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RESUMO 

 

A atual ocupação urbana das grandes cidades e a demanda da construção civil 

levou à necessidade de construção de edifícios cada vez mais esbeltos, tornando a estrutura de 

edifícios mais suscetíveis a cargas dinâmicas horizontais, tais como sismo ou vento. Buscou-

se neste trabalho verificar se a caixa d’água pode funcionar como um amortecedor em um 

edifício, além de avaliar a influência de sua posição no comportamento do prédio. A estrutura 

estudada é um edifício comercial de quatro pavimentos submetido a um carregamento de 

sismo. Para representar a caixa d’água, utilizam-se o modelo de Housner (1963) juntamente 

com o modelo proposto por Yu et al. (1999). É feita uma análise analítica no programa 

matemático Octave e uma análise numérica no programa de elementos finitos SAP2000 v14 

(CSI, 2009). Resultados indicam que a água no interior do reservatório pode ajudar a reduzir 

os deslocamentos da estrutura, mas não é o suficiente para deixar em níveis aceitáveis quando 

o carregamento de sismo em questão é aplicado no edifício. Além disso, a posição excêntrica 

da caixa d’água favoreceu o surgimento de diferentes vibrações na estrutura, como o 

deslocamento na outra direção e a torção.  

 

Palavras-chave: Amortecedores de líquido sintonizados. Vibrações causadas por sismo. 

Excentricidade de caixa d’água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The current urban agglomeration of the cities and the civil construction demand 

has led to the necessity of the construction of slender buildings, which are subjected to the 

action of horizontal dynamic forces, such as seismic motion and the wind. The focus of the 

present work is to evaluate if a water supply tank located at the top of the building can work 

as a Tuned Liquid Damper (TLD), besides assessing the effect of its eccentricity. A four-story 

building with commercial use subjected to seismic is studied in this work. In order to verify 

the potential damping effect of the reservoir, the water is modeled associating the models 

proposed by Housner (1963) and Yu et al. (1999). An analytical analysis is performed in the 

software Octave, while SAP2000 v14 (CSI, 2009) is used for a numerical finite element 

analysis. Results show that the water inside the reservoir can help reduce the displacements of 

the building, but not enough for acceptable levels when the seismic load used is applied on 

the structure. Furthermore, the eccentric position of the water tank developed vibrations 

which almost did not exist when the reservoir was at the center, like the displacement in the 

other direction and torsion of the building. 

 

Keywords: Tuned liquid dampers. Seismic-induced vibrations. Eccentricity of water supply 

tanks. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Considerações iniciais 

 

A ocupação urbana das grandes cidades vem, nos últimos tempos, tornando cada 

vez mais caro e difícil a obtenção de terrenos com áreas suficientemente grandes para atender 

à demanda da construção civil, dificultando, consequentemente, a concepção estrutural de 

edifícios. Dessa forma, surge a necessidade de se construir prédios mais altos e esbeltos, que 

respeitem os limites de segurança e de serviço, para tornar o empreendimento 

economicamente viável. À medida que a edificação cresce, aumentam também os efeitos 

causados por ações dinâmicas horizontais, como o vento. Caso a estrutura não esteja 

dimensionada corretamente para resistir a essas forças horizontais, poderá ocorrer o 

comprometimento da sensação de bem-estar de seus usuários ou, até mesmo, a falha de 

elementos estruturais. 

No Brasil, é prática comum aumentar seções de elementos estruturais de um 

edifício para reduzir os efeitos provocados por ações horizontais. Essa solução visa aumentar 

a rigidez da estrutura na direção de atuação da carga dinâmica. Como requer o aumento de 

consumo de material da estrutura, essa alternativa pode se tornar economicamente inviável 

para a realização de um empreendimento.  

Outra forma de mitigar os efeitos indesejáveis dessas cargas horizontais é pela 

introdução de dissipadores de energia (amortecedores) na estrutura. Os amortecedores são 

dispositivos bastante utilizados em regiões onde há elevada ocorrência de atividade sísmica 

para combater vibrações estruturais causadas por ações dinâmicas. Nesse tipo de solução, a 

energia introduzida no sistema pelo carregamento dinâmico é dissipada como calor ou 

deformação do dispositivo. 

 Existem diversos tipos de amortecedores variando quanto ao seu princípio de 

funcionamento e mecanismo de dissipação de energia. Quanto ao seu princípio de 

funcionamento, os amortecedores podem ser ativos, semiativos ou passivos. Os 

amortecedores ativos são dispositivos de monitoramento em tempo real que capturam 

informações como velocidade e aceleração da estrutura e criam um conjunto de forças para 

alterar o comportamento do edifício. Portanto, requerem consumo contínuo de energia, 

representando uma alternativa onerosa e vulnerável em uma possível queda de energia. Os 

dispositivos semiativos são similares aos ativos, mas requerem menos energia para funcionar. 

Em vez de criar forças adicionais na estrutura, os amortecedores semiativos controlam as 
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vibrações por meio da modificação de propriedades estruturais. Os dispositivos passivos 

também alteram propriedades do edifício, mas possuem características constantes durante a 

oscilação da estrutura e não necessitam de energia para funcionar, sendo amplamente 

empregados em edifícios esbeltos pela sua relação custo-benefício (MALEKGHASEMI, 

2011).  

 Dentre os dispositivos passivos, os amortecedores de líquido sintonizados (ALS 

ou TLD, do inglês Tuned Liquid Damper), e os amortecedores de massa sintonizados (AMS 

ou TMD, do inglês Tuned Mass Damper) são amplamente empregados por se tratarem, em 

geral, de dispositivos de instalação fácil e barata. Além disso, não necessitam de energia para 

seu uso e requerem pouca manutenção.  

O uso de AMS se popularizou a partir de 1950 em diversos edifícios com elevada 

esbeltez (MONDAL et al., 2014). Esse dispositivo consiste em uma massa, geralmente 

localizada no topo da estrutura, ligada à mesma por meio de amortecedores e molas. A inércia 

dessa massa se opõe, então, ao movimento da estrutura quando esta oscila (KAREEM et al, 

1999). Para aumentar a eficiência do amortecedor, sua massa deve possuir frequência natural 

próxima à frequência de vibração da estrutura, minimizando os deslocamentos nesse modo de 

vibração. Diversas massas com frequências correspondendo às diferentes frequências 

fundamentais da estrutura podem ser utilizadas para reduzir os deslocamentos.  

O ALS consiste em um reservatório parcialmente preenchido com líquido 

disposto no topo de um edifício. Esse dispositivo utiliza o movimento do líquido raso em seu 

interior para absorver a energia de vibração da estrutura e transformá-la em energia cinética 

do líquido (TAMURA, 1998). Geralmente, o líquido utilizado para a dissipação de energia é a 

água. Trata-se de um dispositivo superior ao AMS, tendo reduzido custo de instalação e 

manutenção, além de ser mais efetivo para reduzir frequências de vibração baixas causadas 

pelo vento (MONDAL et al., 2014). A Figura 1 ilustra um exemplo no qual são dispostos três 

ALS no topo de um pórtico. 

No Brasil, é comum conceber reservatórios de água para uso doméstico no topo 

dos edifícios. Esses reservatórios são conectados à laje de cobertura por meio de pilaretes e 

são construídos em estruturas rígidas de concreto armado, nas quais o nível de água varia ao 

longo do dia. O volume de líquido em seu interior deve ser, pelo menos, o volume de reserva 

técnica de combate a incêndio, acrescida do volume necessário para abastecimento residencial 

durante um dia (NBR 5626:1998). Dessa forma, eles atendem a alguns requisitos básicos para 

serem considerados como ALS, tais como: são tanques de paredes rígidas com água em seu 
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interior e são dispostos no topo da estrutura. Além disso, possuem água em seu interior 24 

horas por dia. 

 

Figura 1 - ALS conectado ao topo de um pórtico 

 
Fonte: Adaptado de Soliman et al. (2015). 

 

1.2 Justificativa 

 

As vibrações causadas por cargas dinâmicas horizontais na estrutura de um 

edifício podem comprometer não só a estabilidade e a segurança da edificação, mas também a 

sensação de bem estar de seus ocupantes. Tem-se como alternativa para eliminar esses efeitos 

o aumento da rigidez da estrutura pelo acréscimo de massa ou pelo aumento das seções de 

elementos estruturais, como pilares e fundações. Essa solução pode comprometer a 

viabilidade do empreendimento, seja por requerer maior gasto de materiais ou maior espaço 

no terreno para a construção da estrutura.  

Por outro lado, a introdução de amortecedores na estrutura também pode impactar 

aumentando o custo total de um edifício, ainda que permita a concepção de uma estrutura 

menos robusta (VIDAL, 2015). Dessa forma, a oportunidade de se aproveitar caixas d’água 

como dispositivo de amortecimento traz o benefício da concepção de estruturas menos 

robustas, que atendam aos limites de conforto e segurança, sem o custo adicional da 
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introdução de amortecedores. Nesse sentido, torna-se plausível verificar se esses reservatórios 

elevados podem funcionar como ALS. 

 

1.3 Objetivos do trabalho 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O principal propósito deste trabalho é verificar a possibilidade de uso da caixa 

d’água como um ALS, utilizando para isso uma associação entre os modelos de Housner 

(1963) e o modelo de Yu et al. (1999). Além disso, é objetivo do presente estudo verificar a 

influência da posição da caixa d’água no comportamento de um edifício submetido a um 

sismo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

A partir do objetivo geral adotado, os seguintes objetivos específicos podem ser 

definidos: 

 

(a) Comparar diferentes modelos da literatura para representar o comportamento da 

caixa d’água; 

(b) Analisar o efeito da caixa d’água no comportamento dinâmico de um edifício 

submetido a sismo; 

(c) Verificar a influência da excentricidade da caixa d’água sobre os deslocamentos 

da estrutura. 

 

1.4 Metodologia 

 

A metodologia deste trabalho consiste em verificar o comportamento dinâmico de 

um edifício por meio da modelagem da estrutura de duas maneiras diferentes: um modelo 

massa-mola discreto e um modelo 3D em elementos finitos. 

 Para representar o movimento da água no interior do reservatório, utilizam-se 

diversas análises associando aspectos do modelo proposto por Housner (1963) e do modelo de 
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Yu et al. (1999). Em cada análise, o modelo massa-mola é testado primeiramente, servindo de 

base para comparação com os resultados obtidos pelo método de elementos finitos. 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

Esta monografia está dividida em sete capítulos. Neste primeiro capítulo, é feita 

uma introdução que busca contextualizar a atual demanda de edifícios esbeltos e a 

apresentação geral de técnicas para tornar a estrutura mais segura, com a possibilidade de 

utilização de amortecedores. Além disso, é apresentado o problema estudado, a justificativa e 

os objetivos a serem alcançados e a metodologia. 

No segundo capítulo, são apresentados alguns estudos da literatura sobre a 

modelagem de reservatórios de água e a utilização de ALS como formas de amortecer a 

estrutura. Os modelos de Housner (1963) e de Yu et al. (1999), utilizados neste trabalho, 

também são descritos. 

O terceiro capítulo descreve a estrutura modelo utilizada para avaliar o potencial 

amortecedor da caixa d’água e os cálculos feitos para dimensionar o reservatório da estrutura. 

O quarto capítulo descreve a modelagem da estrutura como um sistema massa-mola e 

apresenta o carregamento aplicado. Além disso, o método de Newmark é apresentado para 

resolução do sistema de equações. O quinto capítulo retrata a modelagem da estrutura pelo 

método de elementos finitos no SAP2000 v14 (CSI, 200) e detalha algumas considerações 

utilizadas para representar a caixa d’água. 

O capítulo 6 apresenta particularidades de cada análise conduzida e ilustra os 

resultados, realizando uma comparação entre diversos cenários. O último capítulo relata as 

conclusões deste trabalho, além de sugestões para trabalhos futuros. 
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2 MODELOS DE FLUIDO PARA RESERVATÓRIOS 

 

Reservatórios de líquido como amortecedores começaram a ser utilizados na 

indústria naval e datam da década de 50. Neste caso, o objetivo era estabilizar as embarcações 

marítimas e evitar seu tombamento (NANDA, 2010). Seu uso na engenharia civil foi estudado 

posteriormente e há hoje diversos edifícios espalhados mundialmente que utilizam esses 

amortecedores para absorver as vibrações provocadas por ações dinâmicas. Ressalta-se que 

um ALS é um tanque raso, ou seja, um tanque que é preenchido parcialmente com água.  

Esses amortecedores podem ser divididos em duas categorias: amortecedores de 

águas rasas ou amortecedores de águas profundas. Essa classificação é referente à relação do 

nível de água no tanque e seu comprimento na direção de movimento (h/L). De acordo com 

Malekghasemi et al. (2015), caso essa relação esteja entre 0,04 e 0,5, trata-se de um 

reservatório raso. Nesse caso, o mecanismo de dissipação de energia se baseia nas forças 

viscosas internas do fluido e no fenômeno da quebra de onda. Em reservatórios profundos, 

além dos mecanismos de absorção citados anteriormente, também pode haver a dissipação de 

energia pela introdução de elementos como telas no interior do reservatório.  

Para aumentar a eficiência de um ALS em um edifício, é preciso sintonizar sua 

frequência com a frequência fundamental de vibração da estrutura, fazendo com que o 

reservatório entre em ressonância com o movimento do tanque (MALEKGHASEMI et al., 

2015). Dessa forma, a dissipação de energia aumenta consideravelmente. Além disso, há 

estudos recomendando que seja adotada uma massa de água variando entre 1% (SUN et al., 

1992; YU et al., 1999) até 4% (BANERJI et al., 2000) da massa total da estrutura. 

Entender e representar o comportamento dinâmico de reservatórios contendo água 

durante a ocorrência de atividades sísmicas é de fundamental importância. Além do custo 

material envolvido na destruição desses tanques, a falta de água, seja para consumo humano 

ou combate a incêndio, pode causar desastres ainda maiores após a ocorrência de um 

terremoto (GHAEMMAGHAMI, 2010). O comportamento não linear da água em movimento 

no interior do reservatório torna difícil a elaboração de modelos que caracterizem seu 

comportamento para uma vasta gama de amplitudes de deslocamento. 

Na literatura, existem modelos com diferentes níveis de complexidade para 

caracterizar o comportamento do fluido no interior do reservatório. Muitos se baseiam no 

modelo de Housner (1963), que desenvolveu um conjunto de equações para caracterizar o 

comportamento dinâmico de reservatórios quando submetidos a uma ação sísmica. Pode-se 
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citar também o modelo proposto por Yu et al. (1999), que procuraram representar o 

comportamento de um ALS a partir de um modelo de AMS, com a introdução de parâmetros 

não-lineares de rigidez e amortecimento. Tais parâmetros são considerados importantes 

devido ao caráter não-linear associados ao fenômeno da quebra de onda da água.  

Mais recentemente, Malekghasemi et al. (2015) desenvolveram um modelo 

numérico utilizando os métodos de elementos finitos e volumes finitos para prever o 

comportamento de um ALS operando sob as mais variadas condições de excitação. Além 

disso, foi feita uma comparação entre seus resultados e os resultados obtidos por outros três 

modelos simplificados da literatura: o modelo de Sun et al. (1992), o modelo de Yu et al. 

(1999) e o modelo de Xin et al. (2009). Concluiu-se que o modelo de Yu et al. (1999) foi o 

que mais se aproximou do modelo de Malekghasemi, e este foi capaz de representar bem o 

comportamento do ALS sob variadas condições de aplicação de carga no sistema.  

Buscando verificar o potencial uso de caixas d’água como ALS, Vidal (2015) 

utilizou o modelo proposto por Housner (1963) para representar a água de um reservatório no 

topo de um edifício submetido à ação do vento, levando em consideração o carregamento 

prescrito na NBR 6123:1988. Seus resultados obtidos demonstraram que a influência da caixa 

d’água sobre os deslocamentos horizontais da estrutura é mínima. Além desse estudo, Accioly 

(2017) realizou uma modelagem analítica fazendo uma associação entre os modelos de 

Housner (1963) e Yu et al. (1999) e seus resultados indicaram que a altura do nível d’água no 

reservatório alterou o comportamento dinâmico da estrutura quando esta era submetida a uma 

ação sísmica, e que quanto maior o nível da água no reservatório, menor o deslocamento.  

 

2.1 Modelo de Housner (1963) 

 

Durante a série de terremotos que atingiu o Chile no ano de 1960, observaram-se 

que muitos reservatórios elevados de água foram destruídos, enquanto outros sofreram pouco 

ou nenhum dano. Motivado por essa problemática, Housner estudou o comportamento 

dinâmico desses reservatórios para desenvolver equações que os caracterizassem. 

Em seu trabalho, Housner contemplou tanto reservatórios fixados no nível do solo 

quanto reservatórios elevados. De acordo com ele, reservatórios vazios ou completamente 

preenchidos com água podem ser representados como estruturas de uma só massa. Por outro 

lado, em reservatórios contendo uma superfície livre de água, é feita a seguinte consideração: 

adota-se que uma fração da massa de água contida no fundo do tanque age como se 
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pertencesse à massa do próprio reservatório, enquanto outra fração referente à superfície livre 

de água se comporta como se fosse uma massa ligada às paredes do reservatório por uma 

mola, exercendo forças variáveis nas paredes do tanque conforme essa massa se move 

(FIGURA 2).  

 

Figura 2 - Modelo de Housner 

 
Fonte: Vidal (2015). 

 

A fração da água incorporada ao reservatório é chamada de massa impulsiva 

( ), e representa a massa que acompanha o movimento das paredes do tanque. A fração 

referente à superfície livre da água é chamada de massa convectiva ( ).  

Um reservatório elevado que esteja parcialmente preenchido com água pode ser 

representado como um problema de dois graus de liberdade (FIGURA 3), que consiste em um 

conjunto convectivo e impulsivo de massas. As equações que caracterizam as massas e a 

rigidez equivalente foram elaboradas inicialmente por Housner (1963), e foram revisadas 

posteriormente por Epstein (1976). Para um tanque retangular de comprimento L, altura de 

superfície de água h, tem-se:  

 = ,5 ℎ tanh ( , ℎ)  
 (1) 

 = ,5 ℎ tanh ( ,5 ℎ)  
  (2) 

 = ,5 tanh ( ,5 ℎ)  
  (3) 
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nas quais 𝒎  é a massa impulsiva, 𝒎  é a massa convectiva e 𝑲  é a rigidez associada à 

massa convectiva. 𝑴 é a massa total de água no interior do reservatório e 𝒈 é a aceleração da 

gravidade. 
 

Figura 3 - Modelo de Housner (1963) para um reservatório elevado 

 

Fonte: Vidal (2015). 

 

2.2 Modelo de Yu et al. (1999) 

 

O trabalho de Yu et al. (1999) foi um dos pioneiros nos estudos de amortecedores 

de líquido sintonizados (ALS) abordando as não linearidades do comportamento dinâmico. O 

estudo consistiu em representar um ALS como um amortecedor de massa sintonizado (AMS) 

com rigidez e amortecimento não lineares, ou seja, esses parâmetros mudam a cada ciclo de 

oscilação da estrutura. Essa representação foi possível por meio de uma equivalência entre as 

energias dissipadas pelos dois dispositivos. A Figura 4 representa seu modelo. 

Além disso, seu modelo difere do proposto por Housner (1963), pois Yu et al. 

(1999) trata apenas de reservatórios rasos, considerando que toda a massa de água (M) no 

interior do reservatório contribui para o amortecimento da estrutura, sem divisão de massas. 
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Figura 4 - Representação de um ALS de acordo com Yu et al. (1999) (a) ALS; (b) Modelo de 
AMS equivalente 

 
Fonte: Adaptado de Yu et al (1999). 

 

 Na Figura 4, Fw representa a força de amortecimento exercida pela água nas 

paredes do tanque, Fe é a força externa que atua na estrutura, m, k e c representam, 

respectivamente, a massa, a rigidez à flexão e o amortecimento, nas quais o subíndice e se 

refere à estrutura e o subíndice d se refere ao amortecedor do sistema. 

Foi observado experimentalmente que o melhor parâmetro para representar a 

rigidez e o amortecimento não lineares associados ao movimento do líquido é dado pela 

relação entre a amplitude de deslocamento (A) em cada ciclo de oscilação e o comprimento do 

tanque (L) na direção do movimento. Essa relação é chamada de amplitude adimensional.  

De posse da amplitude adimensional para um dado ciclo de oscilação, a rigidez e 

o amortecimento associados ao líquido podem ser calculados pelas seguintes equações (Yu et 

al, 1999): 

 

 = {  
  , 5 (𝐴) , 7 𝜋 ,               se (𝐴)  ≤ ,   ,5 (𝐴) , 5  𝜋 ,               se (𝐴) > ,  (4) 

 𝐶 =  √ (𝐴) , 5
  (5) 
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nas quais , 𝐶  e  representam, respectivamente, a rigidez, o amortecimento e a massa de 

água. Além disso, f é a frequência fundamental do líquido, para tanques retangulares com 

altura de água ℎ  ela é calculada por (LAMB,1945): 

 

= ( 𝜋)√𝜋 tanh (𝜋ℎ ) (6) 

 

na qual h0 representa a altura do nível d’água no reservatório, L é o comprimento do 

reservatório na direção de movimento e g é a aceleração gravitacional. 
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3 ESTRUTURA PRINCIPAL ANALISADA 

 

A metodologia adotada neste trabalho consiste em conduzir diversas análises 

numéricas e analíticas em um edifício de quatro pavimentos submetido a uma carga de sismo. 

Essas análises associam diferentes parâmetros dos modelos de Housner (1963) e de Yu et al. 

(1999). As particularidades de cada análise serão descritas posteriormente. Além disso, 

verificou-se o efeito da excentricidade do reservatório de água na estrutura. 

A estrutura analisada consiste em um edifício estudado por Miranda (2010) para 

avaliação de sua vulnerabilidade sísmica e por Accioly (2017) que realizou análises analíticas 

no mesmo edifício com o intuito de verificar o potencial amortecimento de caixas d’água.  

O edifício é feito em concreto armado com pé-direito entre pavimentos de 2,80 m 

e vãos livres de 4,0 m. Todos os pilares têm seções de (35x20) cm², enquanto as vigas têm 

seções de (15x40) cm². Possui uma área total de 1.053,36 m² divididos em quatro pavimentos 

de forma retangular, cada um com 263,34 m². As Figuras 5 e 6 ilustram a estrutura. 

 

Figura 5 – Edifício modelo 

 
Fonte: Miranda (2010).  
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Figura 6 - Planta de forma do pavimento tipo do edifício modelo 

 
Fonte: Miranda (2010). 

 

 O edifício teve seu reservatório dimensionado neste trabalho. Para calcular o 

volume de consumo diário, deve-se definir, primeiramente, a taxa de ocupação do edifício, ou 

seja, a quantidade de usuários do mesmo. Em seguida, multiplica-se a quantidade de pessoas 

pelo consumo per capita, obtendo assim o volume necessário para suprir o consumo dessas 

pessoas por 24 horas.  

 Por se tratar de um edifício com relativamente baixa área em planta e poucos 

pavimentos, foi considerada que a natureza do uso da edificação é puramente comercial, 

abrigando apenas escritórios em seu interior. Adotou-se uma taxa de ocupação de uma pessoa 

a cada 6,00 m² de área, totalizando 179 pessoas na edificação diariamente; para o consumo 

per capita, foi adotado 50 litros por dia para cada pessoa. Esses valores foram adotados 

conforme sugere Carvalho (2014). Sendo assim, o volume necessário para consumo diário é 

igual a 8,8 m³.  

Para o cálculo da reserva técnica de incêndio, foi admitido o volume determinado 

na Norma Técnica Nº 006/2008 do Corpo de Bombeiros do Ceará que determina que, para 

uma edificação comercial desse tipo, com área abaixo de 2.500 m², o volume destinado deve 

ser de 7,5 m³, acrescidos de 0,6 m³ a cada ponto de hidrante. Considerando quatro pontos de 

hidrante (um por pavimento), tem-se um volume total de 9,9 m³ de água para reserva técnica. 

Portanto, o volume no reservatório é a soma da parcela de água para consumo diário e a 

parcela para reserva técnica, totalizando 18,7 m³ de água. 
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 Dessa forma, pode-se adotar uma caixa d’água com dimensões de 2,0 x 4,0 x 2,5 

(m³), o que corresponde a um nível de água com altura de 2,34 m no interior do reservatório. 

A caixa d’água está acima da laje de cobertura, sendo suportada por quatro pilares de seção 

transversal (20x20) cm² e 1,50 metros de altura. Conhecendo as seções de todos os elementos 

estruturais do edifício e a massa em cada pavimento, ilustram-se a massa e a rigidez 

equivalente de cada pavimento na Tabela 1. Para cada pavimento, a rigidez à flexão é 

calculada considerando que os pilares são engastados nas extremidades. Ressalta-se que a 

rigidez da Tabela 1 se refere à direção de menor rigidez do edifício. 

 

Tabela 1 – Massa e rigidez para cada pavimento do edifício estudado 

Pavimento Massa (kg) Rigidez Equivalente 
(N/m) 

1 749.620,00 1,2915∙108 
2 562.806,00 1,2915∙108 
3 375.992,00 1,2915∙108 
4 189.178,00 1,2915∙108 

Reservatório vazio 9.174,31 4,7407∙107 
Fonte: Autor (2017). 
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4 MODELAGEM DA ESTRUTURA PELO MÉTODO ANALÍTICO 

 

A modelagem pelo método analítico visa representar a estrutura por meio de um 

sistema massa-mola. Dessa forma, o edifício principal é analisado como uma estrutura de 

quatro graus de liberdade (considerando apenas os pavimentos), cinco graus de liberdade 

(considerando também a estrutura do reservatório) e seis graus de liberdade (correspondendo 

ao reservatório contendo água). 

A Figura 7b mostra a simplificação do edifício com caixa d’água e seu modelo 

massa-mola correspondente. Os pilares do prédio, incluindo os pilaretes, são transformados 

em molas com rigidez equivalente à rigidez de cada pavimento, e as massas de cada 

pavimento são concentradas em um único elemento de massa. A parcela impulsiva de água é 

incorporada à massa do reservatório vazio, enquanto a fração convectiva é conectada à 

estrutura por uma mola e/ou amortecedor.  

 

Figura 7 – (a) Estrutura principal (b) Modelo massa-mola correspondente 

   
Fonte: Autor (2017). 
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4.1 Equações de movimento do sistema massa-mola 

 

4.1.1 Vibração livre 

 

A oscilação livre do edifício pode ser representada pela seguinte equação de 

movimento: 

 [ ]{ } + [ ]{ } =  (7) 

 

na qual  [ ] é a matriz de massa, [ ] é a matriz de rigidez na direção de deslocamento, { } é 

o vetor aceleração e { } é o vetor deslocamento. A solução da Equação (7) apresenta a 

seguinte forma: 

 { } =  𝜆 cos 𝜔 − 𝜑  (8) 

 

onde 𝜆  representa o conjunto de modos de vibração, 𝜔  é a frequência natural e 𝜑  é o ângulo 

de fase de cada modo. Essa solução fornece = −𝜆 𝜔 cos 𝜔 − 𝜑 , que substituído 

na Equação (7) conduz a: 

 [ ] − [ ]𝜔 𝜆 =  (9) 

 

 A Equação (9) consiste em um problema de autovalores e autovetores. Ela será 

utilizada no modelo analítico para a determinação das frequências de vibração do modelo. 

 

4.1.2 Vibração forçada 

 

A estrutura é submetida a uma carga de sismo, que é aplicada no edifício por meio 

de um deslocamento horizontal da fundação na direção de menor rigidez à flexão. Assim 

como Accioly (2017), adotou-se que o movimento do solo segue a seguinte função senoidal: 

 

xsismo = 𝑋 ∙ 𝜔 ∙   (10) 
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na qual X representa a amplitude de deslocamento do sismo e 𝝎 é sua frequência de excitação 

em radianos por segundo. Foi adotada uma amplitude de deslocamento do solo igual a 0,01 m. 

Já para a frequência de excitação da carga, será utilizada a frequência de vibração 

fundamental da estrutura com reservatório vazio, determinada posteriormente. 

Para o sistema de seis graus de liberdade da Figura 7b, pode-se representar, para 

cada massa, o diagrama de corpo livre mostrado na Figura 8: 

 

Figura 8 - Diagrama de corpo livre do edifício com caixa d'água 

 
Fonte: Adaptado de Accioly (2017). 

 

Em forma matricial, pode-se escrever o conjunto de equações que regem o 

movimento de vibração forçada amortecida da seguinte maneira: 

 [ ]{ } + [𝐶]{ } + [ ]{ } = { } (11) 

 

na qual [ ] é a matriz de massa, [𝐶] é a matriz dos coeficientes de amortecimento e [ ] é a 

matriz de rigidez do sistema; { }, { } e { } representam os vetores de aceleração, velocidade 

e deslocamento, respectivamente. { } é o vetor de carga externa atuante no sistema.  
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Dessa forma, para o sistema representado na Figura 8, os termos da Equação (11) 

podem ser escritos da seguinte maneira: 
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O movimento sísmico do solo é representado pelo último termo da matriz coluna 

da Equação (15). Ou seja, a força externa aplicada à estrutura pode ser escrita como: 

 = 𝑘 ∙ xsismo  (16) 
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na qual  é a rigidez equivalente do primeiro pavimento. Ressalta-se que a equação de 

movimento dinâmico do sistema é uma equação ordinária de 2ª ordem caracterizada pela não 

linearidade do amortecimento e da rigidez associada à massa convectiva. Dessa forma, sua 

solução requer a aplicação de métodos de integração numérica, que calculam as soluções em 

intervalos de tempo discretos. A seguir, descreve-se o método de integração de Newmark, que 

foi adotado neste trabalho. 

 

4.2 Método de Newmark 

 

O método de Newmark consiste em um método numérico de integração ao longo 

do tempo, baseando-se no desenvolvimento de x e  em séries de Taylor para um instante de 

tempo . Pode-se escrever o deslocamento (x) e a velocidade ( ), em um instante + , da 

seguinte maneira:  

 

{ + } = { } +  Δ { } + Δ  { } + βΔ  {⃛ } (17) 

 { + } = { } + Δt { } + Δt  {⃛ } (18) 

 

nas quais β e  são parâmetros de integração e Δ  é o incremento de tempo, que define a 

estabilidade do método. Entende-se como estabilidade a capacidade do método de evitar o 

acúmulo de erro ao longo do intervalo de integração. Adotou-se neste trabalho o método da 

variação média constante da aceleração; dessa forma, os parâmetros β e  assumem os valores 

de ½ e ¼, respectivamente. O incremento de tempo é adotado posteriormente em função do 

período natural da estrutura. 

Pelo método das diferenças finitas, escreve-se: 

 ⃛ = + −Δt  
(19) 
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Substituindo a Equação (19) em (18) e (17), obtêm-se: 

 { + } = { } +  Δ  { } + ( − β)Δ { } + Δ { + } (20) 

 { + } = { } + − ∆  { } + ∆  { + } (21) 

 

As equações anteriores definem o método de Newmark. Elas serão utilizadas para 

a resolução da equação de um sistema amortecido submetido a uma carga harmônica. Tem-se 

em um instante + : 

 [ ]{ + } + [𝐶]{ + } + [ ]{ + } = { + } (22) 

 

Substituindo as Equações (20) e (21) em (22), obtém-se:  

 [ ̅]{ + } = [ ̅+ ] (23) 

  

Reescrita, assume a forma: 

 { + } = [ ̅]− [ ̅+ ] (24) 

 

na qual ̅  é a pseudo-massa e ̅+  representa a força pseudoestática, dadas por: 

 [ ̅] = [ ] + ∆ [𝐶] + ∆  [ ] (25) 

 [ ̅+ ] = { + } − [𝐶][{ } + ∆ − { }] − [ ] [{ } + ∆ { } + ∆𝑡2 − { }]  (26) 

 

Supondo as condições do instante  conhecidas (velocidade, posição, rigidez e 

amortecimento), pode-se obter a aceleração no instante posterior pela Equação (24). Em 

seguida, utilizam-se as Equações (20) e (21) do método de Newmark para encontrar a 

velocidade e posição do sistema no instante + .  
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Com as equações descritas nesta seção, criou-se um algoritmo no programa 

matemático Octave. Ilustra-se, a seguir, o esquema do algoritmo utilizado neste trabalho para 

o modelo analítico (FIGURA 9). 

 

Figura 9 - Esquema implementado no Octave 

 
Fonte: Autor (2017). 
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5 MODELAGEM DO EDIFÍCIO PELO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

 

Para modelar o edifício, utilizou-se o software de uso geral de elementos finitos 

SAP2000 v14 (CSI, 2009), que conduz análises estáticas ou dinâmicas, lineares ou não 

lineares de sistemas estruturais.  

As vigas e pilares foram inseridos no modelo de elementos finitos de acordo com 

a arquitetura, e as lajes foram substituídas por cargas equivalentes nos nós formados por vigas 

e pilares. Além disso, foram impostas condições de diafragma rígido em cada pavimento do 

edifício utilizando a função do SAP2000 v14 (CSI, 2009) para restrições de nós. Os pilares 

foram engastados na base para simular uma interação rígida entre solo e estrutura.  

Considerou-se o concreto armado com módulo de elasticidade igual a 25,0 GPa e 

coeficiente de Poisson igual a 0,2 para todas as análises. Além disso, o comportamento do 

concreto foi considerado como linear em todas as análises, e o amortecimento da estrutura foi 

desconsiderado, com o intuito de verificar apenas o amortecimento proveniente da água no 

interior do reservatório. A perspectiva do edifício é mostrada na Figura 10. 

 

Figura 10 - Edifício modelado em elementos finitos 

 
Fonte: Autor (2017). 
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5.1 Modelagem do reservatório e água 

 

Na prática, as estruturas de caixa d’água são projetadas para se comportarem de 

forma rígida. Por esse motivo, no modelo de elementos finitos, as paredes do reservatório 

foram modeladas como placas rígidas de concreto, impedindo a deformação das mesmas.  

A água em seu interior foi representada como uma massa localizada próximo ao 

centro geométrico do reservatório, variando a altura dela de acordo com o volume de água em 

seu interior. Foram colocados elementos de mola e amortecedores em paralelo partindo das 

paredes do reservatório até a massa concentrada, de modo a representar os modelos de 

Housner (1963) ou Yu et al. (1999). A Figura 11 mostra a representação adotada para o 

reservatório com água. Os parâmetros de rigidez e amortecimento variam de acordo com a 

análise, de modo que eles serão explicados no capítulo seguinte. 

 

Figura 11 - Representação do reservatório no modelo de elementos finitos 

 
Fonte: Autor (2017). 
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6 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão descritos as análises, modelos e resultados obtidos no 

trabalho. Inicialmente, é feita uma comparação entre frequências de vibração do edifício 

obtidas pelo modelo analítico e as frequências obtidas pelo modelo em elementos finitos. Em 

seguida, realiza-se um estudo, no modelo de elementos finitos, das frequências de vibração da 

estrutura com reservatório vazio, reservatório com reserva técnica e reservatório cheio. 

Após esse estudo das frequências de vibração, aplica-se uma carga de sismo em 

ressonância com o edifício sem reservatório. O reservatório é então introduzido no edifício e 

diferentes modelos de representação da água são analisados. A carga externa é a mesma 

utilizada em todas as análises. Finalmente, a posição da caixa d’água é trocada e é analisado o 

efeito de sua excentricidade no comportamento da estrutura. 

 

6.1 Comparação entre frequências de vibração 

 

Primeiramente, com o intuito de validar o modelo numérico, é feita uma 

comparação entre as frequências de vibração da estrutura obtidas pelo modelo analítico e as 

frequências obtidas pelo modelo de elementos finitos (Tabela 2). Nesta comparação inicial, as 

frequências de vibração envolvidas se referem à flexão da estrutura na direção de menor 

rigidez do edifício sem reservatório (direção x da Figura 10).  

 

Tabela 2 – Comparação entre frequências de vibração do modelo massa-mola e do modelo de 
elementos finitos 

Flexão 
Frequência (Hz)       
Modelo Analítico 

Frequência (Hz)              
Modelo Elementos Finitos 

Diferença (%)                   
em relação ao modelo analítico 

1 1,0465 1,0297 -1,602 

2 2,6678 2,6250 -1,603 

3 3,9697 3,9060 -1,604 

4 5,5747 5,4853 -1,604 

Fonte: Autor (2017). 
 

Observa-se que as frequências obtidas pelo método de elementos finitos são 

inferiores as obtidas pelo método analítico. Esta diferença era esperada e pode ser justificada 

pelo fato de que o modelo analítico se trata de um modelo simplificado, desconsiderando 

aspectos estruturais que o modelo numérico leva em consideração. A diferença entre os 
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modelos é inferior a 2,0%, de modo que pode se verificar a convergência entre os dois 

modelos.  

Com o modelo numérico validado, é feita uma comparação das frequências de 

vibração obtidas pelo SAP2000 v14 (CSI, 2009) em diferentes situações: sem caixa d’água, 

com caixa d’água vazia, caixa d’água com reserva técnica e com caixa d’água cheia. A Tabela 

3 mostra as frequências de vibração obtidas no modelo de elementos finitos. 

 

Tabela 3 - Frequências de vibração do modelo em elementos finitos 

Tipo de 
movimento 

Frequência (Hz) 
sem reservatório 

Frequência (Hz) com 
reservatório vazio  

Frequência (Hz)       
com reserva técnica  

Frequência (Hz)        
com reservatório cheio 

Flexão em X - 
- 

0,3839 0,4313 

Flexão em X 1,0297 1,0248 1,0235 1,0196 

Flexão em Y 1,2170 1,2110 1,2043 1,1974 

Flexão em Y 1,3712 1,3705 1,3703 1,3697 

Torção em Z 2,6250 2,6098 2,6033 2,5861 

Flexão em X 3,1024 3,0821 3,045 2,9787 

Flexão em Y 3,4956 3,4934 3,4922 3,4886 

Torção em Z 3,9060 3,8833 3,8711 3,8303 

Fonte: Autor (2017). 

 

É observado que a presença do reservatório vazio no edifício reduz as frequências 

de vibração do sistema. Além disso, verifica-se que a água introduzida no reservatório cria um 

novo modo de vibração que era inexistente antes de sua introdução e que quanto maior o nível 

de água, menores são as frequências de vibração do sistema.  

 

6.2 Avaliação da carga sísmica atuando no edifício sem água 

 

Nesta seção, a carga em ressonância é introduzida no edifício sem amortecimento 

a fim de se verificar o comportamento da estrutura. Foi utilizado um passo de tempo (Δt) do 

método de Newmark igual a 0,01, valor menor que  do período natural da estrutura. 
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6.2.1 Edifício sem reservatório  

 

A força sísmica é aplicada no edifício com frequência de excitação igual a 1,0465 

Hz para o modelo analítico e 1,0297 Hz para o modelo de elementos finitos, correspondendo 

às frequências fundamentais do edifício listadas na Tabela 2. Dessa forma, o edifício está em 

ressonância com o carregamento aplicado. Os resultados das análises realizadas se encontram 

nas Figuras 12 e 13, mostrando o deslocamento do quarto pavimento do edifício. 

Como esperado em ambos os modelos, observa-se que a oscilação da estrutura 

está em caráter ressonante, com deslocamentos excessivos sendo atingidos ao longo do 

tempo. Ressalta-se que, a partir de certo nível de deformação, seria esperado um 

comportamento não linear dos elementos estruturais e o eventual colapso do edifício.  

 

Figura 12 - Estrutura sem reservatório pelo modelo analítico (f = 1,0465 Hz) 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Figura 13 - Estrutura sem reservatório pelo método de elementos finitos (f = 1,0297 Hz) 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

6.2.2 Edifício com reservatório vazio 

 

É introduzida a estrutura da caixa d’água vazia no edifício e o carregamento 

sísmico é aplicado novamente no modelo analítico e no modelo em elementos finitos, com o 

intuito de verificar o efeito dessa estrutura sobre o edifício. O resultado dos deslocamentos no 

topo do edifício está representado nas Figuras 14 e 15.  

Observa-se a ocorrência do fenômeno conhecido como batimento, no qual a 

estrutura exibe valores máximos de deslocamento a intervalos de tempo constantes em ambos 

os modelos. Este raro comportamento surge quando a frequência de excitação da carga está 

próxima à frequência de vibração do sistema forçado sem amortecimento. De fato, verifica-se 

na Tabela 3 que a presença do reservatório alterou pouco a frequência fundamental da 

estrutura, enquanto o carregamento aplicado se manteve constante, justificando tal fenômeno. 
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Figura 14 - Edifício com reservatório vazio submetido à carga de sismo pelo modelo analítico 
(f = 1,0465 Hz) 

 
Fonte: Autor (2017). 
 

Figura 15 - Edifício com reservatório vazio submetido à carga de sismo no modelo de 
elementos finitos (f = 1,0297 Hz) 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 



 

39 
 

6.3 Avaliação dos modelos de representação da água no interior do reservatório 

 

Nesta seção, a água é introduzida no reservatório e são avaliados diferentes 

modelos de representação do fluido na caixa d’água, enquanto o edifício é submetido à carga 

de sismo ressonante. 

 

6.3.1 Reservatório representado pelo modelo de Housner (1963) 

 

A água é inserida no interior do reservatório sendo representada de acordo com o 

modelo de Housner (1963), no qual não existe amortecimento. Dessa forma, uma fração da 

água é representada por uma massa convectiva conectada às paredes do reservatório por uma 

mola de rigidez constante, enquanto outra fração impulsiva é adicionada à massa da estrutura 

do reservatório.   

A carga sísmica é então aplicada no edifício. A Figura 16, para o modelo massa-

mola, e a Figura 17, para o modelo em elementos finitos, mostram o deslocamento do quarto 

pavimento do edifício. 

 

Figura 16 – Método de Housner (1963) no modelo analítico (f = 1,0465 Hz) 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Figura 17 – Método de Housner (1963) no modelo de elementos finitos (f = 1,0297 Hz) 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

O mesmo comportamento do edifício é observado nos dois modelos, nos quais o 

volume de água altera a amplitude de deslocamento. Nesse caso, quanto maior o volume, 

menor é a oscilação da estrutura. Ou seja, a água está contribuindo para reduzir as vibrações 

na estrutura. Além disso, observa-se a ocorrência de batimento novamente, que pode ser 

justificado pela proximidade entre as frequências de vibração da carga de excitação e a 

frequência de vibração da estrutura. 

  

6.3.2 Reservatório representado pelo modelo de Housner (1963) com amortecimento 

constante 

 

Buscando verificar o efeito do amortecimento do fluido na estrutura, é inserido 

um amortecedor com fator de amortecimento constante e igual a 52,5%. Esse é o valor médio 

obtido por Accioly (2017), que representou a água por uma massa pontual com rigidez e 

amortecimento não lineares.  

No presente trabalho, este amortecedor é adicionado à massa convectiva de 

Housner (1963). Os resultados dessa análise são mostrados na Figura 18, para o modelo 

analítico, e na Figura 19, para o de elementos finitos.  
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Pode-se observar que a presença do amortecimento constante provoca um efeito 

estabilizador na estrutura. Com maior volume de água, a estrutura exibe amplitudes de 

deslocamentos menores. Além disso, constata-se que o modelo de elementos finitos apresenta 

o mesmo comportamento do modelo massa-mola, mostrando novamente a convergência entre 

as análises. 

  

Figura 18 - Modelo analítico de Housner (1963) com amortecimento igual a 52,5% 

 
Fonte: Autor (2017). 

 



 

42 
 

Figura 19 - Método de elementos finitos de Housner (1963) com amortecimento igual a 
52,5% 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

6.3.3 Reservatório representado pelo modelo de Housner (1963) com amortecimento de 

Yu et al. (1999) 

 

Nesta seção, a análise do modelo analítico é conduzida da seguinte forma: o 

amortecimento da água é introduzido no modelo conforme proposto por Yu et al. (1999), 

sendo não linear e dependente da amplitude adimensional (Equação (5)). O resultado desta 

modelagem é ilustrado na Figura 20, que mostra os deslocamentos do último pavimento do 

edifício com reservatório cheio e reserva técnica. Neste caso, os deslocamentos do edifício 

seguiram o mesmo formato do modelo com amortecimento linear, mas apresentaram 

deslocamentos um pouco superiores. Além disso, observa-se novamente que o maior volume 

de água no interior do reservatório ajuda a amortecer o edifício. 
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Figura 20 - Modelo analítico de Housner (1963) com amortecimento de Yu et al. (1999) 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Obteve-se, também, o fator de amortecimento ao longo do tempo para o modelo 

analítico, calculado a cada passo de tempo por:  

 

 = 𝑐
 

(27) 

 

na qual 𝑐  é a constante de amortecimento de Yu et al. (1999), dada em N∙s/m;  é a 

massa convectiva de Housner (1963) e  é a frequência circular do fluido, em rad/s. 

A Figura 21 mostra a curva do fator de amortecimento ao longo do tempo. Para o 

reservatório cheio, o amortecimento alcança um valor estabilizado de 33,1%, enquanto que 

para a reserva técnica o amortecimento se estabiliza em 38,9%. Verifica-se, dessa forma, que 

a estrutura com menor volume de água apresenta fator de amortecimento maior, mas que isso 

não implica menores amplitudes de deslocamento. 
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Figura 21 - Fator de amortecimento para o modelo de Housner (1963) com amortecimento 
não linear 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Com os valores de amortecimento obtidos analiticamente, realizou-se uma análise 

numérica linear no modelo de elementos finitos, pois o SAP2000 v14 (CSI, 2009) não possui 

rotinas que permitam definir rigidez e amortecimento não lineares propostos por Yu et al. 

(1999). A Figura 22 representa os resultados de deslocamento no topo do edifício para essa 

análise linear. 
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Figura 22 – Análise linear do modelo de elementos finitos utilizando valor médio do 
amortecimento de Yu et al. (1999) 

 
Fonte: Autor (2017). 

  

Verifica-se que, mesmo em uma análise linear com amortecimento constante, o 

comportamento da estrutura pelo método de elementos finitos está muito próximo ao 

comportamento da mesma modelada analiticamente com amortecimento não linear.  

Além disso, utilizou-se a análise não linear do SAP2000 v14 (CSI, 2009) para 

tentar representar o amortecimento de Yu. O amortecimento não linear existente é do tipo 

exponencial. Dessa forma, um elemento de barra definido como amortecedor desse tipo 

produz força amortecimento na parede do tanque dada por: 

 𝑎 = ± 𝐶 | − |𝐸 (28) 

 

na qual 𝑎 é a força de amortecimento, 𝐶 é a constante de amortecimento (N∙s/m) e  é o 

expoente adimensional;  e  são as velocidades dos nós nas extremidades da barra (m/s). O 

sinal é dependente da diferença de velocidade dos nós da barra. Os parâmetros C e  devem 

ser definidos no programa SAP2000 v14 (CSI, 2009) pelo usuário.  

Para determinar esses parâmetros de modo que o amortecimento não linear de Yu 

fosse caracterizado, utilizou-se o modelo analítico do Octave como referência. Para isso, 

primeiramente as velocidades referentes à massa convectiva e à massa do reservatório (  e 
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𝑟 da Figura 8) foram obtidas. Com isso, calculou-se a força de amortecimento causada pela 

massa convectiva por meio da seguinte equação: 

 𝑎 = 𝐶 − 𝑟  (29) 

 

Ilustra-se a força de amortecimento obtida no modelo analítico para o caso do 

reservatório cheio (FIGURA 23). 

 

Figura 23 - Força de amortecimento desenvolvida no modelo analítico com reservatório cheio 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Para poder encontrar os parâmetros necessários para a Equação (28), é feita a 

suposição de que a força desenvolvida pelo amortecedor no modelo de elementos finitos é a 

mesma indicada na Figura 23, que foi obtida analiticamente. Além disso, supõe-se que a 

velocidade relativa entre os nós da barra será a mesma dos elementos do modelo analítico.  

Dessa forma, por tentativa e erro, são obtidos os parâmetros da equação de 

amortecimento exponencial (Tabela 4) para o reservatório com volume cheio e com volume 

referente à reserva técnica de incêndio.  
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Tabela 4 – Parâmetros do amortecimento exponencial na modelagem em elementos finitos 
Reservatório cheio Reservatório com reserva técnica 𝑪 (N∙s/m) 11.000 7.000 𝑬 1,2 1,3 

Fonte: Autor (2017). 

 

Com os valores indicados na Tabela 4, prosseguiu-se a análise no modelo de 

elementos finitos e são obtidos os deslocamentos do quarto pavimento do edifício (FIGURA 

24). Verifica-se que há concordância entre as análises, visto que o comportamento da 

estrutura na análise não linear foi o mesmo da análise linear. 

 

Figura 24 – Análise numérica do modelo de elementos finitos utilizando amortecimento 
exponencial 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

6.3.4 Reservatório representado pelo modelo de Yu et al. (1999) 

 

Nesta análise, o reservatório é representado de acordo com o modelo de Yu et al. 

(1999), que não leva em consideração a separação entre as massas de fluido, além de 

considerar rigidez e amortecimento não lineares para o movimento do mesmo. Ressalta-se 

que, neste caso, toda a massa de água no interior do reservatório contribui para o 

amortecimento da estrutura.  
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A Figura 25 representa o resultado da modelagem analítica da estrutura, 

mostrando os deslocamentos do quarto pavimento do edifício para o caso de reservatório 

cheio e reservatório com volume de combate a incêndio. Novamente, observa-se que o maior 

volume de água no interior do reservatório ajuda a amortecer a estrutura. Além disso, no 

modelo de Yu et al. (1999), a estrutura alcançou menores amplitudes de deslocamentos do 

que nas análises anteriores. Isso pode ser justificado pelo fato de Yu considerar que toda a 

massa de água contribua com o amortecimento da estrutura, sem haver divisão de massa 

convectiva e impulsiva. 

 

Figura 25 – Deslocamentos do quarto pavimento segundo modelagem analítica de Yu et al. 
(1999) 

 
Fonte: Autor (2017).  

 

Além dos deslocamentos, foram obtidas as curvas de rigidez e do fator de 

amortecimento ao longo do tempo (Figuras 26 e 27, respectivamente). Para a rigidez, observa-

se que o reservatório cheio apresenta valor estabilizado maior do que o caso da reserva 

técnica. Esses valores são de, aproximadamente, 5,1∙105 N/m para o reservatório cheio e 

2,86∙105 N/m para a reserva técnica.  

O fator de amortecimento para a reserva técnica é superior ao do reservatório 

cheio, assim como no caso do modelo de Housner com amortecimento não linear. O 
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reservatório cheio apresentou fator de amortecimento estabilizado de 30,5%, enquanto o 

reservatório com a reserva técnica apresentou fator de amortecimento de 34,9%. 

Da mesma forma que na seção anterior, os valores estabilizados foram retirados 

do modelo analítico e utilizados para uma análise inicial linear no modelo de elementos 

finitos. A Figura 28 mostra o deslocamento do quarto pavimento da estrutura ao longo do 

tempo.  

Novamente, verifica-se a convergência entre os dois modelos, com a análise linear 

do SAP2000 v14 (CSI, 2009) apresentando o mesmo comportamento da análise não linear 

feita no Octave. Também se verifica que, quando o reservatório tem volume de água maior, a 

amplitude de deslocamento é menor. 

 

Figura 26 - Rigidez associada ao fluido do modelo analítico de Yu et al. (1999) 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Figura 27 - Fator de amortecimento do modelo analítico de Yu et al. (1999) 

 
Fonte: Autor (2017). 

  

Figura 28 – Método de elementos finitos com parâmetros de rigidez e amortecimento lineares 
para Yu et al. (1999) 

 
Fonte: Autor (2017). 
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A análise com amortecimento não linear no SAP2000 v14 (CSI, 2009) também 

foi aplicada para o modelo de Yu et al. (1999), seguindo o mesmo procedimento da seção 

anterior. Lista-se na Tabela 5 os parâmetros obtidos para a análise com amortecimento 

exponencial. 

 

Tabela 5 – Parâmetros do amortecimento exponencial para o modelo de Yu et al. (1999) 
Reservatório cheio Reservatório com reserva técnica 𝑪 (N∙s/m) 30.990 25.400 𝑬 1,4 1,2 

Fonte: Autor (2017).  

 

 De posse desses parâmetros, é feita uma nova simulação numérica não linear e o 

deslocamento no topo da estrutura é mostrado na Figura 29. Novamente, os resultados obtidos 

seguem o mesmo comportamento da análise não linear feita no Octave, assim como da análise 

linear feita no SAP2000 v14 (CSI, 2009).  

   

Figura 29 – Método de elementos finitos com amortecimento exponencial para Yu et al. 
(1999) 

 
Fonte: Autor (2017). 
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6.4 Análise do efeito da excentricidade 

 

Nesta análise, buscou-se avaliar o efeito da posição da caixa d’água na estrutura 

utilizando o modelo em elementos finitos. A posição da caixa d’água foi deslocada na planta 

do edifício conforme a Figura 30, e o carregamento de sismo foi mantido o mesmo aplicado 

nas análises anteriores. 

Para representar a água, foi adotado o modelo de Housner (1963) com o 

amortecimento exponencial do SAP2000 v14 (CSI, 2009). Apesar de apresentar 

deslocamentos superiores aos obtidos quando o modelo de Yu foi utilizado, os parâmetros 

coeficiente de amortecimento e expoente da força de amortecimento são os mesmos utilizados 

na seção 6.5 (C = 11.000 e E = 1,2).  

 

Figura 30 - Caixa d’água excêntrica 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

Nesta análise, verificaram-se os deslocamentos nas direções x e y e a torção em 

torno do eixo z. As Figuras 31, 32 e 33 mostram a comparação entre os resultados obtidos 

considerando a caixa d’água cheia centrada e excêntrica. 
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 É observado que os deslocamentos na direção de atuação da carga não apresentam 

mudanças significativas quando a posição da caixa d’água muda (FIGURA 31). Nesse 

sentido, a posição do reservatório não muda o comportamento da estrutura na direção de 

aplicação da carga.  

 Em contrapartida, quando se muda o reservatório de posição, o edifício passa a 

apresentar maiores deslocamentos na outra direção, que antes eram desprezíveis (FIGURA 

32). Além disso, o efeito da torção também passa a ter maior participação no comportamento 

da estrutura, como observado na Figura 33. Ressalta-se, entretanto, que esses efeitos são 

pequenos.  

 O aparecimento de novos deslocamentos em outras direções pode ser justificado 

pela geometria do edifício. Ao se colocar o reservatório no centro da edificação, a incidência 

do sismo na direção de menor rigidez da estrutura dificilmente produz efeitos em outras 

direções, pois se trata de um edifício com planta retangular, de dupla simetria.  

 

Figura 31 – Deslocamento da estrutura com reservatório cheio com excentricidade e sem 
excentricidade 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Figura 32 - Deslocamento em y com e sem excentricidade 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

Figura 33 - Torção da estrutura ao redor do eixo z com e sem excentricidade 

 

Fonte: Autor (2017).  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial uso de reservatórios de 

abastecimento predial como amortecedores em edifícios submetidos à carga de sismo, além de 

verificar a influência da excentricidade do reservatório no comportamento da estrutura. Nesse 

sentido, um edifício de quatro pavimentos foi modelado de duas formas: analiticamente, como 

um sistema massa-mola no programa Octave; e numericamente, no programa de uso geral de 

elementos finitos SAP2000 v14 (CSI, 2009).  

Para modelar a água no interior do reservatório, foram feitas diversas análises 

associando os modelos propostos por Housner e Yu. Observou-se que, ao considerar o fluido 

como uma massa inercial conectada às paredes do reservatório sem amortecimento, o 

reservatório provocou a ocorrência do fenômeno conhecido como batimento. Um maior 

volume de água, neste caso, representa menores amplitudes de deslocamento. 

Em todas as análises, verificou-se que um maior nível de água no interior do 

reservatório ajuda a mitigar a amplitude de deslocamento da estrutura, ou seja, a caixa d’água 

está atuando como um amortecedor. Entretanto, o reservatório tal como foi projetado neste 

trabalho não foi o suficiente para reduzir os deslocamentos da estrutura a níveis aceitáveis.  

Ao introduzir o amortecimento no modelo de Housner (1963), o comportamento 

da estrutura muda significativamente. Com um amortecimento constante igual a 52,5%, a 

estrutura apresenta um pico de deslocamento no início do movimento, estabilizando seu 

movimento em uma amplitude constante após esse pico. O mesmo ocorreu inserindo o 

amortecimento não linear de Yu et al. (1999), e as amplitudes de deslocamento foram 

próximas.  

Quando o modelo de Yu é usado para representar o reservatório de água, a 

estrutura apresenta um comportamento no qual seus deslocamentos crescem até alcançar um 

valor estável, sem existir nitidamente um comportamento de pico como ocorre com a análise 

do modelo de Housner. Além disso, o modelo de Yu provoca deslocamentos menores do que 

os outros modelos analisados, pelo fato de considerar que toda a massa de água exerce efeito 

amortecedor. 

A excentricidade do reservatório de água na estrutura pouco mudou o 

comportamento da mesma na direção de aplicação da carga. Em contrapartida, surgem efeitos 

que antes eram praticamente inexistentes devido à geometria do edifício. Em particular, o 
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deslocamento da estrutura na outra direção, perpendicular ao carregamento, e a torção do 

edifício. 

Assim como Accioly (2017), os deslocamentos do edifício diminuíram conforme 

o aumento do volume de água no interior do reservatório, indicando uma possibilidade de uso 

como amortecedor, desde que seja devidamente projetado. Nesse sentido, sugere-se para 

trabalhos futuros um dimensionamento da caixa d’água específico para que suas frequências 

de vibração da água estejam próximas às frequências fundamentais do edifício, para que esta 

realmente funcione como um ALS. 

Propõe-se, também, a utilização de modelos para interação fluido-estrutura mais 

sofisticados, como o método das partículas sólidas, ou a utilização de programas de elementos 

finitos que permitam a representação menos simplificada de fluidos, como o ANSYS (2014) e 

o ABAQUS. 
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