialmente usados nos navios e só 

recentemente implementados no controlo de vibrações em estruturas. Um TLD usa água, ou 

outro líquido, confinado num contentor e a força de restituição é gerada por gravidade. A 

absorção de energia provém das delimitações interpostas entre o líquido e recipiente e das 

turbulências do fluxo do líquido [19]. 

Podem ser divididos em duas categorias: amortecimento por agitação do líquido ou por 

coluna de líquido sintonizada. 

No caso do amortecimento se dever à agitação do líquido, o período de vibração do 

mecanismo é ajustado pelo tamanho do contentor ou pela profundidade a que o líquido se 

encontra. A capacidade de amortecimento é incrementada devido á colocação de obstáculos à 

passagem do líquido, como malhas ou barras. 

 

 
Figura 2.15 - Exemplo de TLD de amortecimento por agitação do líquido [19]. 

 

No caso do amortecimento por coluna de líquido sintonizada, o período de vibração é 

ajustado pelas formas da coluna ou pela pressão do ar na coluna. A capacidade de 

amortecimento é incrementada ajustando o orifício na coluna, o qual gera elevada turbulência. 

 

 
Figura 2.16 - Exemplo de TLD de amortecimento por coluna de líquido [19]. 

 

O princípio básico de absorção da energia cinética da estrutura principal é o mesmo dos TMD. 

Comparativamente a estes, os TLD apresentam as seguintes vantagens [19]: 

 Como não existe atrito, movimentos suaves do líquido são possíveis para pequenas 
vibrações; por isso, são eficientes para controlar pequenos movimentos; 
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 São mecanismos simples, por conseguinte acessíveis, em termos de custo e 
manutenção; 
 

 Um único TLD  pode ser facilmente usado para amortecer duas direções de vibrações 
horizontais; 
 

 São facilmente trasportáveis para os casos em que um largo número seja necessário. 
 

Como desvantagem em relação aos TMD, apresentam o facto de o volume de água necessário 

ser superior, quando comparado com o volume do TMD, em geral de aço. Por conseguinte, 

para obter o mesmo efeito de amortecimento seria necessário mais espaço para a sua 

aplicação. 

 

2.3.6. Tuned Mass Damper 
 

Um amortecedor de massa sintonizada (TMD – Tuned Mass Damper) é um dispositivo que é 

composto por uma massa  𝑀𝑇, uma mola com rigidez 𝐾𝑇 e um amortecimento 𝐶𝑇, acoplado á 

estrutura próximo do ponto onde o movimento a controlar é maior. 

Quando a estrutura começa a vibrar o TMD é excitado de tal maneira que vibra na mesma 

frequência, no entanto, numa fase diferente. A energia cinética da estrutura é transmitida ao 

TMD e dissipada pelo seu sistema próprio de amortecimento.  

 

 
Figura 2.17 – Modelo de TMD aplicado no topo de um edifício [19]. 

 

Para atingir a eficiência máxima no controlo do movimento, o período fundamental do TMD é 

sintonizado com um período natural da estrutura, daí o nome de Amortecedor de Massa 

Sintonizada. 

O TMD é um sistema simples do ponto de vista mecânico, não necessita de energia externa 

para funcionar, é fácil de manter e altamente fiável. O sistema TMD é usado em muitas 

estruturas altas e flexíveis como torres, chaminés, edifícios de escritórios e habitações. 

A principal vantagem de um TMD é a sua simplicidade. No entanto, apresenta algumas 

limitações, como por exemplo [26]: 

 Apenas tem capacidade para amortecer um modo de vibração; 
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 O seu desempenho é sensível a alterações da frequência própria da estrutura 

(causadas por deterioração natural ou remodelação da estrutura); 

 

 O máximo amortecimento que pode ser atingido por um TMD é proporcional á relação 

de massas entre a estrutura principal e o TMD, i.e. elevadas relações de 

amortecimento podem apenas ser conseguidas com um TMD de peso considerável; 

 

 A implementação de um sistema TMD requer bastante trabalho de engenharia, 

condição que pode tornar a solução ineficiente para a produção de apenas uma 

unidade. 

 

O maior TMD que existe no mundo é o TMD instalado no Taipei 101, em Taiwan. O dispositivo 

que, funciona em pêndulo, amortece as vibrações devidas a ventos até 216 km/h. O dispositivo 

esférico pesa cerca de 660 toneladas e mede 5,5 metros. O custo total da sua conceção foi de 

aproximadamente 3,4 milhões de euros. É uma magnífica obra de engenharia e que está 

aberta ao público [27]. 

 

 
Figura 2.18 - TMD em pêndulo no Taipei 101 [27]. 

 

Embora, o TMD seja um dos sistemas mais eficazes para mitigar os efeitos de vibrações 

induzidas pela ação do vento, para estruturas muito altas, os sistemas precisam de uma massa 

significativa e, por sua vez, de muito espaço no topo da estrutura para acomodar essa massa. 

Isto conduz a custos extra para a sua produção e a problemas de implementação. Uma 

definição de TMD muito prática, capaz de ultrapassar esta dificuldade, é o TMD em pêndulo [7]. 

 

2.3.7. TMD em pêndulo com amortecedor mecânico 
 

Existem várias soluções para a materialização do sistema TMD. O sistema mais utlizado para 

chaminés autoportantes, como foi anteriormente mencionado, é o sistema em pêndulo com 

amortecimento mecânico. Este sistema também é conhecido por sistema Hirsch. 
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Figura 2.19 - Sistema Hirsch [28][25]. 

 

O sistema é formado por um anel de massa constituído por aço, uma estrutura de suporte 

composta por barras metálicas rotuladas no topo e por um amortecimento materializado por 

molas acopladas ao fuste da chaminé. 

A frequência do TMD, assumindo o movimento oscilatório de um pêndulo perfeito, define-se a 

partir do comprimento das barras metálicas que suspendem o anel de massa, pela seguinte 

fórmula: 

 

 𝑓𝑇 =
1

2𝜋
√
𝑔

𝐿
 (2.6) 

 

em que 𝑔 representa a aceleração gravítica e 𝐿 representa o comprimento de suspensão. Um 

dos critérios mais importantes do dimensionamento destes sistemas é assegurar que os 

elevados movimentos do anel de massa não colidem com o fuste da chaminé. Refira-se que, 

as molas acopladas ao fuste também conferem rigidez ao movimento do TMD, ou seja, este 

valor para o comprimento é apenas indicativo (para a análise feita no presente trabalho), pelo 

que, o ajuste da frequência rigoroso terá que ser feito tendo em consideração o comprimento 

das barras e desta rigidez em simultâneo.  

Pela viabilidade de implementação numa chaminé, este será o sistema de amortecimento 

adotado no capítulo 5. 
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3. Ação do Vento 

 

3.1. Introdução 

 

A modelação da ação do vento é um tema complexo. Na presente dissertação apenas se 

analisam os seus efeitos mais relevantes para o caso específico de chaminés. Assim, neste 

capítulo abordam-se, primeiramente, os conceitos básicos por detrás da quantificação e 

modelação da velocidade do vento. Seguidamente, apresenta-se uma das metodologias EC1-

1-4 [1] para o cálculo dos efeitos da ação do vento em estruturas de chaminés. 

 

3.2. Velocidade do Vento 

 

O vento pode ser caracterizado como uma massa de ar que circula na atmosfera com uma 

determinada velocidade [29]. A velocidade do vento pode ser medida através de um dispositivo 

chamado anemómetro cuja rotação das pás induz magneticamente uma voltagem proporcional 

à velocidade do vento [25]. 

 

 
Figura 3.1 – Anemómetro [25]. 

 

O anemómetro mede a direção e a velocidade instantânea num determinado momento. Assim, 

para um determinado intervalo de tempo, o anemómetro pode registar vários valores 

instantâneos dando origem a um gráfico que representa a velocidade num determinado 

período. 
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Figura 3.2 - Registos instantâneos de velocidade do vento [25]. 

 

A velocidade média do vento pode ser analisada de maneira a se determinar a probabilidade 

de ocorrer uma velocidade do vento para um período de tempo considerado. Para efeitos de 

cálculo, o EC1-1-4 [1] considera uma velocidade de vento com 2% de probabilidade de ser 

excedida no período de um ano, ou seja, velocidades com um período de retorno de 50 anos (o 

aprofundamento do conceito teórico de período de retorno pode-se encontrar em bibliografia 

[30]). 

Porque a velocidade instantânea não é útil para o dimensionamento da ação, é definido um 

intervalo de tempo para o qual se assume uma velocidade média. Na Figura 3.3 ilustra-se um 

registo de velocidades de vento ao longo do tempo, onde se consideram duas velocidades 

médias diferentes em função do intervalo de tempo adotado. 

 

 
Figura 3.3 - Velocidades médias do vento para diferentes períodos de registo [25]. 

 

Segundo [30], esse intervalo de tempo deverá obedecer aos seguintes aspetos: 

 Possuir uma duração tal que permita recorrer aos valores normalmente registados em 

estações meteorológicas e permita, também, observar um número significativo de 

ciclos da resposta dinâmica de estruturas solicitadas pelo vento; 

 

 Ser suficientemente curto para ser representativo de ventos intensos com uma curta 

duração; 
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 Corresponder a valores reduzidos em relação aos efeitos não estacionário do vento, 

quer em termos de intensidade quer em termos de permanência do rumo de atuação. 

Deste modo, não são esperadas variações significativas dos valores da velocidade 

média correspondentes a registos significativos. 

 

Para este intervalo, o EC1-1-4 [1] define que o intervalo de registo deve ser de 10 minutos, 

independentemente de se estar a considerar um efeito estático ou dinâmico do vento [3]. 

 

3.3. Variação da velocidade média do vento em altura 

 

Os anemómetros são colocados, de acordo com as normas internacionais para comparação de 

dados de vento, a uma altura de 10 m acima da superfície terrestre [25]. Para se poder calcular 

o efeito da ação numa estrutura importa saber a variação da velocidade do vento em altura. 

Como se viu anteriormente pode-se definir uma velocidade média do vento em função de um 

intervalo de tempo. 

Assumindo que velocidade do vento para uma determinada direção assume o mesmo perfil 

medido pelo anemómetro, a velocidade instantânea do vento, num determinado ponto P, pode 

ser definida como por uma parcela constante, devido à velocidade média 𝑣𝑚(𝑡, 𝑧), e uma 

parcela variável 𝑣𝑡′(𝑡, 𝑧), devido às flutuações do escoamento. 

A velocidade média do vento cresce em altura até um nível que define o topo da camada limite 

atmosférica (𝛿). Acima da camada limite da atmosfera a velocidade do vento tende para uma 

velocidade constante, a velocidade geostrófica 𝑣𝑔𝑟 [31]. 

 

 
Figura 3.4 - Perfil da velocidade ao longo do tempo em altura [29]. 

 

Abaixo da camada limite da atmosfera a velocidade é afetada por obstáculos e pelo efeito de 

atrito existente entre o vento e a superfície terrestre. Este efeito pode variar segundo o tipo de 

uso do solo. 

Ao nível da superfície terrestre o livre escoamento de ar é afetado por obstáculos como 

montanhas, árvores, estruturas, etc. e pelo atrito com o solo [25]. Este atrito aumenta a 

turbulência do escoamento, efeito que se vai dissipando em altura. Esta resistência que a 

superfície terrestre oferece ao escoamento de ar é designada por “rugosidade do solo”.  
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Figura 3.5 - Perfil da velocidade média do vento em áreas rurais e em áreas urbanas [30]. 

 

O EC1-1-4 [1] define várias categorias de terreno diferentes em função da  quantidade de 

obstáculos e tipo da superfície do solo. 

Além da velocidade média, a parcela variável da velocidade apresenta valores que têm de ser 

contabilizados nos cálculos da estrutura. Esta turbulência do escoamento é tratada de forma 

estatística. 

 

3.4. Velocidade média do vento de acordo com o EC1-1-4 

 

Segundo o EC1-1-4 [1], para se definir a velocidade média, primeiro calcula-se um valor de 

referência, isto é, para um intervalo de registo (que o EC1-1-4 considera ser 10 min) e para o 

terreno de referência categoria II (terreno do tipo campo aberto, com vegetação rasteira, tal 

como erva, e obstáculos isolados com separações entre si de pelo menos 20 vezes a sua 

altura). Este valor tem ainda de ser ajustado, através de parâmetros que refletem a influência 

da direção do vento e da época do ano que se considere. 

 

 𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟.𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 . 𝑣𝑏,0 (3.1) 

 

𝑣𝑏 - Valor de referência da velocidade do vento, definido em função da direção do vento e da 

época do ano a uma altura de 10m acima da superfície de um terreno de categoria II. 

𝑣𝑏,0 - Valor básico da velocidade de referência  

𝑐𝑑𝑖𝑟 - Coeficiente de direção 

𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 - Coeficiente de estação 

Para que se possa definir a velocidade média, em função deste valor, importa ainda 

contabilizar a influência da rugosidade e da orografia do terreno. 

 

 𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧). 𝑐𝑜(𝑧). 𝑣𝑏 (3.2) 
 

𝑐𝑜(𝑧) - Coeficiente de orografia que pode ser considerado igual a 1,0 exceto em situações 

extraordinárias de terreno (falésias, colinas etc.) em que este valor deve ser aumentado de 5%. 
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𝑐𝑟(𝑧) - Coeficiente de rugosidade que pretende contabilizar o efeito do terreno a barlavento da 

estrutura e pode ser calculado utilizando a seguinte expressão: 

 

 𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 . 𝑙𝑛 (
𝑧

𝑧0
) para 𝑧𝑚𝑖𝑛 < 𝑧 < 𝑧𝑚𝑎𝑥 (3.3) 

 

 𝑐𝑟(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧𝑚𝑖𝑛) para 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛 (3.4) 
 

𝑧0 - Comprimento de rugosidade 

𝑧𝑚á𝑥 – Altura máxima de validade dos perfis de velocidade média indicados no EC1-1-4, igual a 

200 m 

𝑘𝑟 - Coeficiente de rugosidade que tem a seguinte fórmula de cálculo: 

 

 𝑘𝑟 = 0,19. 𝑙𝑛 (
𝑧0
𝑧0,𝐼𝐼

)0,07 (3.5) 

 

em que 𝑧0,𝐼𝐼 representa o comprimento de rugosidade para um terreno de categoria II. 

 

3.5. A turbulência do vento atmosférico 

 

Devido à baixa viscosidade do fluido, à rugosidade to terreno e aos obstáculos da superfície 

terrestre, o escoamento abaixo da camada limite da atmosfera é sempre turbulento. Donde se 

conclui que, para quantificar a ação do vento, têm de contabilizar-se as flutuações. Estas 

podem agravar os efeitos da ação, cuja periodicidade pode variar entre intervalos de segundos 

até intervalos de alguns minutos. A turbulência é um fenómeno instável e aleatório, sendo 

analisado através de métodos estatísticos e quantificado através de processos estocásticos [3]. 

Para a direção longitudinal, a intensidade da turbulência é definida como o quociente entre o 

desvio padrão das flutuações de velocidade e a velocidade média do vento. 

 

 𝐼𝑣(𝑧) =
𝜎𝑣
𝑈(𝑧)

 (3.6) 

 

De acordo com EC1-1-4 [1], a intensidade da turbulência varia com a altura, segundo: 

 

 𝐼𝑣(𝑧) =
𝜎𝑣

𝑣𝑚(𝑧)
=

𝑘𝐼

𝑐0(𝑧). ln (
𝑧
𝑧0
)
 para 𝑧𝑚𝑖𝑛 < 𝑧 < 𝑧𝑚𝑎𝑥 (3.7) 

 

 𝐼𝑣(𝑧) = 𝐼𝑣(𝑧𝑚𝑖𝑛) para 𝑧 < 𝑧𝑚𝑖𝑛 (3.8) 
 

𝑐0 - Coeficiente de orografia 

𝑧0  - Comprimento de rugosidade 
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𝑘𝐼 - Coeficiente de turbulência  

O efeito da orografia pode ser desprezado, salvo exceções de terreno especiais (falésias, 

colinas etc.) que façam aumentar a velocidade do vento em mais do que 5%.  

 

3.6. Flexão Longitudinal do Fuste (Efeito da Rajada) 

 

A pressão dinâmica do vento correspondente a uma determinada velocidade de pico 𝑉𝑝 (ou 

seja, o valor da velocidade do vento tomado para efeitos de projecto, igual à velocidade média 

acrescida de uma parcela devida à turbulência) é igual a: 

 

 𝑞𝑝 =
1

2
𝜌𝑉𝑝

2 (3.9) 

 

em que 𝜌 e 𝑉 representam respetivamente a densidade do ar e a velocidade do vento. Os 

efeitos destas pressões são contabilizados como forças estáticas equivalentes, para uma 

determinada área projetada que depende da geometria da estrutura. Este método aplica-se 

para as velocidades mais condicionantes, ou seja, tendo em conta a turbulência. 

Estas forças podem ser obtidas através da medição direta das pressões na parede ou podem 

ser estimadas através de coeficientes de força apropriados, tendo em conta as características 

aerodinâmicas da estrutura. 

A força estática equivalente do vento, para uma dada pressão de pico (pressão para uma 

velocidade condicionante do vento), é igual a [1]: 

 

 𝐹𝑊 = 𝑐𝑠. 𝑐𝑑 . 𝑐𝑓 . 𝑞𝑝. 𝐴𝑟𝑒𝑓 (3.10) 

 

𝑐𝑠. 𝑐𝑑 - Coeficiente estrutural 

𝑞𝑝 - Pressão dinâmica de pico 

𝐴𝑟𝑒𝑓 - Área de referência da construção (em chaminés, se 𝐹𝑊 for definida como a força 

exercida pelo vento por unidade de comprimento do fuste, este termo corresponde ao diâmetro 

da secção transversal do fuste) 

𝑐𝑓 - Coeficiente de força 

 

O coeficiente de força 𝑐𝑓 para um cilindro de base circular pode ser obtido através de:  

 

 𝑐𝑓 = 𝑐𝑓,0. 𝜑𝜆 (3.11) 

 

𝑐𝑓,0 - Coeficiente de força em cilindros sem que haja escoamento livre em torno da superfície 

𝜑𝜆 - Coeficiente de efeitos de extremidade 
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Figura 3.6 - Variação do valor do coeficiente de força 𝑐𝑓,0 com o número de Reynolds [1]. 

 

Para o cálculo deste valor o EC1-1-4 [1] fornece as seguintes expressões (Figura 3.6): 

 

 𝑐𝑓,0 = 1,2 𝑠𝑒 𝑅𝑒 ≤ 1,81 × 105 (3.12) 

 

 𝑐𝑓,0 = 𝑚𝑎𝑥 {1,2 +
0,18 + 𝑙𝑜𝑔 (10.

𝑘
𝑏
)

1 + 0,4. 𝑙𝑜𝑔 (
𝑅𝑒
106

)
; 0,4;

0,11

(
𝑅𝑒
106

)0,4
} 𝑠𝑒 𝑅𝑒 > 1,81 × 105 (3.13) 

 

𝑘  - Dimensão característica da rugosidade da superfície, designada por rugosidade 

equivalente  

𝑅𝑒 - Número de Reynolds, definido por: 

 

 𝑅𝑒 =
𝑣𝑝𝐷

𝜐𝑎𝑟
 (3.14) 

 

𝜐𝑎𝑟 - Viscosidade cinemática do vento 

𝑣𝑝 – Velocidade de pico do vento 

O coeficiente de efeitos de extremidade 𝜑𝜆 depende da esbelteza efetiva 𝜆𝑒𝑓 e do índice de 

cheios ∅ (quociente entre a área limitada pelo contorno do elemento 𝐴𝑐 e a área igual à soma 

das áreas projetadas do elemento 𝐴). 
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Figura 3.7 – Coeficiente de efeitos de extremidade [1]  

 

Para superfícies impermeáveis, como é o caso de uma chaminé, o índice de cheios é igual a 1 

(∅ =
𝐴

𝐴𝑐
= 1). Para chaminés autoportantes, a esbelteza efetiva na é dada por [10], 

 

 𝜆𝑒𝑓 =
2𝐻

𝐷
 (3.15) 

 

Por sua vez, a pressão de pico (valor da pressão dinâmica do vento que tem em consideração 

o efeito da turbulência) ao longo da estrutura, tem a distribuição que se ilustra 

esquematicamente na Figura 3.8, notando que até à altura 𝑧𝑚𝑖𝑛 a distribuição é constante.  

 

 
Figura 3.8 - Distribuição das pressões de pico ao longo do fuste da chaminé (adaptado de [10]). 

 

A expressão da pressão de pico é igual a: 

 

 𝑞𝑝 = [1 + 7. 𝐼𝑣(𝑧)].
1

2
. 𝜌𝑎𝑟 . 𝑉𝑚(𝑧)

2 (3.16) 

 

Além da flexão longitudinal do fuste, as pressões ao longo da superfície do fuste também 

introduzem momentos fletores circunferenciais (momentos de ovalização), que podem ser 
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relevantes no caso de chaminés metálicas e conduzir à definição de anéis de rigidez no 

fuste [10]. 

 

3.7. Desprendimento de vórtices 

 

Quando o escoamento de um fluido (neste caso o ar atmosférico) percorre uma superfície 

cilíndrica, a partir de uma determinada velocidade do escoamento observa-se a formação de 

um lençol de vórtices que se vão “formando” e “desprendendo”. Este fenómeno provoca 

flutuações regulares das forças aerodinâmicas e, em especial, da componente transversal ao 

escoamento. Assim, o desprendimento de vórtices provoca na estrutura uma excitação 

transversal ao escoamento com uma determinada frequência que, ao aproximar-se da 

frequência própria da estrutura, pode provocar vibrações com um impacto decisivo no seu 

comportamento [10]. 

 
Figura 3.9 - Formação da estrada de von Karman num escoamento em torno duma secção circular [29]. 

 

Este fenómeno ocorre para uma determinada gama de valores do número de Reynolds (𝑅𝑒) 

Para números de Reynolds reduzidos, as linhas de corrente do escoamento aproximam-se da 

forma da secção e o escoamento dá-se sem haver formação de vórtices. Quando se aumenta 

a velocidade do escoamento, e por sua vez o número de Reynolds, começa-se a desenvolver 

uma ‘’estrada de vórtices de Von Kármán’’ [29] dando início ao desprendimento de vórtices. 

Aumentando a velocidade, para lá de um determinado limite, a periodicidade do 

desprendimento destes vórtices perde-se e o escoamento, na parte de trás do elemento, dá-se 

com duas zonas laterais em regime laminar e uma zona central puramente turbulenta.  

 

Como mencionado anteriormente, o fenómeno de desprendimento de vórtices provoca na 

estrutura uma força transversal ao escoamento, com uma determinada frequência. Essa 

frequência relaciona-se com um parâmetro adimensional que caracteriza o escoamento, o 

número de Strouhal. Este parâmetro depende das características da secção do corpo imerso e 

da velocidade do escoamento. O número de Strouhal é dado pela seguinte expressão:  

 

 𝑆𝑡 =
𝐵. 𝑓𝑣𝑠
𝑉

 (3.17) 

 

𝑆𝑡 - Número de Strouhal 

𝐵 - Secção transversal do corpo imerso 

𝑓𝑣𝑠 - Frequência do desprendimento de vórtices 

𝑉 - Velocidade do escoamento 
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Se a frequência do desprendimento de vórtices for igual a uma frequência própria da estrutura, 

esta entra em ressonância e dá-se o fenómeno designado na terminologia anglo-saxónica de 

“lock-in”. Verifica-se que após se iniciar a sincronização, pode ocorrer um aumento de 

velocidade do vento que como se pode observar na Figura 3.10, até um determinado valor, 

não afeta o fenómeno, mantendo-se a sua frequência para um intervalo de velocidades. 

 

 
Figura 3.10 - Região de sincronização entre a frequência de libertação de vórtices e a frequência própria 

da estrutura [32]. 

 

Como se verá adiante no capítulo do cálculo dos efeitos do desprendimento de vórtices, o EC1-

1-4 [1] estipula a gama de velocidades do vento para a qual se deve considerar o “lock-in” em 

função da velocidade crítica.  

Quanto ao número de Strouhal refira-se que, para secções cilíndricas, o número de Reynolds 

não apresenta grande influência [33]. O EC1-1-4[1] define para este tipo de secções 𝑆𝑡 = 0,18 

independente do valor do número de Reynolds. 

Existe ainda outro parâmetro, adimensional, que intervém na avaliação do comportamento de 

estruturas esbeltas e submetidas a vibrações transversais, o número de Scruton. A 

suscetibilidade de uma estrutura ao fenómeno de desprendimento de vórtices pode ser medida 

através do número de Scruton, que é dado pela seguinte expressão: 

 

 𝑆𝐶 =
2 × 𝛿𝑠 ×𝑚𝑖,𝑒

𝜌 × 𝐷
 (3.18) 

 

𝑆𝐶 - Número de Scruton 

𝛿𝑠 - Coeficiente de amortecimento (decremento logarítmico) 

𝑚𝑖,𝑒 - Massa equivalente por unidade de comprimento 

𝜌 - Massa volúmica do ar 

𝐷 - Diâmetro da secção 

Onde: 

 

 𝛿𝑠 = 2. 𝜋. 𝜉𝑠 (3.19) 
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é o amortecimento estrutural, expresso como decremento logarítmico 

𝜉𝑠 - Coeficiente de amortecimento estrutural para uma determinada configuração modal.  

𝑚𝑖,𝑒 - massa modal equivalente por unidade de comprimento, que é definida como [10]: 

 

 𝑚𝑖,𝑒 =
∫ 𝑚(𝑧) × 𝜙𝑖

2(𝑧)
𝑙

0
𝑑𝑧

∫ 𝜙𝑖
2(𝑧)

𝑙

0
𝑑𝑧

 (3.20) 

 

𝑚(𝑧) – Massa distribuída (por metro da altura da chaminé) 

 

𝜙𝑖(𝑧) – Configuração modal 

 

Estruturas altas e esbeltas, como torres ou chaminés, são estruturas muito afetadas pela ação 

do desprendimento de vórtices. Este fenómeno é particularmente relevante em estruturas 

metálicas caracterizadas por um amortecimento baixo e que apresentem um valor reduzido do 

número de Scruton. Como se ilustra na Figura 3.11, a resposta dinâmica é bastante 

amplificada para valores baixos do número de Scruton. 

 

 
Figura 3.11 - Máximo deslocamento no topo de uma chaminé em função do número de Scruton. 

Calculado para uma chaminé com H = 70 m; D = 2,6 m; mi,e = 560 kg [6]. 

 

Como se pode verificar, a chaminé apresenta valores de 𝑆𝐶 inaceitáveis de deslocamento no 

topo para 𝑆𝐶<15. Para valores superiores, a chaminé verifica o critério de admissibilidade para 

o deslocamento. Constata-se também que para valores de número de Scruton entre 5 e 15 há 

uma variação considerável. Aumentando este valor a redução do deslocamento deixa de ser 

significativa. Com isto conclui-se que aumentando o amortecimento estrutural melhora-se a 

resposta dinâmica da estrutura, mas a partir de determinado valor o aumento do 

amortecimento estrutural deixa de ter impacto relevante. 
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3.8. Oscilações de Ovalização  

 

As chaminés metálicas são estruturas que se enquadram no tipo de estruturas passíveis de ser 

afetadas pelo fenómeno de ovalização, devido à sua espessura fina e devido ao fraco 

amortecimento estrutural. O facto de estas estruturas apresentarem espessuras finas faz com 

que seja possível deformarem-se ao nível da sua casca. Os primeiros estudos deste fenómeno 

foram feitos depois de se observar o seu efeito numa chaminé metálica (com 68 m de altura, 

3,44 m de diâmetro e 7,9 mm de espessura das paredes) a uma velocidade de vento de 40 

km/h [3]. 

Outros casos de chaminés que apresentavam este tipo de deformação, ou mesmo o colapso, 

foram aparecendo. A responsabilidade por este fenómeno foi atribuída a oscilações de 

ovalização, o que levou ao estudo do fenómeno. Inicialmente julgava-se que as oscilações de 

ovalização eram uma consequência do desprendimento de vórtices, por se observar que estas 

oscilações ocorriam para valores de frequência duplos do valor de frequência do 

desprendimento de vórtices (ou seja, para cada ciclo de desprendimento de vórtices ocorriam 

dois ciclos de ovalização). 

 

 
Figura 3.12 - Relação entre as oscilações de vibração transversais e de ovalização [10]. 

 

A título de curiosidade, refira-se, no entanto, que tal dependência não é direta, conforme foi 

revelado pelo trabalho de Paussudis e Helluer [33]. Fazendo atravessar um escoamento 

uniforme através de um cilindro com uma chapa metálica na parte de trás do elemento para 

impedir a formação de vórtices, como mostra a Figura 3.13, registou-se que embora a estrada 

de Von Kármán não se formasse as oscilações de ovalização ocorriam. Na Figura 3.13, 

apresenta-se um esquema ilustrativo desta experiência.  
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Figura 3.13 - Experiência de Paidoussis e Helleur [33]. 

 

Embora não estejam relacionados diretamente, o facto é que, para certas condições, verifica-

se que a frequência dos modos de ovalização é igual ao dobro da frequência dos modos de 

vibração transversais. Assim, o EC1-1-4 [1] define que para uma casca cilíndrica a velocidade 

crítica de ovalização (𝑉𝑐𝑟,𝑜𝑣) é a velocidade para a qual a frequência de ovalização (𝑓𝑜𝑣) é o 

dobro da frequência de desprendimento de vórtices (𝑓𝑣). 

 

 𝑉𝑐𝑟,𝑜𝑣 =
𝑓𝑣𝑠. 𝐷

2. 𝑆𝑡
↔ 𝑓𝑜𝑣 = 2. 𝑓𝑣𝑠 (3.21) 

 

Para uma estrutura cilíndrica de parede fina com secção circular, a frequência do modo 

fundamental de ovalização pode ser calculada através da seguinte expressão [1]: 

 

 𝑓𝑜𝑣,1 = 0,492
𝑡

𝐷2
√

𝐸

𝜌.(1−𝜐2)
 (Hz) (3.22) 

 

𝑓𝑜𝑣,1 - Frequência do modo fundamental de vibração de ovalização 

𝑡 - Espessura da casca cilíndrica 

𝐷 - Diâmetro da secção 

𝐸 - Módulo de Elasticidade de Young 

𝜐 - Coeficiente de Poisson 

𝜌 - Massa volúmica (kg/m
3
) 

Considerando uma chaminé metálica com 𝐸 = 210 GPa, 𝜐 = 0,3 e 𝜌 = 7850 kg/m
3
 a expressão 

(3.22) pode ser simplificada e tomar a seguinte formulação aproximada (t e D em metro, 𝑓𝑜𝑣 em 

Hz) [10]: 

 

 𝑓𝑜𝑣,1 ≈ 2600.
𝑡

𝐷2
  (3.23) 

 

É possível evitar este tipo de oscilações, aumentando a espessura do elemento ou então 

introduzindo anéis de rigidez ao longo da estrutura. 
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3.9. Cálculo dos efeitos do desprendimento de vórtices segundo o EC1-1-4 

 

Como foi mencionado anteriormente, o desprendimento regular de vórtices causa numa 

chaminé uma força transversal periódica com uma frequência igual à do desprendimento de 

vórtices. A frequência do fenómeno pode ser calculada através de: 

 

 𝑓𝑣𝑠 =
𝑉

𝐷
𝑆𝑡 (3.24) 

 

em que 𝑉 representa a velocidade média do escoamento, 𝐷 representa o diâmetro exterior de 

‘’referência’’ e St o número de Strouhal (no caso de um cilindro com secção circular, o EC1-1-4 

[1] fornece o valor de 𝑆𝑡 = 0,18). 

As oscilações transversais da chaminé são tanto mais amplificadas quanto mais a frequência 

do fenómeno se aproximar de uma frequência própria de vibração lateral da estrutura. Serão 

máximas quando ambas as frequências forem iguais (condição de ressonância). Assim, 

estabelece-se uma gama de velocidades para a qual a amplificação das oscilações pode ser 

determinante. Esta gama encontra-se centrada na velocidade que causa condições de 

ressonância, a qual se designa por velocidade crítica: 

 

 𝑉𝑐𝑟,𝑖 =
𝑓𝑖 . 𝐷

𝑆𝑡
 (3.25) 

 

O EC1-1-4 [1] estabelece o seguinte limite para a consideração do desprendimento de vórtices 

para as diferentes frequências modais: 

 

 𝑉𝑐𝑟,𝑖 > 1,25 𝑉𝑚(𝑧𝑐) (3.26) 

 

ou seja, se a velocidade média do vento para a altura de ‘’referência’’ (𝑧𝑐) for maior que 1,25 

vezes a velocidade crítica, acima definida, o EC1-1-4 [1] estipula que não é necessário 

considerar o desprendimento de vórtices. Importa, também, referir que a chaminé é tanto mais 

vulnerável ao fenómeno quanto maior for a sua esbelteza, 𝐻/𝐷. Se a esbelteza for inferior a 6 

(𝐻/𝐷 ≤ 6) não é necessário verificar os efeitos do desprendimento de vórtices [1].  

O EC1-1-4 [1] prevê dois métodos para o cálculo das amplitudes das vibrações transversais à 

direção do vento. O método 1, que tem uma aplicação mais geral, tem em conta os efeitos de 

rugosidade e turbulência, podendo ser utilizado em condições climáticas normais. O método 2 

é de mais fácil aplicação para estruturas em consola. Seguidamente apresenta-se o cálculo da 

amplitude das vibrações recorrendo a este método. 

O desprendimento de vórtices provoca deslocamentos transversais no topo da chaminé. Estes 

deslocamentos tornam-se mais significativos quando a frequência do desprendimento de 

vórtices se aproxima das frequências naturais da estrutura. Este deslocamento máximo, de 

acordo com o método 2, pode ser calculado através da seguinte expressão [1]: 

 

 𝜔𝑖,𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑆𝑡
2  .

1

𝑆𝑐
 . 𝐾𝜑  .  𝐾𝑤  . 𝑐𝑙𝑎𝑡 . 𝐷  (3.27) 
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St  - Número de Strouhal 

Sc  - Número de Scruton 

𝐾𝜑 - Coeficiente de configuração modal 

 𝐾𝑤 - Coeficiente de comprimento de correlação 

𝑐𝑙𝑎𝑡 - Coeficiente de força lateral 

𝐷 - Diâmetro de ‘’referência’’ 

 

O coeficiente de força lateral 𝑐𝑙𝑎𝑡 depende: da velocidade crítica do modo  𝑉𝑐𝑟,𝑖; da velocidade 

média na zona central na 𝑗 é𝑠𝑖𝑚𝑎 região onde é considerado o desprendimento de vórtices 𝑉𝑚,𝐿𝑗; 

e do coeficiente de força lateral de base 𝑐𝑙𝑎𝑡,0, valor este que varia com o número de Reynolds, 

segundo o gráfico da Figura 3.14. 

 

 
Figura 3.14 - Valor base do coeficiente de força lateral Clat,0 [1]. 

 

Na Tabela 3.1 apresenta-se o valor que o coeficiente de força lateral toma, em função da razão 
𝑉𝑐𝑟,𝑖

𝑉𝑚,𝐿𝑗
⁄ . 

 

Tabela 3.1 - Coeficiente de força lateral 𝑐𝑙𝑎𝑡,0 [10]. 

 
 

O coeficiente de configuração modal 𝐾𝜑 e o coeficiente do comprimento de correlação 𝐾𝑤 são 

calculados através das seguintes expressões: 
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 𝐾𝜑 =
∫ |𝜙𝑖(𝑠)|𝑑𝑠
𝐻

0

4𝜋 ∫ 𝜙𝑖
2(𝑠)𝑑𝑠

𝐻

0

 (3.28) 

 

 𝐾𝑤 =
∑ (∫ |𝜙𝑖(𝑠)|𝑑𝑠𝐿𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ (∫ |𝜙𝑖(𝑠)|𝑑𝑠𝐿𝑗
𝑚
𝑗=1

≤ 0,6 (3.29) 

 

Para estruturas em consola e admitindo que a configuração do modo fundamental de flexão é 

parabólica (𝜙𝑖(𝑧) = (𝑧 𝐻⁄ )
2
), tem-se que: 

 

 𝐾𝜑 = 0,13 (3.30) 

 

 e o valor de 𝐾𝑤   é dado por: 

 

 𝐾𝑤 = 3.
𝐿1
𝐻
. [1 − 

𝐿1
𝐻
+
1

3
. (
𝐿1
𝐻
)
2

] ≤ 0,6 (3.31) 

 

em que: 

𝐿1- Comprimento de correlação associado ao modo fundamental 

 

O comprimento de correlação 𝐿𝑗 representa, em cada modo, o comprimento da zona onde se 

considera que atua o desprendimento de vórtices. Na Figura 3.15 apresentam-se os 

comprimentos de correlação para os dois primeiros modos. 

 

 
Figura 3.15 - Comprimentos de correlação para os dois primeiros modos [10]. 

 

Como primeira aproximação, pode considerar-se que este comprimento é igual a 6D. Depois, 

por um processo iterativo ajusta-se o valor mediante a amplitude máxima das oscilações. Na 

Tabela 3.2, apresentam-se os intervalos a considerar, para o valor do comprimento de 

correlação, mediante o deslocamento máximo: 
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Tabela 3.2 - Comprimento de correlação 𝐿𝑗 [10]. 
𝑤𝑖,𝑚𝑎𝑥,𝑗

𝐷
≤ 0,10 𝐿𝑗 = 6𝐷 

0,10 <
𝑤𝑖,𝑚𝑎𝑥,𝑗

𝐷
< 0,60 Interpolação linear (6𝐷 <  𝐿𝑗 < 12𝐷) 

𝑤𝑖,𝑚𝑎𝑥,𝑗

𝐷
≥ 0,60 𝐿𝑗 = 12 𝐷 

 

 

A força lateral atuante no fuste por unidade de comprimento é dada pelo deslocamento do 

modo (𝑖) multiplicada pela rigidez modal, 

 

 𝐹𝑣𝑠,𝑖 = 𝑚(𝑧). (2𝜋𝑓𝑖)
2. ∅𝑖(𝑧). 𝑤𝑖,𝑚á𝑥 (3.32) 

 

 Por sua vez, o momento na base é calculado através de 

 

 𝑀𝑏 = ∫ 𝐹𝑣𝑠,𝑖 . 𝑧 𝑑𝑧
𝐻

0

 (3.33) 
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4. Amortecedor de Massa Sintonizada (TMD) 

 

4.1. Introdução às fórmulas de Den Hartog  

 

O TMD (“Tunned Mass Damper”) é um sistema de controlo de deslocamentos baseado no 

comportamento de um conjunto de massas sintonizadas. O estudo teórico destes sistemas tem 

a sua origem nas fórmulas que derivam do trabalho de Den Hartog.[7]. 

Este tipo de dispositivos (TMD e TLD) são frequentemente chamados de dissipadores, mas na 

verdade o princípio básico de funcionamento destes dispositivos baseia-se na alteração da 

resposta dinâmica da estrutura. Tem como base uma massa que contraria a vibração da 

estrutura, vibrando ela mesma com uma frequência próxima da frequência da estrutura mas em 

oposição de fase [7]. 

Frahm, em 1911 [34], desenvolveu o conceito de uma massa acoplada à estrutura de maneira 

a vibrar e a absorver a energia cinética proveniente das oscilações, para reduzir as vibrações 

em cascos de navios. 

Em seguida apresenta-se a teoria de base, começando pelo modelo mais simples de supressor 

de vibrações concebido por Frahm, até às fórmulas para o cálculo dos parâmetros ótimos 

deduzidas por Den Hartog para TMDs. 

Assim considere-se o sistema constituído pela “estrutura” (massa 𝑚𝑠 e rigidez elástica 𝑘𝑠) e 

pelo supressor de vibrações (massa 𝑚𝑡 e rigidez 𝑘𝑡) sujeito a uma ação harmónica 𝑝(𝑡) =

𝑃0. 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡), aplicada na estrutura como é ilustrado na Figura 4.1: 

 

 
Figura 4.1 - Modelo de um supressor de vibrações e duma estrutura onde atua uma ação harmónica [7]. 

 

Com o supressor instalado, em vez de se ter um sistema com um grau de liberdade, tem-se um 

sistema mecânico com dois graus de liberdade e que respeita as seguintes equações de 

equilíbrio: 

 

 

{
 
 

 
 

 
𝑚𝑠�̈�𝑠 + (𝑘𝑠 + 𝑘𝑡)𝑢𝑠 − 𝑘𝑡𝑢𝑡 = 𝑃0 sen(𝜔𝑡)

 
 

𝑚𝑡�̈�𝑡 + 𝑘𝑡(𝑢𝑡 − 𝑢𝑆) = 0                               
 

 (4.1) 
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A solução do sistema de equações anterior é igual a [35]: 

 

 

𝑢𝑠
𝑢𝑆 𝑠𝑡

=
1 − 𝑟𝑇

2

(1 − 𝑟𝑡
2) (1 +

𝑘𝑡
𝑘𝑠
− 𝑟𝑠

2) −
𝑘𝑡
𝑘𝑠

 (4.2) 

 

 

𝑢𝑡
𝑢𝑆 𝑠𝑡

=
1

(1 − 𝑟𝑡
2) (1 +

𝑘𝑡
𝑘𝑆
− 𝑟𝑆

2) −
𝑘𝑡
𝑘𝑠

 
(4.3) 

 

em que 𝑢𝑆 𝑠𝑡 = 
𝑃0

𝐾𝑡
 representa o deslocamento estático,  𝑟𝑆 =

𝜔

𝜔𝑆
, 𝑟𝑡 =

𝜔

𝜔𝑡
 e os termos 𝜔,𝜔𝑠 e 𝜔𝑡 

representam respetivamente as frequências angulares da ação harmónica, a frequência 

angular fundamental da estrutura sem o TMD (𝜔𝑠 = √
𝑘𝑠

𝑚𝑠
) e a frequência angular do TMD 

( 𝜔𝑡 = √
𝑘𝑡

𝑚𝑡
). 

A Figura 4.2 apresenta os resultados para a amplificação do deslocamento da estrutura 𝑢𝑠 em 

relação ao deslocamento estático  𝑢𝑠 𝑠𝑡 =
𝑃0

𝑘𝑆
, numa situação com e noutra sem supressor de 

vibrações. 

 

 
Figura 4.2 - Amplificação dos deslocamentos estáticos da estrutura com e sem supressor de vibrações 

[33.] 

 

Para a situação sem supressor de vibrações, a amplificação máxima do deslocamento estático 

ocorre quando as frequências da ação harmónica e da estrutura são iguais ( 𝑟𝑆 = 1). Com o 

supressor de vibrações para (𝑟𝑆 = 1), a amplificação do deslocamento é nula. A amplificação 

máxima do deslocamento ocorre, agora, quando a frequência da ação iguala as novas 

frequências da estrutura com dois graus de liberdade (“estrutura + supressor”). Como a 

estrutura não tem amortecimento, a energia cinética imposta pela ação não é dissipada e o 

deslocamento tende para infinito. 
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Mais tarde, Den Hartog concluiu que se se adicionasse amortecimento ao mecanismo de 

Frahm este novo dispositivo apresentava melhores resultados. Desenvolveu então um modelo 

com dois graus de liberdade e com amortecimento na ligação entre ambos, mas sem 

considerar o amortecimento estrutural. 

 

 
Figura 4.3 - Modelo de um supressor de vibrações e duma estrutura com amortecedor. 

 

Tomando 𝑞 =
𝑤𝑡

𝑤𝑠
, 𝜇 =

𝑚𝑡

𝑚𝑠
  e 𝜉𝑇 =

𝑐𝑡

2𝜔𝑡𝑚𝑡
, a solução da equação de equilíbrio para a amplificação 

do deslocamento estrutural para esta situação é igual a [35]: 

 

 
𝑢𝑠
𝑢𝑆 𝑠𝑡

= √
(2𝜉𝑇𝑞)

2 + (𝑟𝑆
2 − 𝑞2)2

(2𝜉𝑇𝑟𝑆𝑞)
2[1 − 𝑟𝑆

2(1 + 𝜇)]2 + {𝑟𝑆
4 − [1 + (1 + 𝜇)𝑞2]𝑟𝑆

2 + 𝑞2}2
 (4.4) 

 

Conclui-se que, neste caso, a amplificação dos deslocamentos é máxima para as frequências 

naturais do novo modelo com dois graus de liberdade, como no caso anterior. No entanto, 

essas amplificações não tendem para infinito. Verifica-se uma curva de amplificação mais 

distribuída do que aquela que inicialmente se tinha para o sistema. Conclui-se que o TMD é 

capaz de cobrir uma gama mais ampla de frequências e que a introdução de amortecimento 

permite limitar o deslocamento nas frequências de ressonância. 

 

 
Figura 4.4 - Curva de amplificação do deslocamento para o modelo com e sem TMD [35]. 
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Tendo em vista aperfeiçoar o sistema, Den Hartog decidiu analisar os parâmetros da equação 

(4.4). Verificou que as curvas para diferentes valores do coeficiente de amortecimento (𝜉𝑇) se 

intersetavam em dois pontos (P e Q) e que poderia fazer variar a sua amplitude, mediante a 

variação do valor de 𝑞. Ao variar o valor de 𝑞 reduzia a amplitude de um ponto e aumentava a 

amplitude do outro. Constatou ainda que o declive da curva era uma função do amortecimento 

do TMD (𝜉𝑇) [35]. 

 

 
Figura 4.5 - Curva da amplificação do deslocamento para valores de 𝜉𝑡 diferentes (q = 0,85 e μ = 0,15) 

[35]. 

 

Seguidamente, achou o valor de 𝑞 para o qual as amplitudes de P e Q coincidem. Por fim, 

calculou o valor ótimo do amortecimento do TMD para que as amplitudes destes pontos 

coincidissem com as amplitudes máximas, assegurando que o declive da curva em P e Q fosse 

nulo. O significado físico disto será a obtenção de uma curva, o mais plana possível, para as 

frequências ressonantes e assim reduzir a resposta dinâmica da maneira mais eficiente. 

Obtêm-se, assim, as fórmulas para o cálculo dos parâmetros ótimos de afinação de um TMD 

[19]: 

 

 𝑞𝑜𝑡𝑚 =
1

1 + 𝜇
 (4.5) 

 

 𝜉𝑜𝑡𝑚 =
1

2
√

3𝜇

8(1 + 𝜇)
 (4.6) 

 

O amortecimento que o TMD providencia à estrutura, expresso em decremento logarítmico, é 

dado por: 

 

 𝛿𝑒𝑞 = 2𝜋∆𝜉𝑒𝑞 (4.7) 

 

Para o TMD com o amortecimento e afinação ótimos o coeficiente de amortecimento estrutural 

terá o seguinte aumento [19]: 
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 ∆𝜉𝑒𝑞 =
1

2
√

𝜇/2

1 + 𝜇/2
 (4.8) 

 

Segundo [6] pode também calcular-se, aproximadamente, o incremento de amortecimento 

estrutural expresso em decremento logarítmico recorrendo ao máximo da curva de amplificação 

dos deslocamentos 𝐻𝑑𝑚á𝑥 = máx (
𝑢𝑇

𝑢𝑆 𝑠𝑡
), 

 

 𝛿𝑒𝑞 =
2𝜋

2𝐻𝑑𝑚á𝑥
 (4.9) 

 

É de notar que estas equações foram deduzidas não tendo em conta o amortecimento 

estrutural. No entanto, segundo [32] estas equações são válidas para estruturas que 

apresentem um amortecimento 𝜉𝑠 < 1%.  

Esta dedução foi feita tendo por base a consideração de ações harmónicas. Avalie-se, no 

entanto, a eficiência de um dispositivo TMD para ações com um conteúdo espetral mais vasto. 

Como se referiu anteriormente, o modelo mecânico composto pela estrutura e pelo TMD 

apresenta dois modos de vibração distintos. Villaverde [36], concluiu que para a ação sísmica, 

o TMD apresenta uma maior eficiência, em relação à otimização pelas fórmulas de Den Hartog, 

quando os coeficientes de amortecimento dos dois primeiros modos são aproximadamente 

iguais. Amortecimentos esses que se consideram iguais à média dos amortecimentos da 

estrutura e do TMD quando funcionam separadamente. O que na prática corresponde a que o 

TMD seja sintonizado adotando os seguintes parâmetros [37]: 

 

 𝑞 =  1,      𝜉𝑡   =   𝜉𝑠  𝜙 √𝜇 (4.10) 

 

em que 𝜙 representa o valor da configuração do modo de vibração no local de colocação do 

TMD na estrutura, normalizada para um fator de participação unitário. 

Para avaliar comparativamente as duas metodologias de definição dos parâmetros ótimos, fez-

se um estudo [37] que se propunha avaliar o desempenho do TMD submetido a diferentes tipos 

de ação. Neste estudo, sujeitou-se um modelo experimental dum pórtico com uma frequência 

fundamental 𝑓𝑠 = 5,42 𝐻𝑧 a três sismos com densidades espectrais de potência diferentes. 
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Figura 4.6 - Espetros de potência para três sismos diferentes [37]. 

 

Tabela 4.1 - Resultado dos deslocamentos do pórtico considerado para os diferentes sismos [37]. 

Ação sísmica 

Máximo Deslocamento (mm) 

Sem TMD Com TMD (a. harmónica) Com TMD (Villaverde) 

Sismo 1 2,21 2,44(+10%) 2,36(+8%) 

Sismo 2 14,46 8,93(-38%) 10,51(-27%) 

Sismo 3 7,26 8,28(-33%) 4,89(-33%) 

 

É assim possível constatar que para o sismo do tipo 1, cuja gama espetral de frequências se 

encontra afastada da frequência fundamental do pórtico, ambos os TMD, embora afinados 

cada um por uma metodologia diferente, são ineficazes, registando-se até um ligeiro aumento 

dos deslocamentos. A ineficácia do dispositivo neste caso, para ambas as metodologias, deve-

se à ausência de fenómenos de ressonância em torno da frequência fundamental, podendo 

ocorrer este tipo de fenómenos para outros modos para os quais o TMD não atua. De notar 

que, no entanto, esta situação em termos de deslocamentos absolutos não é significativa. 

Já para o sismo 2, o dimensionamento do TMD, segundo as fórmulas de Den Hartog, 

apresenta melhores resultados. Esta situação deve-se ao facto de o sismo 2 ter maior 

conteúdo espectral em frequências próximas da frequência fundamental da estrutura. No caso 

do sismo 3, as fórmulas de Villaverde são mais eficientes. A justificação está no facto de a 

gama de frequências deste sismo ser mais ampla, e este método prever a otimização do 

amortecimento dos dois primeiros modos ao invés de considerar apenas o primeiro. Assim, 

conclui-se que a afinação pelas fórmulas de Den Hartog se revela ser a mais eficiente quando 

o espetro de vibrações da ação se centra no modo fundamental da estrutura, como é o caso do 

efeito do desprendimento de vórtices.  
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4.2. Problemas a ter em conta com a afinação do TMD 

 

Como se viu, no exemplo apresentado em 2.1.3, o desempenho dum TMD pode ser 

tremendamente afetado por uma afinação incorreta. As características modais da chaminé são 

conhecidas apenas com um grau de aproximação pois a resposta modal é afetada, por 

exemplo, pelos efeitos da temperatura ou da corrosão que alteram as propriedades físicas e 

mecânicas da estrutura. Além disso, após a construção, a frequência e o amortecimento da 

estrutura especificados no projeto não são exatamente coincidentes com os valores 

verificados. Estas duas fontes de erro podem afetar a eficiência do TMD, que como se viu no 

capítulo anterior, é máxima apenas para os valores ótimos de afinação e amortecimento. 

Segundo os trabalhos de Bachmann e Weber [38], o desempenho do TMD não apresenta 

grande sensibilidade ao amortecimento do TMD mas, pelo contrário, a correta afinação da 

frequência é importante. Na Figura 4.7 ilustra-se esta sensibilidade. 

  

 
Figura 4.7 - Amplificações máximas em função do amortecimento do TMD [38]. 

 

Como se pode ver, para uma amplificação máxima de deslocamento de 20 vezes o 

deslocamento estático, os valores do amortecimento do TMD podem variar entre 

aproximadamente 0,025-0,175. O que ilustra a reduzida sensibilidade que a eficiência tem em 

relação ao amortecimento do TMD [38]. Pelo contrário, constata-se que a afinação da 

frequência é crucial, no sentido em que uma pequena variação influencia significativamente a 

amplificação do deslocamento estático. 

Para ilustrar esta dependência considere-se o seguinte exemplo. Na Figura 4.8, ilustram-se os 

resultados numéricos das curvas de amplificação do deslocamento. Consideram-se excitações 

harmónicas da mesma chaminé em três situações diferentes. No primeiro caso, demonstra-se 

a curva de amplificação numa chaminé sem TMD. No segundo caso, apresentam-se os 

resultados para uma chaminé com um TMD, afinado corretamente. E por último, no terceiro 

caso, apresentam-se os resultados para uma chaminé com um TMD em que que se assumiu 

que a frequência própria da estrutura era 𝑓𝑇 = 0,50𝐻𝑧, em vez do valor correto 𝑓𝑇 = 0,53𝐻𝑧 [6]. 
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Figura 4.8 - Curva da amplificação dos deslocamentos para três casos diferentes.[6]. 

 

Como se pode ver neste gráfico, um erro de 6% na consideração da frequência modal pode 

levar a uma amplificação máxima do deslocamento estático de cerca de 15 vezes, em vez de 9 

vezes para a afinação ótima do TMD. 

A verdade é que esta sensibilidade pode ser atenuada. As fórmulas de Den Hartog 

demonstram que quanto maior for a proporção de massas considerada, menor é o impacto da 

afinação ótima no desempenho do TMD. Ricciardelli [8] propôs-se estudar a proporção de 

massa mínima que se deveria considerar, na definição de um TMD, para chaminés sujeitas à 

ação do desprendimento de vórtices, de maneira a ter em conta as possíveis imperfeições na 

afinação do sistema. 

Em seguida, descreve-se a metodologia usada por Ricciardelli para avaliar a proporção de 

massa mínima a considerar para o correto dimensionamento do TMD numa chaminé sujeita à 

ação do desprendimento de vórtices.  

No seu procedimento, Ricciardelli [8] considerou que a resposta dinâmica da chaminé devida 

ao efeito do desprendimento de vórtices pode ser traduzida por um amortecimento negativo 

que representa o seu comportamento aeroelástico. Este amortecimento pode ser calculado 

através de: 

 

 𝜉𝑎 =
𝜌𝑑2

𝑚
{
𝑘

10
−

𝑘2

1 + 6𝐼𝑢
𝑒𝑥𝑝 [−(

6(1 − 𝑘)

1 + 6𝐼𝑢
)

2

]} =
𝜌𝐷2

𝑚
𝐾𝑎 (4.11) 

 

em que 𝜌, 𝑚, e 𝐷 representam, respetivamente, a densidade do ar, a massa distribuída em 

altura e o diâmetro da chaminé, 𝐼𝑢 representa a turbulência do ar e 𝑘 é a proporção da 

velocidade do vento em relação à velocidade crítica a uma cota de 5/6𝐻 (sendo 𝐻 a altura da 

chaminé). O máximo amortecimento aerodinâmico ocorre quando o valor de 𝑘 é 

aproximadamente 𝑘 ≅ 1 e considera-se que 𝐾𝑎 não excede o valor de 𝐾𝑎 = −0,65. 

Para uma estrutura com um amortecimento negligenciável, toda a capacidade de 

amortecimento depende do que é providenciado pelo sistema TMD. Os parâmetros ótimos, 

definidos de acordo com [8], são: 

 

 𝜉𝑒
𝑜𝑝𝑡

=
(1 + 1,5𝜇)[𝜇(1 + 0,75𝜇 − 1,125𝜇2)]0,5

4 + 7𝜇 − 0,75𝜇2 − 2,25𝜇3
≅ 0,26𝜇0,5 (4.12) 
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Assim, para que o TMD consiga estabilizar o comportamento devido ao desprendimento de 

vórtices, é necessário que a soma do amortecimento providenciado pelo TMD com o 

amortecimento negativo devido à ação do desprendimento de vórtices seja nula, isto é 𝜉𝑎 +

𝜉𝑒 = 0. Daqui decorre o valor da proporção entre a massa do TMD (definido com parâmetros de 

afinação  

ótimos) e a massa modal da estrutura, necessária para estabilizar o sistema, considerando os 

parâmetros ótimos [8]: 

 

 𝜇𝑚𝑖𝑛
𝑜𝑝𝑡

= 6,25
𝜌2𝑑4

𝑚2
 (4.13) 

 

Mas esta proporção de massa mínima pode não ser suficiente para garantir um controlo fiável 

da excitação devida ao desprendimento de vórtices, tendo em conta as anteriormente 

mencionadas fontes de erro que podem ocorrer na definição de um sistema de TMD. 

Considerando a excitação devida ao desprendimento de vórtices do tipo “ruído branco”
*
, o valor 

da resposta do primeiro modo de vibração da estrutura é igual [8]: 

 

 (
𝑦

𝑑
)
2

=
𝜋

4𝐷2
𝑓1𝑆𝑞(𝑓1)

𝜉𝑡𝑜𝑡(4𝜋
2𝑓1

2𝑚1)
2
 (4.14) 

 

em que 𝑦 representa o deslocamento do topo da chaminé e 𝑓1𝑆𝑞(𝑓1) o espectro da força modal 

calculada pela seguinte fórmula [8]: 

 

 𝑓1𝑆𝑞(𝑓1) = (
1

2
𝜌𝑈𝑐

2𝐶𝐿𝐷𝐻)
2 1

2𝛾 + 1

2𝐿

𝜆 + 3

1

√𝜋𝐵
 (4.15) 

 

O parâmetro 𝑈𝑐 representa a velocidade crítica do primeiro modo de vibração e 𝛾* representa o 

expoente da expressão do tipo potência que é assumida para estimar a configuração do 

primeiro modo de vibração, expressão essa que é 𝜙1(𝑧) = (
𝑧

ℎ
)
𝛾

.  

Considerando um parâmetro afeto à afinação ótima 𝛽, a expressão da relação entre a 

frequência do TMD e frequência da estrutura (𝑞 =
𝑓𝑠

𝑓𝑡
 ) vem igual a:  

 

 𝑞 = 𝛽𝑞𝑜𝑝𝑡 (4.16) 

 

O parâmetro |𝛽 − 1| é o valor do erro em relação à afinação ótima, ou seja, a diferença entre a 

afinação ótima e a afinação que de facto se verifica tendo em conta as fontes de erro. 

Ricciardelli assume que para maximizar a eficiência do TMD para uma excitação do tipo ruído 

branco os parâmetros ótimos de afinação são iguais a: 

 
*
 Uma excitação do tipo “ruído branco” corresponde, grosso modo”, a uma excitação aleatória com a 

mesma intensidade para todas as frequências. 
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 𝑞𝑜𝑡𝑚 = (1 + 1,5𝜇)−0,5 (4.17) 

 

 𝜉𝑜𝑡𝑚 =
1

2
[𝜇(1 − 0,75𝜇)]0,5 (4.18) 

 

Substituindo na equação (4.12) as equações (4.16), (4.17) e (4.18), o coeficiente de 

amortecimento providenciado pelo TMD, tendo em conta um erro na afinação do sistema, vem 

igual a: 

 

 𝜉𝑒 = 𝑐𝜇  (4.19) 

 

em que 𝑐 e 휀 são parâmetros relacionados com o valor do erro em relação à afinação ótima 

(|𝛽 − 1|).Na figura Figura 4.9 apresenta-se num gráfico a variação destes parâmetros. 

 

 
Figura 4.9 - Variação dos parâmetros em função do erro da afinação considerado [8]. 

 

Neste caso, a proporção de massa mínima do TMD necessária para anular o amortecimento 

aeroelástico negativo, devido ao desprendimento de vórtices, tendo em conta um erro em 

relação à afinação ótima, é igual a: 

 

𝜇𝑚𝑖𝑛 = (−
𝑘𝑎𝜌𝑑

2

𝑐𝑚
)

1/

 

 

(4.20) 

 

Das equações (4.14), (4.15) e (4.20) deduz-se a expressão do valor mínimo de proporção de 

massa (proposto por Ricciardelli) que se deve adotar para um determinado valor de erro de 

afinação considerado e para um deslocamento máximo do topo da chaminé: 

 

 𝜇 = [
𝜌𝑑2

𝑚
(

(2𝛾 + 1)𝐶𝐿
22𝐿𝜌𝑑2

256𝜋
7
3⁄ 𝑆𝑡

4(3 + 𝜆)𝐵𝑚(
𝑦
𝑑⁄ )

2 −
𝐾𝑎
𝐶
)] (4.21) 

 

𝐶𝑙 - Corresponde ao coeficiente 𝑐𝑙𝑎𝑡 indicado no EC1-1-4 

𝐿 - Comprimento de correlação  

𝜆 - Esbelteza da chaminé 
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𝐵 - Largura do espectro de densidade de forças do desprendimento 

𝑆𝑡 - Número de Strouhal 

𝑦 - Deslocamento máximo do topo da chaminé 

 

No capítulo 5, será apresentada uma abordagem, segundo uma das metodologias indicadas no 

EC1-1-4 [1], para o cálculo dos efeitos do desprendimento de vórtices, tendo em conta a 

resistência à fadiga, e far-se-á a comparação com a metodologia apresentada neste capítulo 

para a definição de proporção de massa mínima a considerar para o dimensionamento do 

TMD.  
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5. Exemplo de Aplicação 

 

5.1. Introdução 

 

Neste capítulo analisa-se um exemplo prático de uma chaminé industrial metálica autoportante. 

Para se ter em conta os efeitos do desprendimento de vórtices considerou-se uma chaminé 

com as dimensões de um exemplo analisado por Dyrbye e Hansen [39]. Refira-se que, embora 

não seja um projeto real, este exemplo destina-se a simular os procedimentos para atenuar os 

efeitos devidos ao desprendimento de vórtices com recurso à utilização de um TMD. 

A chaminé considerada apresenta um fuste cilíndrico com as seguintes dimensões: 

 

 

Figura 5.1 - Chaminé industrial metálica autoportante (imagem fora de escala). 

 

Considera-se que o tempo de vida útil de projeto é de 50 anos. O fuste da chaminé é composto 

por um aço S355 (massa vólumica igual a 𝜌𝑎ç𝑜 = 7850 𝑘𝑔/𝑚
3 e o módulo de elasticidade de, 

𝐸𝑎ç𝑜 = 210 𝐺𝑃𝑎). A chaminé possuí um forro acoplado à estrutura do fuste com uma massa 

equivalente de 260 𝑘𝑔/𝑚, distribuída ao longo da altura e que vibra conjuntamente com a 

massa estrutural. Nestas condições o momento de inércia segundo os dois eixos pricipais e 

massa estrutural são iguais a: 

 

𝑚𝑇 = 𝑚𝑓𝑜𝑟𝑟𝑜 +𝑚𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒 = 260 + 𝜋 × (
𝐷

4
−
(𝐷 − 2𝑡)

4
)

2

𝐻𝜌𝑎ç𝑜 = 1000𝑘𝑔/𝑚 

𝐼 ≈ 𝜋𝑅3𝑡 = 0,106𝑚3 

 

Assume-se que a chaminé se encontra situada em Portugal, na zona A e em terreno com 

rugosidade de categoria II. Para este contexto, considerando os valores recomendados pelo 

EC1-1-4 [1] , os valores dos parâmetros relacionados com a velocidade do vento para esta 

zona e para esta categoria de terreno são iguais a: 

 𝑣𝑏0 = 27 𝑚/𝑠 
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 𝑧0 = 0,05 𝑚 

 

 𝑧𝑚𝑖𝑛 = 3 𝑚 

 

Tomando estes parâmetros e ainda 𝑐𝑑𝑖𝑟 = 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 = 𝑐0 = 1, calcula-se a velocidade de base 

para o problema considerado. 

 

𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑣𝑏0 = 27𝑚/𝑠 

 

5.2. Cálculo do momento na base do fuste devido a efeitos de rajada do 

vento 

 

Como foi abordado anteriormente, uma das ações condicionantes no dimensionamento da 

chaminé é a pressão exercida ao longo do fuste devido à velocidade do vento em condições 

extremas. Em seguida calcula-se o valor do momento na base devido à flexão do fuste na 

direção do vento.  

O perfil de pressão de pico tem a variação que se ilustra na Figura 3.8, e apresenta a seguinte 

expressão: 

 

𝑞𝑝 = [1 + 7. 𝐼𝑣(𝑧)].
1

2
. 𝜌𝑎𝑟 . 𝑉𝑚(𝑧)

2 

 

Por sua vez, a força de arrastamento por metro, ao longo do fuste 𝐹𝑊 é igual à pressão de pico 

multiplicada pelo diâmetro e pelos coeficientes estrutural (𝑐𝑠𝑐𝑑) de força (𝑐𝑓). Estes coeficientes 

dependem da geometria da secção e da velocidade do vento. Neste caso tem-se 𝑐𝑓 = 0,49 e 

assume-se 𝑐𝑠𝑐𝑑 = 1,20 conservativamente. Assim, tem-se que: 

 

𝐹𝑊 = 𝑐𝑠𝑐𝑑𝑐𝑓𝐴𝑟𝑒𝑓𝑞𝑝 

 

Para se calcular o momento na base, integram-se as forças provocadas pela pressão de pico, 

ao longo da altura da chaminé, multiplicadas pela distância de aplicação dessas forças. Para 

isso, adota-se um método que implica a divisão do fuste da chaminé em troços suficientemente 

pequenos, aproximando a pressão de pico nestas áreas por valores constantes. 
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Figura 5.2 -Cálculo aproximado do momento na base devido à pressão de pico. 

 

Ao se assumirem troços cada vez mais pequenos, a aproximação da solução melhora 

progressivamente. Para este cálculo consideram-se três intervalos diferentes, como se ilustra 

na Tabela 5.1, onde se apresentam os resultados do momento na base para três 

aproximações diferentes. 

 

Tabela 5.1 - Cálculo do momento na base para três aproximações diferentes. 

𝑑𝑥 𝑀𝑏𝑡(𝑘𝑁.𝑚) 

1 4798 

0,5 4770 

0,25 4755 

 

Como se pode observar, o melhoramento progressivo da aproximação da solução é pouco 

significativo. O que permite concluir que considerando intervalos de 𝑑𝑥 = 0,25 𝑚, obtém-se 

uma boa aproximação do momento na base.  

Calcula-se em seguida, a tensão elástica máxima na secção da chaminé, devido a este 

momento, através de: 

 

𝜎 =
𝑀𝑏𝑡𝐷/2

𝐼
= 72,6 𝑀𝑃𝑎 

 

5.3. Cálculo das características modais 

 

O conhecimento da resposta dinâmica implica que primeiramente se quantifiquem as 

propriedades dinâmicas da estrutura. Para uma chaminé modelada por uma consola 

encastrada na base, com uma massa distribuída 𝑚(𝑧) ao longo da altura 𝐻, com um 

comportamento elástico linear perfeito e contabilizando apenas a deformação por flexão, a 

solução exata, para as frequências dos diferentes modos podem ser calculadas através de 

[10]: 
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𝜔𝑖 = 𝑎𝑖
2√𝐸𝐼/𝑚 

 

em que os valores de 𝑎𝑖  são as soluções da equação: 

 

1 + cos(𝑎) . cosh(𝑎. 𝐻) = 0 

 

Assim, os valores das frequências dos modos de vibração calculam-se utilizando os valores 

ordenados de 𝑎𝑖 , para cada modo. Para os três primeiros modos de vibração, obtêm-se as 

seguintes frequências: 

 

𝑎1 = 
1,875

𝐻
→ 𝜔1 = 𝑎1

2√𝐸𝐼/𝑚 

𝑎2 = 
4,694

𝐻
→ 𝜔2 = 𝑎2

2√𝐸𝐼/𝑚 

𝑎3 = 
7,855

𝐻
→ 𝜔3 = 𝑎3

2√𝐸𝐼/𝑚 

 

Utilizam-se estas expressões para o exemplo em estudo. Na Tabela 5.2 são apresentados os 

valores de 𝑎𝑖  e das respetivas frequências, para os dois primeiros modos de vibração da 

chaminé.  

 

Tabela 5.2 - Cálculo das frequências dos dois primeiros modos. 

Cálculo das frequências exatas  

Características modais 1ºmodo 2ºmodo 

𝑎 0,03 0,08 

𝑓(𝐻𝑧) 0,73 4,60 

 

5.4. Cálculo do efeito do desprendimento de vórtices 

 

O EC1-1-4 [1] define que se podem desprezar os efeitos do desprendimento de vórtices caso a 

relação de esbelteza verifique a condição 
𝐻

𝐷
≤ 6. Neste caso, em que a esbelteza da chaminé é 

igual a 
𝐻

𝐷
= 20, é necessário calcular os efeitos devidos ao desprendimento de vórtices. 

Para o cálculo destes efeitos, determina-se, primeiramente, a altura 𝑧𝑐 que corresponde à altura 

na qual se considera que ocorre o desprendimento de vórtices. Na Figura 5.3 apresenta-se um 

esquema para a deformada do primeiro modo de vibração e a respetiva altura 𝑧𝑐. 
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Figura 5.3 - Configuração do primeiro modo de vibração. 

 

Como primeira aproximação para o comprimento de correlação 𝐿1, pode-se considerar que 

𝐿1 ≈ 6𝐷 = 18. Seguidamente, com um processo iterativo ajusta-se o valor mediante a 

amplitude das oscilações máxima como foi abordado anteriormente. Sendo assim, a primeira 

aproximação da altura 𝑧𝑐 para o primeiro modo de vibração é igual é a: 

 

𝑧𝑐 = 𝐻 −
𝐿1
2
= 60 −

18

2
= 51𝑚 

 

Como a chaminé se encontra num tipo de terreno de categoria II, a rugosidade 𝑘𝑟 é igual à 

rugosidade de referência, 𝑘𝑟 = 0,19. A velocidade média do vento é calculada em relação à 

altura 𝑧𝑐 para a atuação do desprendimento de vórtices. Neste caso, assumindo uma situação 

normal de orografia (ou seja, 𝑐0 = 1) , a velocidade do vento para a altura 𝑧𝑐 pode ser calculada 

através da equação seguinte: 

 

𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧). 𝑐𝑜(𝑧). 𝑣𝑏 = 1 × 0,19. 𝑙 𝑛 (
𝑧𝑐
𝑧0
) × 27 = 35,54𝑚/𝑠 

 

Como foi abordado anteriormente, é necessário considerar o desprendimento de vórtices para 

um determinado modo de vibração se a velocidade crítica verificar a seguinte condição: 

𝑣𝑐𝑟,𝑖 > 1,25𝑣𝑚(𝑧). Posto isto, as velocidades críticas dos dois primeiros modos de vibração são 

calculadas através de:  

 

𝑣𝑐𝑟,1 =
𝑓1𝐷

0,18
= 12,22 𝑚/𝑠 < 1,25𝑣𝑚(𝑧𝑐) = 44,42 𝑚/𝑠 

 

𝑣𝑐𝑟,2 =
𝑓2𝐷

0,18
= 76,78 𝑚/𝑠 > 1,25𝑣𝑚(𝐻) = 45,34 𝑚/𝑠 

 

Como se observa, apenas é necessário considerar os efeitos do desprendimento de vórtices 

em relação ao primeiro modo de flexão. Refira-se que o segundo modo de vibração apresenta, 

𝐿1 

𝑧𝑐 
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de facto, dois comprimentos de correlação. Conservativamente, a condição foi verificada 

tomando 𝑣𝑚(𝑧 = 𝐻). 

Torna-se então necessário calcular os efeitos do desprendimento de vórtices apenas para o 

primeiro modo de vibração, já que para o segundo modo de vibração, a velocidade crítica 

ultrapassa a critério definido pelo EC1-1-4 [1]. 

Embora reduzido, a estrutura é provida de algum amortecimento estrutural. A este respeito, o 

EC1-1-4 [1] fornece uma tabela, para vários tipos de chaminés, que seguidamente se 

apresenta: 

 

Tabela 5.3 - Amortecimento estrutural para vários tipos de chaminé industrial, com diferentes esbeltezas, 

expresso em decremento logarítmico [10]. 

 

 

Assim, para o caso da chaminé do presente exemplo, pode considerar-se um amortecimento 

estrutural de 𝛿 = 0,04. 

O número de Scruton avalia a suscetibilidade da chaminé ao efeito do desprendimento de 

vórtices. No presente caso, obtem-se 

 

𝑆𝐶 =
2 × 𝛿𝑠 ×𝑚𝑖,𝑒

𝜌 × 𝐷2
=
2 × 0,04 × 1000

1,25 × 32
= 7,11 

 

Por sua vez, assumindo que a chaminé se encontra perfeitamente encastrada e que a 

deformada do primeiro modo de vibração apresenta uma configuração parabólica, o valor de 

coeficiente do comprimento de correlação, associado ao primeiro modo de vibração, pode-se 

considerar igual a 𝐾𝑤 = 0,13. Nestas condições, o fator de condição modal 𝐾𝜑 pode ser 

calculado através da seguinte expressão: 

 

𝐾𝜑 = 3.
𝐿𝑗/𝑏

𝜆
. [1 − 

𝐿𝑗
𝑏
𝜆
+
1

3
. (
𝐿𝑗/𝑏

𝜆
)
2

] = 0,657 
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No entanto, este este valor é limitado para 𝐾𝜑 = 0,6. 

O quociente entre a velocidade crítica do primeiro modo de vibração e a velocidade média do 

vento na zona em que se considera a atuação do desprendimento de vórtices é a  
𝑉𝑐𝑟,1

𝑣𝑚(𝑧𝑐)
=

0,35 ≤ 0,83. Tem-se neste caso que, o valor do coeficiente da força lateral é igual ao valor de 

base (𝑐𝑙𝑎𝑡 = 𝑐𝑙𝑎𝑡,0). Através do número de Reynolds e recorrendo ao gráfico da Figura 3.14, 

calcula-se o valor do coeficiente de força lateral. 

 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑐𝑟,1𝐷

𝜐𝑎𝑟
= 2,44 × 106 → 𝑐𝑙𝑎𝑡,0 = 𝑐𝑙𝑎𝑡 = 0,2 

 

Assim, o valor do deslocamento máximo no topo da chaminé, devido ao desprendimento de 

vórtices, utilizando o método 1 do EC1-1-4, é igual a: 

 

𝑤𝑖,𝑚á𝑥 =
1

𝑆𝑡
2  .

1

𝑆𝑐
 . 𝐾𝜑 .  𝐾𝑤  . 𝐷. 𝑐𝑙𝑎𝑡 = 0,206 𝑚 

 

Refira-se que 
𝑤𝑖,𝑚á𝑥

𝐷
< 0,1. Assim a estimativa inicial do comprimento de correlação para o 

primeiro modo de vibração é de facto o valor correto 𝐿1 = 6𝐷. 

Como se mencionou anteriormente, o desprendimento de vórtices provoca na chaminé 

oscilações transversais que induzem a seguinte força distribuída, ao longo do fuste. 

 

𝐹𝑣𝑠,𝑖 = 𝑚(𝑧). (2𝜋𝑓𝑖)
2. ∅𝑖(𝑧). 𝑤𝑖,𝑚á𝑥 

 

sendo ∅𝑖(𝑧) uma configuração modal normalizada de forma que ∅𝑖𝑚á𝑥 = 1. Para torres e 

chaminés em consola a partir do solo, o EC1-1-4 [1] define que a configuração fundamental 

pode ser estimada através de: 

 

∅1(𝑧) = (
𝑧

𝐻
)
2

 

Se bem que, no presente exemplo, se pudesse ter considerado a configuração modal “exata”, 

optou-se por tomar esta aproximação.  

Assim, para o primeiro modo de vibração tem-se uma distribuição de forças com uma variação 

em altura que se ilustra na Figura 5.4: 

 



60 
 

 

Figura 5.4 – Variação, em altura, da força transversal, devida ao desprendimento de vórtices, referente 

ao primeiro modo de vibração. 

 

O valor do momento na base da chaminé devido a esta força, tal como foi referido a propósito 

dos efeitos longitudinais, pode ser obtido integrando a força, ao longo do fuste, multiplicada 

pela distância à base do ponto de aplicação das forças, ou seja, 

 

𝑀𝑏 = ∫ 𝐹𝑣𝑠,𝑖(𝑧). 𝑧 𝑑𝑧 =
𝐻

0

 𝑚(𝑧). (2𝜋𝑓𝑖)
2. 𝑤𝑖,𝑚á𝑥∫ (

𝑧

𝐻
)
2

. 𝑧 𝑑𝑧
𝐻

0

 

 

= 𝑤𝑖,𝑚á𝑥𝑚(𝑧). (2𝜋𝑓𝑖)
2.
𝐻2

4
= 3941 𝑘𝑁.𝑚 

 

Assim, a tensão elástica máxima na base da chaminé, devida ao desprendimento de vórtices é, 

igual a: 

 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑀𝑏𝐷/2

𝐼
= 55,8 𝑀𝑃𝑎 

 

Constata-se que, ao longo do fuste, as tensões máximas provocadas pelo efeito do 

desprendimento de vórtices são inferiores à tensão provocada pelo efeito de rajada do vento. 

Há que verificar a resistência à fadiga, sendo que, devido ao desprendimento a amplitude de 

tensão correspondente é igual a: 

 

∆𝜎 = 2𝜎𝑚á𝑥 = 111,5 𝑀𝑃𝑎 
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5.5. Consideração das oscilações de ovalização 

 

Como foi abordado anteriormente, para uma chaminé metálica sem anéis de rigidez 

implementados ao longo do seu fuste, a frequência fundamental de oscilações por ovalização 

pode ser calculada através de: 

 

𝑓𝑜𝑣,1 = 0,492.
𝑡

𝐷2
. √

𝐸

𝜌. (1 − 𝜐2)
= 2,94𝐻𝑧 

 

Sabendo que, o critério para a verificação deste tipo de oscilações é igual ao critério 

anteriormente apresentado para as oscilações transversais e que, as frequências das 

oscilações de ovalização do fuste são iguais ao dobro das frequências do desprendimento de 

vórtices, tem-se que: 

 

𝑣𝑐𝑟,𝑜𝑣 =
𝑓𝑜𝑣,1𝐷

2 × 𝑆𝑡
= 24,25𝑚/𝑠 < 1,25𝑣𝑚(𝑧𝑐) = 44,42 𝑚/𝑠 

 

Conclui-se assim que, no caso desta chaminé, terá que se considerar a implementação de 

anéis de rigidez ao longo do seu fuste para evitar fenómenos de oscilações por ovalização (ou, 

então, aumentar a espessura do fuste). No entanto, tal assunto extravasa o âmbito do presente 

trabalho. 

 

5.6. Cálculo da resistência à fadiga  

 

Para o cálculo da resistência à fadiga, considera-se que o pormenor determinante é o da 

ligação, na base da chaminé ao anel da fundação, realizado por soldadura de topo com 80% 

de penetração total, ou seja, um pormenor construtivo da categoria 71 (vd. Figura 5.5).  

 

 
Figura 5.5 - Pormenor construtivo da categoria 71. 

 

Segundo o EC1-1-4 [18], para o cálculo do número de ciclos de carga a que a estrutura é 

sujeita, ao longo do seu período de vida útil de projeto (𝑇), pode ser usada a seguinte 

expressão: 

 

𝑁 = (𝑇 × 365 × 24 × 60 × 60) × 𝑓𝑖 × 𝑃 
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em que 𝑃 representa a probabilidade de a velocidade média do vento se encontrar dentro de 

uma gama de velocidades capazes de induzir oscilações transversais. Esta probabilidade 

calcula-se pela seguinte expressão: 

 

𝑃 = 2. 휀0. (
𝑉𝑐𝑟,𝑖

𝑉𝑚(𝑧𝑐)/5
)

2

. 𝑒𝑥𝑝 (− (
𝑉𝑐𝑟,𝑖

𝑉𝑚(𝑧𝑐)/5
)
2

) 

 

sendo 휀𝑜 o fator de largura de banda, para o qual o EC1-1-3 indica que se pode tomar valores 

entre 0,1 e 0,3. Tomando 휀𝑜 = 0,3, 𝑇 = 50 𝑎𝑛𝑜𝑠 e 𝑓1 = 0,73 𝐻𝑧, obtém-se 𝑃 = 0,092 e 

 

𝑁 = (50 × 365 × 24 × 60 × 60) × 0,73 × 0,092 = 1,08 × 108𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 

 

Sabendo que a amplitude de tensão resistente de referência, para a categoria 71, é igual a 

∆𝜎𝐶 = 71 𝑀𝑃𝑎, o limite de de fadiga a amplitude constante é dado por: 

 

∆𝜎𝐷 = (
2

5
)
1/3

∆𝜎𝑐 = 52,3 𝑀𝑃𝑎 

 

Para valores de número de ciclos de carga 𝑁 > 5 × 106, as curvas S - N (para amplitude 

constante) fornecem uma resistência à fadiga igual a ∆𝜎𝐷. Assim, e considerando o “método do 

tempo de vida garantido” para a verificação à fadiga [18], em que o coeficiente de segurança 

𝛾𝑀𝐹 = 1,15, a amplitude de tensão resistente para o número de ciclos a que a chaminé está 

sujeita é igual a: 

 

∆𝜎𝑟 =
52,3

1,15
= 46 𝑀𝑃𝑎 < 111,5 𝑀𝑃𝑎 

 

Ou seja, segundo o critério de segurança à fadiga, a variação de tensão verificada na base da 

estrutura devido à ação do desprendimento de vórtices excede substancialmente o limite 

suportado pelo pormenor construtivo. 

Posto isto, em seguida dimensiona-se um TMD com o propósito de aumentar o amortecimento 

global para que o critério de resistência à fadiga seja verificado. 

 

5.7. Dimensionamento do TMD 

 

Para modelar o comportamento dinâmico da chaminé com um TMD acoplado, assume-se um 

modelo simples com dois graus de liberdade. 

Este modelo é caracterizado pela rigidez (𝑘𝑡) e pela massa modal relativa ao primeiro modo de 

vibração (𝑀0), modo para o qual se pretende aumentar o amortecimento. Neste modelo 

despreza-se o amortecimento estrutural porque 𝜉𝑠 =
𝛿𝑠

2𝜋
= 0,64% , é inferior a 1%, limite para o 

qual as fórmulas de Den Hartog têm validade. Fórmulas estas que, como se apresentou no 
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capítulo 2, não contabilizam o amortecimento estrutural para a sua dedução. Na Figura 5.6 

ilustra-se o modelo considerado. 

 

 

Figura 5.6 - Modelo representativo da resposta dinâmica da chaminé adaptado de [6]. 

 

Para uma consola com secção transversal constante, e massa oscilante uniformemente 

distribuída, a massa modal correspondente ao modo fundamental de flexão é igual a 62% da 

massa total [10], ou seja, 

𝑀0 = 0,62𝑚𝐻 = 37200𝑘𝑔 
 

Adotando uma proporção de massa dentro dos valores recomendados na bibliografia para 

chaminés metálicas, considera-se 𝜇 = 0,04, como primeira solução para a massa do TMD. 

Sendo assim, utilizando as fórmulas de Den Hartog para afinação do sistema, obtêm-se os 

seguintes parâmetros ótimos: 

 

𝑞𝑜𝑝𝑡 =
𝑓𝑡
𝑓𝑠
=

1

1 + 𝜇
= 0,96 

 

𝜉𝑇𝑜𝑡𝑚 = √
3𝜇

8(1 + 𝜇)
= 0,12 

 

Para estes parâmetros ótimos, o amortecimento providenciado à estrutura devido à introdução 

do TMD é [19]: 

 

∆𝜉𝑒𝑞 =
1

2
√

𝜇/2

1 + 𝜇/2
= 0,07 

 

Expresso em termos de decremento logarítmico, o amortecimento equivalente é igual a: 
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𝛿𝑒𝑞 = 2𝜋∆𝜉𝑒𝑞 = 0,44 

 

A alteração da frequência fundamental não é significativa, e é tanto menor quanto menor for a 

proporção de massas considerada. Por sua vez, o amortecimento equivalente aumenta 

consideravelmente. Com este novo valor de amortecimento calcula-se, novamente, o número 

de Scruton e, por sua vez, o novo deslocamento máximo, 𝑤𝑖,𝑚á𝑥. Em seguida, apresemtam-se 

os resultados para o cálculo dos efeitos do desprendimento de vórtices, para a situação da 

estrutura com o TMD. 

 

Tabela 5.4 - Cálculo do efeito do desprendimento de vórtices para a estrutura com o TMD. 

Resposta dinâmica com TMD 

𝑆𝑐  78,21 

𝑤𝑖,𝑚á𝑥(𝑚) 0,019 

𝑀𝑏(𝑘𝑁.𝑚) 359,75 

𝜎𝑚á𝑥(𝑀𝑃𝑎) 5,19 

∆𝜎𝑚á𝑥(𝑀𝑃𝑎) 10,38 

 

Ou seja, com a implementação do TMD, com uma massa igual a 4% da massa modal efetiva 

do primeiro modo de vibração, verifica-se a condição de segurança à fadiga. Para que o 

sistema apresente o comportamento esperado, ou seja, uma afinação ótima (𝑞𝑜𝑡𝑚 =

0,96, 𝜉𝑇𝑜𝑝𝑡 = 0,12 ) o TMD tem que ter as características apresentadas na Tabela 5.5: 

 

Tabela 5.5 - Características do TMD para 𝜇 = 0,04. 

Características do TMD 

𝑘𝑡(𝑘𝑁/𝑚) 29,21 

𝑚𝑡(𝑘𝑔) 1488 

𝑐𝑡(𝑘𝑁/𝑚/𝑠) 1,58 

𝑓𝑡(𝐻𝑧) 0,71 

 

Para estas características, apresenta-se uma solução em modelo Hirsch, como na Figura 5.7 

se ilustra. A massa do TMD é materializada por um anel, com secção quadrangular, composto 

por aço suportado por uma estrutura em pêndulo rotulada no topo. 
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Figura 5.7 - Pormenorização do TMD em sistema Hirsch. 

 

Assim, para se afinar a frequência do TMD dimensiona-se o comprimento 𝐿 tendo por base o 

movimento oscilatório do pêndulo. 

 

𝑓𝑡 =
1

2𝜋
√
𝑔

𝐿
↔ 𝐿 =

𝑔

(2𝜋𝑓𝑡)
2
= 0,49 𝑚 

 

De referir que o sistema de amortecimento mecânico possui também rigidez, ou seja, para se 

afinar devidamente o TMD esta rigidez tem de ser considerada. Para acomodar os 

deslocamentos do anel de massa assume-se uma distância, 𝑑 = 0,5𝑚. Considerando que a 

massa volúmica do aço é igual a 𝜌𝑎ç𝑜 = 7850 𝑘𝑔/𝑚
3, a secção quadrangular do anel de massa 

pode ser dimensionada da seguinte maneira.  

 

𝑉. 𝜌 = 𝑚𝑡 ↔ 𝑉 =
𝑚𝑡

𝜌
= 0,190 𝑚3 

 

𝑉 = 𝐴. 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ↔ 𝐴 =
𝑉

𝜋(𝐷 + 2𝑑)
= 0,015 𝑚2 

 

𝑏 ≈ √1,95 = 0,123 𝑚 
 

Assim, em conjunto com as características de rigidez e de amortecimento atrás definidas, um 

anel de aço com uma secção de 123 × 123 𝑚𝑚, poderá definir um TMD capaz de amortecer as 

vibrações causadas pelo desprendimento de vórtices, de maneira a que, no caso desta 

chaminé, se verifique condição de resistência à fadiga (para 𝑇𝑑 = 50 𝑎𝑛𝑜𝑠). 

Por fim, é de notar que a definição do sistema, neste trabalho, tem em vista a definição de um 

sistema passivo, capaz de amortecer eficientemente os efeitos provocados pelo 

desprendimento de vórtices em chaminés, o que implica conhecer as características do 

dispositivo de modo a ter o comportamento esperado. No entanto, a definição da 

pormenorização do sistema de amortecimento mecânico assim como a implementação, 

controlo e manutenção do TMD, por norma, é da responsabilidade de uma outra entidade que 

não o engenheiro projetista da estrutura. 
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5.8. Sensibilidade do sistema ao parâmetro 𝝁 

 

Foi assumida, na secção anterior, uma proporção de massas de 𝜇 = 0,04. No entanto, 

verificou-se que o sistema foi sobredimensionado. Posto isto, seguidamente calcula-se a 

proporção de massa mínima capaz de amortecer, suficientemente, as amplificações devidas ao 

desprendimento de vórtices, para o critério da fadiga. 

Sabendo que a amplitude de tensão máxima permitida em relação ao pormenor construtivo 

condicionante, é de ∆𝜎𝑟 = 46 𝑀𝑃𝑎, calcula-se, em seguida, a força máxima transversal 

provocada pelo desprendimento de vórtices capaz de aplicar tal amplitude: 

 

∆𝜎𝑟
2
=
𝑀𝑏𝐷/2

𝐼
↔ 𝑀𝑏𝑚á𝑥 = 1625 𝑘𝑁.𝑚 

 

Por sua vez, o deslocamento máximo no topo, devido à ação do desprendimento de vórtices, é 

igual a: 

 

𝑀𝑏 = ∫ 𝐹𝑣𝑠,𝑖(𝑧). 𝑧 𝑑𝑧 =
𝐻

0

𝑤𝑖,𝑚á𝑥 . 𝑚(𝑧). (2𝜋𝑓𝑖)
2.
𝐻2

4
↔ 𝑤𝑖,𝑚á𝑥 = 0,0858𝑚 

 

Para este deslocamento máximo, o amortecimento necessário, providenciado pelo TMD, é 

igual a: 

 

0,0858 =
1

𝑆𝑡
2  .

1

𝑆𝑐
 . 𝐾𝜑 .  𝐾𝑤  . 𝐷. 𝑐𝑙𝑎𝑡 ↔ 𝑆𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 16,84 

 

16,84 =
2 × 𝛿𝑠 ×𝑚(𝑧)

𝜌 × 𝐷2
↔ 𝛿𝑒𝑞,𝑚𝑖𝑛 = 0,095 

 

E assim, calcula-se a proporção de massa mínima, para assegurar o amortecimento 

necessário, através da seguinte expressão: 

 

𝛿𝑒𝑞,𝑚𝑖𝑛

2𝜋
=
1

2
√

𝜇/2

1 + 𝜇/2
↔ 𝜇𝑚𝑖𝑛 = 0,002 = 0,2% 

 

No entanto, há que tecer algumas considerações em relação a esta massa mínima. Na 

verdade, como se mencionou anteriormente, o comportamento do conjunto é muito sensível à 

afinação do TMD. Refira-se que as propriedades modais de uma chaminé são conhecidas, à 

partida, apenas com um grau de incerteza e que após a construção a frequência e o 

amortecimento reais da estrutura não coincidem com os valores considerados na fase do 

projeto [8]. Estes dois fatores influenciam a correta afinação do TMD. 
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Sendo assim, analise-se, por exemplo, uma situação em que se considera esta proporção de 

massa mínima num projeto, mas que, por motivos diversos, a afinação da frequência própria do 

TMD difere 5% da afinação ótima. 

 

𝑞𝑜𝑡𝑚 =
1

𝜇 + 1
= 0,998 

 

𝑞𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑞𝑜𝑡𝑚
1,05

= 0,95 

 

Recorrendo à equação de Den Hartog, para a definição das curvas da amplificação do 

deslocamento estático tem-se a seguinte expressão [3]: 

 

𝑢𝑆
𝑢𝑆,𝑆𝑡

= √
(2𝜉𝑇𝑞)

2 + (𝑟𝑆
2 − 𝑞2)2

(2𝜉𝑇𝑟𝑆𝑞)
2[1 − 𝑟𝑆

2(1 + 𝜇)]2 + {𝑟𝑆
4 − [1 + (1 + 𝜇)𝑞2]𝑟𝑆

2 + 𝑞2}2
 

 

Assim, para a mesma proporção de massa, na Figura 5.8, apresentam-se as curvas de 

amplificação dos deslocamentos estáticos, para a situação de afinação ótima e para a situação 

de uma afinação com um erro de 5% (em relação à frequência do TMD), em que 𝐻𝑑 =
𝑢𝑆

𝑢𝑆,𝑆𝑡
. 

 

 

Figura 5.8 - Curvas de amplificação com afinação ótima e considerando um erro de 5%. 

 

Como se pode ver, com apenas um erro de 5 % na afinação de 𝑓𝑡 a amplificação aumenta 

consideravelmente. O amortecimento, providenciado pelo TMD, pode ser aproximadamente 

calculado pela amplificação do deslocamento estático máxima, 𝐻𝑑𝑚á𝑥, através da seguinte 

expressão [6]: 
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𝛿𝑒𝑞 =
2𝜋

2𝐻𝑑𝑚á𝑥
 

 

Posto isto, na Tabela 5.6 apresentam-se os valores da resposta dinâmica de um TMD, para a 

afinação ótima e para uma afinação considerando um erro de 5%. 

 

Tabela 5.6 - Resposta dinâmica para o caso da afinação ótima e para o caso da afinação com um erro de 

5% (relativamente a 𝑓𝑡) para 𝜇 = 0,002 

. 

Resposta dinâmica (𝜇 = 0,002) 𝑞ó𝑡𝑚 𝑞ó𝑡𝑚/1,05 

𝐻𝑑𝑚á𝑥 32 138 

𝛿𝑒𝑞 0,095 0,022 

 

Conclui-se assim que, a proporção de massa mínima considerada não é suficiente para 

suportar um erro de 5% relativo à afinação de 𝑓𝑡, porque nesta situação o amortecimento 

equivalente providenciado pelo TMD é inferior ao necessário para amortecer os deslocamentos 

do presente exemplo ( 𝛿𝑒𝑞 (
𝑞ó𝑡𝑚

1,05
) = 0,022 < 0,095). 

Sabe-se, do trabalho de Den Hartog, que aumentando a proporção de massa a eficiência do 

TMD é menos afetada por incorreções na afinação. Neste sentido, para averiguar qual a massa 

mínima a considerar para o caso da chaminé em estudo, elaborou-se uma análise de 

sensibilidade ao parâmetro 𝜇, como se ilustra na Figura 5.9. 

 

 

Figura 5.9 - Variação de 𝐻𝑚á𝑥 em relação ao parâmetro 𝜇. 

 

Como se observa, à medida que a proporção da massa aumenta, o efeito do erro de uma 

incorreta afinação de 5% vai-se perdendo gradualmente. No entanto, quando a proporção de 

massa é 𝜇 ≥ 0,04, o erro praticamente não tem efeito na eficiência do TMD. Constata-se 

também que o aumento da capacidade de amortecimento, para além de 𝜇 = 0,03, não é muito 

significativo. 
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No caso específico da chaminé em estudo, para que o TMD tenha capacidade de providenciar 

amortecimento suficiente, recorrendo à equação (4.9) tem-se a seguinte condição. 

 

𝛿𝑒𝑞 =
2𝜋

2𝐻𝑑𝑚á𝑥
> 0,095 → 𝐻𝑑𝑚á𝑥 < 33,1 

 

Para que esta condição se verifique, para a situação de afinação ótima e para uma afinação 

com um erro de 5% (relativamente a 𝑓𝑡) a proporção de massa mínima necessária do 

dispositivo, recorrendo aos valores da análise de sensibilidade da Figura 5.9, é de (𝜇 =

0,0084). Para esta proporção de massa o dispositivo apresenta as características e reposta 

dinâmica que se apresentam nas Tabela 5.7 e Tabela 5.8 respetivamente. 

 

Tabela 5.7 - Resposta dinâmica para o caso da afinação ótima e para o caso da afinação com um erro de 

5% para 𝜇 = 0,0084. 

 

 

Tabela 5.8 - Caraterísticas do TMD para 𝜇 = 0,0185. 

Características do TMD 

𝑘𝑡(𝑘𝑁/𝑚) 6,53 

𝑚𝑡(𝑘𝑔) 313 

𝑐𝑡(𝑘𝑁/𝑚/𝑠) 0,17 

𝑓𝑡(𝐻𝑧) 0,73 

 

Esta solução tem várias vantagens em relação à solução assumida anteriormente. Um TMD 

menor acarretará menos custos de implementação, de material e de transporte. Além disso, ao 

se adicionar uma massa menor em relação à solução anterior, a alteração das características 

modais da estrutura será consequentemente menor. 

Riccardelli, como foi mencionado, apresentou um estudo para o cálculo da proporção de massa 

mínima a considerar. Em vez de considerar a ação do desprendimento de vórtices como uma 

força transversal induzida, considerou a ação do desprendimento de vórtices “equivalente” a 

um amortecimento aeroelástico negativo. A massa mínima que deve ser considerada para o 

dimensionamento do TMD, tendo em conta um erro de afinação, é igual a [8]:  

 

𝜇𝑚𝑖𝑛 = [
𝜌𝑑2

𝑚
(

(2𝛾 + 1)𝐶𝐿
22𝐿𝜌𝑑2

256𝜋
7
3⁄ 𝑆𝑡

4(3 + 𝜆)𝐵𝑚(
𝑦
𝑑⁄ )

2 −
𝐾𝑎
𝐶
)]

1/

 

 

Resposta dinâmica (𝜇 = 0,0084) 𝑞ó𝑡𝑚 𝑞ó𝑡𝑚/1,05 

𝐻𝑑𝑚á𝑥 15,93 33 

𝛿 0,197 0,095 
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Sabendo que os parâmetros 𝑐 e 휀 são dependentes do grau de erro de afinação |𝛽 − 1|, de 

acordo com o gráfico da Figura 4.9, para um erro de 5% (ou seja, |𝛽 − 1| = 0,05) tem-se, 

 휀 = 0,7 

 

 𝑐 = 0,3 

Para o caso da chaminé do exemplo, foram considerados os dados que se apresentam, na 

Tabela 5.9.  

 

Tabela 5.9 - Dados utilizados para a determinação da massa mínima, segundo a expressão de 

Ricciardelli. 

𝐻(𝑚) 𝐷(𝑚) 𝐵 𝛾 𝐶𝐿 𝜆 𝜌 (
𝑘𝑔

𝑚3
) 𝐾𝑎 𝑚(

𝑘𝑔

𝑚
) 𝑆𝑡 𝐿 

60 3 0,3 2 0,2 20 1,25 -0,65 1000 0,18 1,2 

 

Assim, substituindo na expressão o valor do deslocamento máximo admissível devido ao 

desprendimento de vórtices, calculado em 5.8, pelo valor obtido para um período de vida útil de 

50 anos, calcula-se a proporção de massa mínima. 

 

𝑦 = 0,0463 𝑚 →
𝑦
𝑑⁄ = 0,0286 → 𝜇𝑚𝑖𝑛 = 0,006 

 

Ou seja, tomando este procedimento de cálculo para o dimensionamento à fadiga, para o caso 

da chaminé do exemplo, para que o TMD instalado funcione adequadamente e assegure uma 

fiabilidade de funcionamento mesmo para um erro de 5%, o valor de massa mínima é de 0,75% 

da massa modal (relativa ao modo fundamental da flexão do fuste). 
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6. Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Com os dados apresentados ao longo do presente trabalho, possui-se, neste momento, os 

elementos necessários para se tecerem algumas considerações finais sobre chaminés 

industriais metálicas sujeitas à ação do vento, assim como, avaliar a implementação de um 

sistema TMD como solução para amortecer as vibrações devidas ao desprendimento de 

vórtices. 

No capítulo 5, primeiramente, calcularam-se os efeitos do desprendimento de vórtices, através 

das metodologias indicadas no EC1-1-4 [1], para a situação da chaminé do exemplo 

considerado. Em seguida, através da consideração da resistência à fadiga, ficou claro que a 

ação sobre a chaminé era superior à sua capacidade resistente para assegurar um período de 

vida útil de 50 anos. Voltaram-se então a calcular os efeitos do desprendimento de vórtices, 

aplicando à chaminé uma solução de TMD capaz de diminuir a amplificação de deslocamentos. 

Neste caso verificou-se o critério de resistência à fadiga. Ao verificar-se um 

sobredimensionamento da massa da solução adotada e sabendo, ao mesmo tempo, que a 

eficiência do TMD é afetada por erros de afinação (relativamente a 𝑓𝑡), calcularam-se as 

massas mínimas do TMD que verificassem o critério de resistência à fadiga e que 

suportassem, também, erros de afinação de 5%, por duas metodologias diferentes. Assim, 

apresenta-se uma solução mais otimizada, em termos de custos, do que a solução inicial. 

Deste modo, neste capítulo, primeiramente, apresentam-se as comparações entre os 

resultados obtidos para as diferentes soluções. Seguidamente, tecem-se algumas 

considerações sobre a suscetibilidade aos efeitos do fenómeno do desprendimento de vórtices, 

para várias geometrias da chaminé.  

 

6.1. Comparação entre as várias soluções obtidas 

 

Para uma chaminé industrial metálica com 60 𝑚 de altura e com um diâmetro de 3 𝑚, a 

verificação de resistência à fadiga revelou que o momento máximo admissível na base é de 

𝑀𝑏 = 876,27 KN.m. Para um período de vida útil de 50 anos, sem TMD, este valor é excedido. 

Com a implementação do TMD é clara a melhoria dos resultados, em relação à chaminé 

original sem o dipositivo, em termos da resposta dinâmica da estrutura. Realça-se que apenas 

com uma introdução de um sistema TMD com uma massa de 4% da massa modal a redução 

de deslocamento no topo da chaminé é de 91%.  

 

Tabela 6.1 - Comparação entre solução com e sem TMD. 

Solução 𝛿 𝑆𝑐 𝑤𝑖,𝑚á𝑥(𝑚) 𝑀𝑏(𝑘𝑁.𝑚) 𝑓1(𝐻𝑧) 

Sem TMD 0,04 7,11 0,206 3941 0,73 

Com TMD 
(𝜇 = 0,04) 

0,44 78,21 0,019 359 0,67 

 

 

No entanto, identificou-se que a primeira solução adotada foi sobredimensionada. Posto isto, 

foi efetuado um estudo para definir uma solução mais otimizada. 
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Tendo em conta a sensibilidade de afinação do equipamento, na Tabela 6.2 apresentam-se os 

resultados obtidos para a solução de massa mínima do TMD, para um erro (de 0% e 5%) 

relativo à afinação de 𝑓𝑡, adotando a metodologia de Den Hartog e de Ricciardelli. 

 

Tabela 6.2 - Massas mínimas para o TMD considerando um erro de afinação. 

Metodologia Erro de afinação 𝜇(%) 𝑚(𝑘𝑔) 

Den Hartog 
|𝛽 − 1| = 0 0,2 74,4 

|𝛽 − 1| = 0,05 0,84 311 

Ricciardelli 
|𝛽 − 1| = 0 0,10 52,08 

|𝛽 − 1| = 0,05 0,6 279 
 

A metodologia utilizada pelas fórmulas Ricciardelli contabiliza uma proporção de massa mínima 

bastante menor que a massa mínima considerada pelas fórmulas de Den Hartog. Este facto 

pode ser explicado pelas divergências nas duas metodologias tomadas. Na primeira 

metodologia, contabilizou-se a ação do desprendimento de vórtices como uma ação harmónica 

que amplifica um modelo equivalente de 2 graus de liberdade composto pela massa modal da 

estrutura e pelo TMD. Por sua vez, na metodologia concebida por Ricciardelli, este assume o 

efeito do desprendimento de vórtices como um amortecimento aeroelástico negativo. O que 

tem implicação nas fórmulas de afinação do dispositivo, assim como, no aumento do 

amortecimento devido à sua implementação. 

Refira-se, no entanto, que o valor obtido para proporção de massa mínima pela metodologia de 

Ricciardelli é bastante inferior ao valor obtido pela metodologia de Den Hartog. O autor a este 

respeito deixa em aberto uma comparação mais aprofundada da utilização das duas 

metodologias para desenvolvimentos futuros.  

 

6.2. Suscetibilidade da chaminé para várias geometrias 

 

A geometria da chaminé desempenha um papel fundamental na ação do desprendimento de 

vórtices, em particular, a sua altura e o seu diâmetro. Por conseguinte, para se avaliar uma 

outra medida possível para diminuir a ação do desprendimento de vórtices decidiu-se aumentar 

as grandezas altura e diâmetro (utilizando a chaminé do exemplo) e mantendo as outras 

variáveis constantes. Com este estudo pretende-se observar o efeito da variação da esbelteza, 

comparativamente com o resultado obtido com a implementação do TMD. Assim, refira-se que, 

neste subcapítulo, não se contabiliza o efeito estático do vento, uma vez que, para esse efeito 

o TMD não tem influência. Refira-se também que se considera os valores assumidos de 

diâmetro e altura no exemplo 5 como os valores mínimos definidos, para o funcionamento 

pretendido da chaminé, por questões ambientais ou outras condicionantes.  

Verificou-se que para o mesmo diâmetro, fazendo variar a altura, os deslocamentos máximos 

no topo 𝑤𝑖,𝑚á𝑥(𝑚) permanecem constantes, uma vez que dependem essencialmente do 

número de Scruton e este não se altera com o aumento da altura. Quanto à fadiga, verifica-se 

um aumento do número de ciclos devido ao aumento da probabilidade de se verificar o” lock 

in”, isto porque a velocidade crítica é menor, ou seja, o fenómeno pode ocorrer para 

velocidades médias do vento mais reduzidas (velocidades estas que têm maior probabilidade 

de ocorrer). No entanto, relembre-se que, para o caso considerado da resistência à fadiga, o 

pormenor construtivo se encontrava no seu limite de truncatura (∆𝜎𝐿). Limite a partir do qual a 

resistência à fadiga é indiferente ao aumento do número de ciclos. Por sua vez, o momento na 

base devido ao desprendimento de vórtices variou de forma inversa com a altura, conforme se 

apresenta na Figura 6.1. 
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Figura 6.1 - Variação do momento na base para chaminés com alturas diferentes (𝐷 = 3 𝑚 e 𝑡 = 0,01 𝑚). 

 

Ao contrário do que poderia ser expectável, aumentando a altura da chaminé e por sua vez a 

sua esbelteza, o momento na base diminui. Embora a altura da chaminé aumente, verifica-se 

que pesa mais o facto de a frequência da estrutura diminuir. Tornando a estrutura menos rígida 

a força de restituição elástica, para o mesmo deslocamento, é menor. Esta tendência verifica-

se, no entanto, até 𝐻 = 78 𝑚, altura a partir da qual se considera a mobilização do segundo 

modo de vibração. (pelo que os resultados não são diretamente comparáveis).  

O mesmo raciocínio foi aplicado à variação do diâmetro da chaminé. Neste caso, decidiu-se 

aumentar o diâmetro, no sentido de diminuir a esbelteza, obtendo-se os resultados que se 

apresentam na Figura 6.2. 

 

 

Figura 6.2 - Variação do deslocamento máximo no topo para chaminés com diâmetros diferentes 

(𝐻 = 60 𝑚 e 𝑡 = 0,01 𝑚). 
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Figura 6.3 - Variação do momento na base para Chaminés com diâmetros diferentes (𝐻 = 60 𝑚 e 

𝑡 = 0,01 𝑚). 

 

Em ambos os casos, com a diminuição da esbelteza, existe tanto um aumento do 

deslocamento no topo da chaminé como um aumento do momento na base. O deslocamento 

no topo aumenta significativamente porque se verifica uma diminuição do número de Scruton, 

ou seja, um aumento da suscetibilidade da estrutura ao fenómeno do desprendimento de 

vórtices. Esta suscetibilidade é mais elevada, devido ao aumento do diâmetro, que apresenta 

ter mais relevância que o aumento da massa distribuída. Em relação ao momento na base, 

sucede o mesmo que no caso anterior, no entanto, o aumento é consideravelmente maior, 

devido ao aumento da rigidez e do deslocamento no topo em simultâneo. Para um diâmetro de 

≈ 4,75 𝑚, o coeficiente de força lateral diminui, devido ao aumento da velocidade crítica do 

primeiro modo (para  
𝑣𝑐𝑟,1

𝑣(𝑧)𝑚
> 0,83, 𝑐𝑙𝑎𝑡 decresce linearmente) o que causa uma diminuição do 

deslocamento no topo da chaminé e do momento na base da estrutura. Refira-se que, neste 

caso, um dos parâmetros que também provoca o aumento dos efeitos do desprendimento de 

vórtices é a diminuição do amortecimento estrutural (para  
𝐻

𝐷
< 18 o Eurocódigo [1] define que 

𝛿𝑠 = 0,02). 

A resistência devido à fadiga aumenta bastante, em consequência da diminuição da 

probabilidade do fenómeno ocorrer (a velocidade crítica do modo aumenta), no entanto, o 

aumento de tensão devido ao momento aplicado na base, que se verifica, não é inversamente 

proporcional ao aumento de resistência. Estas considerações são válidas até um diâmetro de 

5,5 𝑚. Diâmetro para o qual, a velocidade crítica do primeiro modo é reduzida, ao ponto de se 

deixar de considerar o efeito do desprendimento de vórtices. 

Regista-se que as variações da altura e/ou do diâmetro da chaminé induzem variações não 

desprezáveis nos efeitos do desprendimento de vórtices; no entanto, afigura-se que a utilização 

do TMD, no exemplo em causa, será uma solução mais eficiente, tanto mais que a sua 

colocação, após a construção do fuste, será realizada numa fase em que é possível registar os 

valores de facto da frequência fundamental da estrutura e do respetivo coeficiente de 

amortecimento (e não os valores considerados na fase de projeto). 
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7. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

 

Com este trabalho pretendia-se analisar a viabilidade da implementação de um sistema TMD, 

como solução para amortecer vibrações devidas ao efeito do desprendimento de vórtices. 

A chaminé analisada, com esbelteza elevada (𝐻/𝐷 = 20), revelou ser altamente afetada pelo 

fenómeno, ao ponto de ser a ação do vento mais condicionante, devido à diminuição de 

resistência associada a fenómenos de fadiga. 

A definição de geometrias diferentes, com o intuito de diminuir a esbelteza, revelou não ter o 

impacto pretendido. A diminuição da esbelteza da estrutura, entre certos limites, revelou 

mesmo uma resposta dinâmica mais desfavorável. Além disso, em chaminés industriais, a 

geometria é estritamente definida pelas especificidades do seu uso, juntamente com os limites 

arquitetónicos. O que permite concluir que a consideração de um sistema de amortecimento se 

torna, em certos casos, indispensável. 

Conclui-se que o TMD constitui uma solução de amortecimento viável, apresentando as 

seguintes vantagens: 

 As fórmulas, para afinação dos parâmetros ótimos, revelam-se de fácil aplicação 

 

 Conseguem-se excelentes aumentos do amortecimento global e por conseguinte a 

diminuição do deslocamento máximo, no topo da chaminé, recorrendo a dispositivos 

TMD com massa relativamente pequena 

 

 Embora, a eficiência do sistema seja muito suscetível à correta afinação da frequência 

do TMD, consegue-se ultrapassar esta fragilidade com um aumento de massa não 

muito significativo. 

 

 A solução tem pouco impacto nas caraterísticas modais da estrutura 

 

O conhecimento dos fenómenos associados aos efeitos aerodinâmicos do vento é um domínio 

complexo que continua em constante evolução. Para conhecer as variáveis de que o fenómeno 

depende e ter o conhecimento da ordem de grandeza dos seus efeitos, recorreu-se a um 

método expedito, previsto no EC1-1-4 [1]. No entanto, existem várias abordagens ao estudo da 

ação do vento, como a modelação de séries temporais de vento ou o recurso a modelos à 

escala em túneis de vento, que seria interessante comparar com os resultados obtidos pela 

metodologia apresentada neste trabalho. 

O mesmo se poderia aplicar ao método de afinação do sistema TMD que, neste trabalho, foi 

feita através das fórmulas de Den Hartog. Estas fórmulas têm aplicabilidade prática 

comprovada, como se pode verificar na bibliografia [6][40]. No entanto, como se demonstrou 

neste trabalho, existem outras formulações que seria interessante confrontar com a formulação 

utilizada e testar a sua eficiência, também com recurso a modelos em túneis de vento ou 

modelos numéricos. 

Neste trabalho, foi considerada uma chaminé que, devido à sua geometria, não foi necessário 

considerar o segundo modo de vibração, para a contabilização do efeito do desprendimento de 

vórtices. Seria interessante, num desenvolvimento futuro, considerar a aplicação desta 

metodologia para o cálculo de chaminés cujo segundo modo de vibração fosse considerado, 

assim como a implementação de dois TMD, em simultâneo, para amortecer os dois primeiros 

modos de vibração. 
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Por sua vez, ilustrou-se a importância da correta afinação que pode ser afetada devido a vários 

fatores. O estudo de um sistema de monitorização da eficiência do TMD ao longo do tempo 

revela-se de elevada importância. 

Outros sistemas para amortecer vibrações poderão ser estudados, assim como outras 

definições do próprio sistema TMD (em vez do sistema Hirsch adotado na presente 

dissertação). 

Por fim, ao nível da implementação do sistema, poderão ser estudados os métodos para 

controlo e afinação dos TMD. 
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