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COEFICIENTE DE ARRASTO EM ESTRUTURAS FLEXÍVEIS: ESTUDO 

DE CASO DE PLANTAS AQUÁTICAS SOB AÇÃO DE ONDAS 
 

Joel Roberto Guimarães Vasco1& Geraldo de Freitas Maciel2 
 

RESUMO --- Este artigo traz à discussão o problema de dissipação de energia de ondas que se 
propagam sobre fundos com vegetação. Sabe-se que as plantas aquáticas submersas estabilizam 
margens de corpos d’água desprotegidas, evitando erosões e assoreamento. Focando-se 
principalmente na interação que ocorre entre o escoamento e as plantas aquáticas, o artigo discute o 
coeficiente de arrasto total, parâmetro de difícil determinação e calibração, notadamente quando se 
trata de fluidos em movimento oscilatório. 
 
ABSTRACT --- This article deals with the problem of water waves energy dissipation propagating 
on deep with vegetation. The submerged aquatic plants stabilize edges of unproctected water 
bodies, preventing erosions and sedimentation in reservoirs. The article focuses on the interaction 
with the flow and the aquatic plants (flexible structure) and explains the total drag coefficient, 
parameter of difficult determination and calibration, mainly in the case of oscillatory movement. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

Sabe-se que as plantas aquáticas submersas estabilizam margens de corpos d’água 

desprotegidas, evitando erosões e assoreamento. Focando-se principalmente na interação que ocorre 

entre o escoamento e as plantas aquáticas presente no fundo desses corpos d’água, percebe-se 

intuitivamente que elas debitam energia do escoamento, seja ele oscilatório (ondas) ou não 

(correntes). Lovås e Tørum (2001), afirmam, por exemplo, que a Laminaria hyperborea pode 

atenuar a energia da onda de forma significativa, dependendo principalmente da relação entre 

comprimento de onda e profundidade normal. Ghisalberti e Nepf (2002) citam o aparecimento de 

instabilidades do tipo Kelvin-Helmholtz em canais com plantas aquáticas sujeitas a correntes, 

aumentando o atrito viscoso e conseqüentemente a dissipação de energia do escoamento. 

Desse fato, o processo de interação fluido-estrutura flexível (plantas) acarreta um menor 

potencial erosivo das ondas, sejam elas geradas por vento, pela passagem de embarcações (ship 

waves) ou pelo efeito do slamming da proa de embarcações de alta velocidade. Da mesma forma, o 

potencial energético das correntes é diminuído, afetando o transporte de sedimentos e processos 

advectivos no seio da massa líquida. Embora essa constatação seja intuitiva e aceita como 

verdadeira, a ciência ainda esbarra em certas limitações quando tenta descrever o fenômeno em sua 

plenitude. Vasco (2005), por exemplo, observando a erosão/estabilização das margens do Lago de 

Ilha Solteira-SP (Figura 1a), desenvolve um modelo de dissipação de energia da onda devido à 

presença de plantas aquáticas submersas para um tipo especifico de vegetação (Figura 1b). 

Entretanto, o desconhecimento dos esforços induzidos nas plantas aquáticas da região exige 

simplificações que muitas vezes não se aplicam ao problema em questão.  

 

        
Figura 1 - a) Lago de Ilha Solteira-SP (zonas erodidas e zonas protegidas)  e b) planta predominante 

no sítio de estudo (Brachiaria subquadrípara). 

 

Como o interesse no tema vem crescendo juntamente com a preocupação global de 

preservação do meio ambiente, propõe-se, como objetivo principal do trabalho, esclarecer os 

mecanismos pelos quais plantas aquáticas submersas interagem com o escoamento e como 

conseguem, não apenas se fixar em um habitat muitas vezes submetido a esforços hidrodinâmicos 
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intensos, mas também reduzir o potencial energético do escoamento, protegendo assim encostas e 

margens de corpos d’água da ação de ondas e correntes. Em outras palavras, pretende-se, no escopo 

deste trabalho científico, elucidar as diferentes formulações da força de arrasto, conjuntamente com 

a análise dos parâmetros dos quais ela depende. 
 

2. BREVE HISTÓRICO 
 

Existem diversas formas de abordar a interação entre o fluido e as plantas aquáticas 

submersas, por se tratar de um assunto multidisciplinar. Podem-se classificar os trabalhos 

dependendo do tipo de consideração a respeito da forçante hidrodinâmica e do tipo de planta 

aquática submersa. Basicamente, serão comentados dois tipos mais freqüentes, encontrados na 

literatura: os escoamentos oscilatórios e não-oscilatórios e os tipos de plantas aquáticas rígidas e 

flexíveis. 

Pode-se dizer que, em primeiro lugar, as plantas aquáticas submersas foram consideradas 

como sendo uma extensão do atrito, ou seja, um fator adicional ao atrito devido ao fundo. Em 

escoamentos não-oscilatórios (inicialmente permanentes), buscou-se determinar a influência das 

plantas aquáticas submersas no potencial de escoamento de um canal. Lembrando a literatura 

clássica na determinação da vazão em canais abertos, nota-se que o coeficiente empírico de 

Manning, o fator de resistência de Chézy ou o fator de atrito de Darcy-Weisbach, por exemplo, são 

muito maiores para canais densamente vegetados em comparação com os de canais sem obstrução 

(Chow, 1959). Lembra-se que, nos primeiros trabalhos dessa temática, as plantas aquáticas não 

apresentavam características rígida ou flexível, apenas uma extensão do atrito do fundo. 

Embora considerar as plantas aquáticas como extensão do atrito do fundo possa parecer uma 

prática ultrapassada, Ghisalberti e Nepf (2002) consideram, por exemplo, a presença de plantas 

aquáticas como uma perturbação no escoamento da camada limite, sendo a força de arrasto tratado 

como uma extensão do atrito do fundo. Ainda segundo os autores, a descontinuidade vertical devido 

ao aparecimento da força de arrasto resulta em forte cisalhamento no topo da vegetação, 

aumentando consideravelmente a intensidade da turbulência nesta região, em relação ao escoamento 

desobstruído. 

Em resposta a correntes permanentes, as plantas aquáticas submersas devem exibir uma 

onda progressiva, sincronizada e de grande amplitude (termo monami, Ackerman e Okubo, 1993, 

apud Ghisalberti e Nepf, 2002). A monami aparece quando a velocidade aumenta acima de um 

valor limite, sendo que esse limite aumenta com a diminuição da profundidade (basicamente uma 

instabilidade do tipo Kelvin-Helmholtz evidenciada pela presença de um ponto de inflexão no perfil 

de velocidade horizontal, Figura 2). A força de arrasto é um carregamento constante, calculado com 

a velocidade média da corrente. 
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Para os escoamentos oscilatórios, a abordagem não foi diferente. Um dos primeiros 

trabalhos que analisa o efeito da vegetação submersa no escoamento oscilatório é o de Price et al. 

(1968). Esses autores investigavam o efeito da vegetação na alteração do perfil da praia e tentaram 

estimar, através de uma viscosidade aparente, um fator de decaimento da energia da onda. A 

consideração de uma viscosidade aparente, feita pelos autores, evidencia a inclusão de um atrito de 

fundo adicional para determinação do coeficiente de atenuação. 

 
Figura 2: Instabilidade do tipo Kelvin-Helmholtz observada experimentalmente em canal com 

plantas aquáticas quando a velocidade da corrente excede um limite, avaliado por Ghisalberti e 

Nepf (2002). 
 
Como pode ser observado, os trabalhos que analisavam o efeito da presença de plantas 

aquáticas submersas no escoamento oscilatório buscavam, essencialmente, soluções analíticas. Já 

para os escoamentos não-oscilatórios, os trabalhos baseavam-se em experimentos, de campo ou 

laboratório, produzindo muitas das vezes equações empíricas ou semi-empíricas que retratassem 

uma situação particular. No entanto, soluções analíticas tanto para correntes quanto para 

escoamentos oscilatórios esbarram na definição de força de arrasto, que será tratada na seqüência, 

introduzindo inicialmente o escoamento em torno de objetos rígidos. 
 
3 - FORÇAS ATUANTES DEVIDO AO ESCOAMENTO 
 

Em geral, obter o padrão do escoamento em torno de formas simples não é uma tarefa 

complicada, principalmente quando se trata de escoamentos de fluidos ideais ou invíscidos. O 

princípio da superposição de escoamentos fundamentais, por exemplo, garante a formação do 

escoamento em torno de cilindros admitindo a existência de um dipolo (fonte e sorvedouro de 

iguais intensidades e próximos). Como já sabido, o fato do escoamento ser ideal gera uma solução 

que é simétrica (não há gradientes de pressão através do cilindro), o que leva à conclusão de que 

não há força alguma de oposição ou resistência ao escoamento (paradoxo de D'Alembert). 

Observando experimentalmente o escoamento de um fluido viscoso em torno de um 

cilindro, à medida que as forças de inércia prevalecem sobre o escoamento (Re >>1, Re: número de 

Reynolds), há o aparecimento de vórtices. O atrito viscoso dissipa parte da energia disponível no 

escoamento, criando um gradiente de pressão na direção do escoamento que, somado ao atrito entre 

a superfície lateral do cilindro e o fluido, gera a força de arrasto. Em outras palavras, o arrasto é 
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gerado pela viscosidade do fluido escoante, que não pode ser desprezada mesmo com Re >>1. 

Focando agora o caso de escoamentos oscilatórios, a mesma dificuldade original se impõe: a 

consideração da rotacionalidade do escoamento para garantir matematicamente o aparecimento da 

força de arrasto impede a utilização das teorias básicas de ondas (Teoria de Airy, Stokes, KdV, 

Boussinesq, etc.), baseadas primordialmente no escoamento de um fluido ideal. 

No entanto, a busca de subsídios para uma solução analítica para determinação da força em 

corpos rígidos submersos levou a simplificações de ordem teórica, tendo como produto a conhecida 

equação de Morison (equação 1). Esta equação foi concebida para quantificar os esforços exercidos 

pelas ondas em pilares, principalmente em pilares de estruturas offshore, e considera duas parcelas: 

o arrasto provocado pela oposição do cilindro ao movimento (Fdi) e o gradiente de pressão gerado 

pela curvatura das linhas de corrente (Fii): 

Dt
Du

VCmuuACdF

FiFdF

i
ii

iii

ρρ +=

+=

2
1  

(1)

                                                      

onde Fdi é o vetor força de arrasto, Fii é o vetor força de inércia, Cd é o coeficiente de 

arrasto, ρ é a massa específica do fluido, A é uma área de referência, ui é o vetor velocidade, Cm é o 

coeficiente de inércia, V é o volume ocupado pelo corpo (volume submerso) e Dui/Dt é o vetor 

aceleração total. 

Sabe-se do sucesso da aplicação da equação (1) no cálculo de esforços em estruturas de alta 

rigidez (pouco deformável ou praticamente imóveis frente à solicitação). Entretanto, evidencia-se a 

necessidade de estabelecer a aplicabilidade das formulações clássicas no cálculo de esforços em 

estruturas de alta flexibilidade, como as plantas aquáticas. 
 

3.1- Força de arrasto atuante em plantas aquáticas 
 

Plantas aquáticas não são estruturas rígidas como cilindros ou esferas sólidas, placas ou 

outras formas utilizadas em estudos de dinâmica dos fluidos. Na verdade as plantas são o oposto: 

flexíveis e podem se mover ou até vibrar em um escoamento turbulento, experimentando muitas 

vezes modificações em sua forma, adquirindo aspectos mais hidrodinâmicos para vencer o arrasto 

gerado pelo escoamento do fluido ao seu redor (Sand-Jensen, 2005). 

No entanto, o estudo do arrasto em corpos de formas variadas ou com comportamentos 

mecânicos diversos invariavelmente esbarra em algum conceito fundamental, baseado em um 

modelo ideal. Esse é o caso da formulação da força de arrasto. 

Antes de chegar à equação de Morison, algumas tentativas foram feitas para modelar a força 

de arrasto. Newton (apud Vogel, 1994) foi um dos primeiros a estabelecer um indicativo de 
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modelagem, e segundo ele, a intensidade da força de arrasto seria o produto entre uma área de 

referência, a massa específica do fluido e o quadrado da velocidade do fluido circundante. 

Matematicamente: 

2AuFd ρ=  (2)

No entanto, Newton apenas sugeriu a equação (2) por uma questão de análise dimensional. 

Na verdade, a validade da equação (2) é restrita as situações extremamente particulares e não é 

representativa do fenômeno. Independente da aplicabilidade, é interessante salientar a forma de 

obtenção da equação (2): uma análise dimensional simples. O método utilizado para equacionar a 

força de arrasto não é, de certo modo, diferente da análise preliminar de Newton: o teorema de 

Buckingman ou dos Π’s da análise dimensional. 

O teorema dos Π’s é utilizado para estabelecer relações entre grupos de grandezas que 

interfiram em um dado fenômeno analisado, segundo o número de dimensões e variáveis 

envolvidas. As grandezas das quais a força de arrasto depende são: 

1. massa específica do fluido, (ρ); 

2. forma do objeto, traduzida por uma comprimento de referência (d); 

3. velocidade do fluido circundante (u); 

4. viscosidade do fluido (µ). 

O resultado da aplicação do teorema dos Π’s é uma expressão da intensidade da força de 

arrasto semelhante àquela vista na equação de Morison: 

( )α
α

ρ
µ
ρρ Re

2
1

2
1 2222 udduudFd ⇒⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

(3)

sendo que o valor 1/2 foi inserido para gerar o termo da pressão dinâmica (1/2ρu2), uma vez 

que a multiplicação de um número puro não viola o teorema dos Π’s. 

Cabe ressaltar, na expressão obtida (equação 3) o aparecimento de um expoente não 

identificado, ou seja, a dependência da força de arrasto com o número de Reynolds a uma potência 

α. Na prática, substitui-se o número de Reynolds com um coeficiente, sendo esse chamado de 

coeficiente de arrasto (Cd). Fazendo esta alteração na equação (4) e considerando uma área de 

referência em lugar do quadrado do comprimento característico, resulta: 

2

2
1 AuCdFd ρ=  

(4)

Sendo assim, o coeficiente de arrasto Cd é função apenas do número de Reynolds a um 

expoente. Embora nenhum comentário ainda tenha sido feito acerca do expoente α, um fato fica 
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bem claro: ele não é uma constante. A Figura 2 mostra a variação do coeficiente de arrasto de um 

cilindro e uma esfera com Re. White (apud Vogel, 1994) apresenta uma equação empírica de ajuste 

para número de Reynolds entre 1 e 105: 

3/2Re101 −+=Cd  (5)

sendo o Cd da equação (5) relacionado à área frontal do cilindro. 

Entretanto, segundo Mendez e Losada (2004), um melhor ajuste nos dados experimentais 

pode ser obtido ao utilizar Cd como função exclusiva do número de Keulegan-Carpenter (K), 

definido como: 

b
ucTK =  

(6)

onde uc é a velocidade característica agindo na vegetação, definida como a máxima 

velocidade horizontal no meio do campo vegetado u(y = lc /2) (lc é a extensão do campo vegetado), 

T o período de pico e b é a área de bloqueio por unidade de altura de cada planta. 

Utilizando a área frontal como referência para o coeficiente de arrasto, Vasco (2005) 

calibrou numericamente seu modelo representando a planta aquática Brachiaria subquadrípara. A 

Figura 3 mostra os resultados para diversas configurações experimentais para a altura de onda 

incidente (H) e a altura da planta simulada (l). A princípio, considera-se a expressão para a força de 

arrasto atuante em plantas aquáticas submersas a mesma da equação (4), com algumas ressalvas 

analisadas na seqüência. 

 
Figura 3: Variação do coeficiente de arrasto (Cd) em função de Reynolds (esq.) e Keulegan-

Carpenter (K) (dir.) , Fonte: (Vasco, 2005). 
 

3.2. Determinação do coeficiente de arrasto e número de Reynolds 
 

Há na literatura diversas formas de coeficiente de arrasto e número de Reynolds. O caso do 

coeficiente de arrasto será analisado de forma mais detalhada, uma breve nota será dada ao número 

de Reynolds. Com relação ao número de Reynolds, diferenças aparecem quanto à escolha do 

comprimento característico (l). Há inclusive uma separação entre número de Reynolds 

microscópico e macroscópico (Sand-Jensen, 2005), que se interpreta como uma razão de tempos 
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característicos da difusão e advecção. No entanto, estabelece-se como padrão tomar o comprimento 

do objeto analisado na direção do escoamento (Vogel, 1994). 

Em relação ao coeficiente de arrasto, diversos problemas surgem. O principal foco a ser 

debatido e que deve ser ressaltado é a estreita relação entre coeficiente de arrasto e a área utilizada 

no cálculo da força de arrasto. Comumente, são utilizados quatro tipos de áreas, como enunciado a 

seguir: área frontal, área molhada, área plana e fração volumétrica. 

• Área frontal: área frontal é a projeção em um plano perpendicular à direção do 

escoamento. É também denominada de área de bloqueio (Vasco e Maciel, 2005; 

Vasco e Maciel, 2006). A utilização da área frontal é particularmente útil em objetos 

pouco hidrodinâmicos, sujeitos a esforços de arrasto relativamente intensas e com 

números de Reynolds de médios a altos. Nos casos citados, a força de arrasto não é 

muito diferente da pressão dinâmica multiplicada pela área frontal, justificando a 

escolha; 

• Área molhada: é a área total exposta ao fluido, e é utilizada geralmente em objetos 

com formas altamente hidrodinâmicas, normalmente em situações de baixo número 

de Reynolds, situações estas onde a força de arrasto resulta principalmente do atrito 

devido à exposição da superfície do objeto; 

• Área plana: é a área resultante da projeção superior do objeto, tendo a vantagem de 

independer da direção do escoamento (assim como a área molhada); 

• Fração volumétrica: normalmente adotado como dois-terços do volume do objeto, 

utilizado quando a determinação da área é difícil, embora seja pouco visto na 

literatura. 
 
4 - DECOMPOSIÇÃO DO ARRASTO: ARRASTO DE ATRITO VISCOSO E 

ARRASTO DE PRESSÃO 
 

A força de arrasto que pode ser medida por transdutores, é separada em duas componentes: 

arrasto de atrito viscoso e arrasto de pressão ou forma. Quanto maior a área superficial que um 

corpo apresenta maior será o arrasto do atrito, e quanto menor o número de Reynolds, maior a 

parcela do arrasto devido ao atrito viscoso. 

O arrasto de pressão também é resultado da viscosidade, embora de forma indireta. Esse tipo 

de arrasto ocorre principalmente devido ao gradiente de pressão dinâmica induzido ao longo do 

objeto em escoamentos turbulentos. Ou seja, a parte da energia do escoamento é investida para 

acelerar as partículas e desviar do objeto, e também no desprendimento do escoamento, gerando a 

esteira turbulenta. Como pode ser notado, embora a viscosidade esteja ligada à existência do arrasto 
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de pressão, a inércia tem o papel de quantificar o arrasto de pressão. 

Sand-Jensen (2005) lembra a constituição dos tecidos das plantas aquáticas, cuja 

flexibilidade é fundamental para reduzir a exposição frontal a escoamentos intensos e a grande área 

de exposição à luz, culminam em um arrasto de atrito que não pode ser desprezado. Em se tratando 

de flexibilidade, esse ponto será investigado na seção seguinte. 
 
5. RECONFIGURAÇÃO COMO FORMA DE DIMINUIR A FORÇA DE 

ARRASTO 
 

Quando a forma do objeto estudado, como é o caso de plantas aquáticas flexíveis, altera com 

a velocidade do escoamento, aparece o fenômeno conhecido como reconfiguração. Da mesma 

maneira, a força de arrasto passa a variar com a velocidade do escoamento não mais de forma 

quadrática. Koehl (1999) exemplifica esse fato analisando a estratégia de sobrevivência de duas 

algas marinhas: Lessonia nigrescens e Durvellia antartica. A composição do tecido das algas 

mostrou que a L. nigrescens possui estrutura mais rígida e apropriada a diminuir as chances de se 

deformar diante da ação das ondas, diferente da D. antartica, de estrutura mais frágil. No entanto, o 

fato da D. antartica apresentar constituição mais frágil, significa que ela possui maior capacidade 

de se deformar e acompanhar o escoamento. Isso significa que essa espécie de alga marinha diminui 

a força de arrasto devido ao carregamento hidrodinâmico se comparada com a L. nigrescens. 

É interessante notar, a partir das observações de Koehl (1999), que uma planta ou alga 

aquática, pelo mecanismo de reconfiguração, consiga diminuir a força de arrasto resultante, embora 

não seja explicitamente notado pela equação da força de arrasto. Por isso, muitos pesquisadores 

utilizam, no caso de plantas ou algas que se deformam, a velocidade relativa entre a planta ou alga e 

o fluido, no cálculo da força de arrasto, resultando na equação (7) (Mendez et al., apud Mendez e 

Losada, 2004): 

( )2

2
1 upuACdFd −= ρ  

(7)

onde up é a velocidade adquirida pela planta. 

No sentido de quantificar a reconfiguração de diversos organismos aquáticos de interesse, 

vários trabalhos relacionam a força de arrasto com a velocidade do escoamento a uma potência ξ 

(em escala logarítmica), sendo ξ a medida de reconfiguração. Ou seja: 

ξu
u
Fd

∝2  
(8)

Um valor de ξ nulo é uma linha reta, mostrando que a força de arrasto é proporcional ao 
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quadrado da velocidade e não há reconfiguração. Um valor de ξ maior que zero ( ξ>1, por 

exemplo) mostra que o arrasto é proporcional a um coeficiente maior que o cubo da velocidade, 

especialmente alto para grandes valores do número de Reynolds. Um valor abaixo de zero mostra 

que a reconfiguração produz uma força de arrasto menor do que a esperada para altas velocidades. 

Se o valor de ξ for -2, por exemplo, a força de arrasto se torna independente da velocidade. Johnson 

(2001) utiliza o conceito de reconfiguração para estudar o efeito da distribuição espacial das algas 

Chondus crispus, constatando uma diminuição de mais de 65% na força de arrasto de uma alga 

posicionada na esteira da outra. 

É importante destacar que o valor de ξ não é uma medida da força de arrasto ou do 

coeficiente de arrasto, apenas fornece um indicativo de como a força de arrasto varia com a 

velocidade. A Figura 4 mostra um caso típico de reconfiguração (ξ = -0,404) nos ensaios de Utter e 

Denny (1996) com a alga Macrocystis pyrifera. Mesmo assim, é comum a substituição da relação 

quadrática entre a força de arrasto e da velocidade com o parâmetro de reconfiguração ξ (Utter e 

Denny, 1996; Vasco e Maciel, 2005; Vasco e Maciel, 2006). 

 
Figura 3: Comportamento da força de arrasto em relação à velocidade do escoamento, evidenciando 

a reconfiguração da alga M. pyrifera, Fonte: (Utter e Denny, 1996)) 

 
6 - DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
 

O processo de interação entre o fluido e estruturas flexíveis (plantas), conforme  

observações de campo e relatos na literatura científica, diminui o potencial erosivo de ondas e 

correntes. Embora essa constatação seja intuitiva e aceita como verdadeira, a ciência ainda esbarra 

em certas limitações quando tenta descrever o fenômeno em sua plenitude. 

As dificuldades em modelar o escoamento (oscilatório ou não-oscilatório) e determinar os 
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esforços atuantes nas plantas aquáticas submersas constituem o tema principal dessa comunicação 

científica, que tenta resgatar as abordagens clássicas e esclarecer algumas vertentes presentes na 

literatura concernente. Foi retomada a origem da equação de Morison, remetendo ao teorema dos 

Π’s, bem como a obtenção do coeficiente de arrasto como função única do numero de Reynolds. 

De maneira geral, pode-se dizer que a formulação utilizada para calcular esforços em 

estruturas rígidas e flexíveis é a mesma, apenas considerando a velocidade relativa entre o fluido e a 

planta aquática nas estruturas flexíveis. É preciso lembrar também da íntima relação entre o 

coeficiente de arrasto calibrado e a área de referência utilizada. 

A reconfiguração pode ser definida como a movimentação das plantas e algas aquáticas em 

resposta ao regime de escoamento e é quantificada através do parâmetro ξ. Esse parâmetro procura 

sistematizar a relação entre a força de arrasto e a velocidade, sendo que um valor negativo de ξ 

(0 < ξ < -2) resulta em uma diminuição da força de arrasto atuante, que ocorre em grande parte das 

espécies que apresentam massa específica inferior à da água.  
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