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Resumo - O objetivo principal deste trabalho foi investigar o escoamento atmosférico dentro 

e acima de dois modelos em escala reduzida de florestas homogêneas de eucalipto através de 

experimentos de túnel de vento. Foi utilizado um modelo de floresta com altura média de 

21,44 cm e que representa um talhão florestal de eucaliptos com árvores de altura média de 

21,44 m, localizado em Guaraná, Aracruz, ES. Medições da velocidade média do vento e 

intensidade da turbulência foram coletadas dentro e acima da camada limite do dossel em 

diferentes pontos da seção de teste do túnel de vento. Além disso, foi analisada em escala 

reduzida a velocidade do vento que poderia causar danos as árvores.  
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Abstract - The purpose of this study was to investigate the atmospheric flow within and 

above two-scale models of homogeneous forests of eucalyptus through wind tunnel 

experiments. Was used a model of forest with an average height of 21.44 cm and represents a 

stand of eucalyptus forest with trees of average height of 21.44 m, located in Guarana, 

Aracruz, ES. Measurements of average wind speed and turbulence intensity were collected 

within the boundary layer and above the canopy at different points in the test section wind 

tunnel. In addition, was analyzed small-scale wind speeds that could damage the trees. 
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INTRODUÇÃO 

O conhecimento da estrutura do escoamento do ar sobre florestas é necessário para um melhor 

entendimento dos impactos que os elementos da vegetação (tronco, galhos e folhagem) 

causam no campo de vento, no transporte de energia e matéria. Entretanto, o padrão do 

escoamento nestas condições é de difícil entendimento, devido à complexidade da 

distribuição espacial que os elementos da vegetação causam no campo de vento [1]. 

A interação do escoamento com o dossel da vegetação altera o ambiente, e assim, causa 

mudanças na micrometeorogia das regiões vizinhas [1]. Uma revisão de padrões do 

escoamento do vento e turbulento dentro e acima de diferentes tipos de vegetação pode ser 

encontrada em [1] E [2]. Estes autores reportaram que diferentes tipos de vegetação 

apresentam características comuns, que incluem: (I) um perfil logaritmo padrão da velocidade 
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do vento, acima do dossel; (II) na interface floresta-atmosfera existe um grande cisalhamento 

do que induz um ponto de inflexão no perfil vertical da velocidade do vento; (III) geração de 

vórtices coerentes com escalas de comprimento da ordem da altura do dossel; (IV) entre a 

base e o topo da copa ocorre um decréscimo exponencial a velocidade do vento, conduzindo a 

baixas velocidades no interior do dossel; (V) o arrasto aerodinâmica das plantas causa o ponto 

de inflexão no perfil vertical da velocidade do vento e (VI) o dossel é um sumidouro de 

quantidade de movimento que é absorvido pelas forças de arrasto de pressão e viscoso; 

induzida pelos elementos das plantas. 

Apesar do considerável progresso na investigação do escoamento do ar em diferentes tipos de 

florestas em muitas partes do mundo, não se tem informações detalhadas da interação do 

vento com florestas de eucaliptos. Entretanto, o plantio de eucalipto é uma importante 

atividade econômica do Estado do Espírito Santo, devido ao fornecimento de madeira para a 

indústria de papel e celulose e proprietários rurais. 

  

 

METODOLOGIA 

Os experimentos da simulação física do escoamento foram realizados em um túnel de vento 

de retorno aberto com seção de teste de 2,0 m x 0,5 m x 0,5 m, localizado no Laboratório de 

Fenômenos de Transporte do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória. Para 

simular uma camada limite atmosférica utilizou-se agulhas e elementos de rugosidade cúbicos 

situados a montante da seção de teste de acordo com a metodologia proposta por [3] e 

espaçamento entre os elementos de acordo com [4]. Considerou-se a Categoria V de terrenos 

rugosos de acordo com [5] para se obter o perfil vertical da velocidade do vento.    

Foram construídos dois modelos em escala reduzida de florestas. Floresta A: densa com 948 

árvores /m
2
, cada uma com 7cm de copa; Floresta B: esparsa com 473 árvores / m

2
 por metro 

quadrado, cada uma com 7 cm de copa. Neste caso, considerou-se que a Floresta B é 

resultante de um desbaste seletivo da Floresta A.  

 

Figura 1: Floresta A no túnel de vento. 

 

RESULTADOS 

A Figura 2 apresenta o perfil vertical normalizado da velocidade média da floresta para as 

florestas A e B. Os valores obtidos no presente trabalho foram comparados com outros 

resultados da literatura.  A velocidade média, U, foi normalizada pela velocidade no topo da 

floresta, Uh e a altura y pela altura do topo da floreta, h.  
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Figura 2: Diagrama do perfil vertical de velocidade normalizado dentro e acima das 

Florestas A e B e outros valores obtidos na literatura. 

 

Os resultados mostram que os perfis verticais (U/Uh) apresentam um ponto de inflexão no 

topo da floresta (z = h). Acima da floresta pode ser observado o perfil logaritmo característico 

da camada limite atmosférica.   

A Figura 3 apresenta o gráfico da intensidade da turbulência, I, para as florestas A e B.  
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Figura 3: Diagrama da intensidade da turbulência para as Florestas A e B. 

 

Qualitativamente os resultados apresentam o comportamento obtido por [7] E [8]. Porém os 

valores de I no presente trabalho foram muito pequenos.  

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O padrão de escoamento no interior das Florestas A e B foram similares aos reportados por 

[1] e [2] para diferentes tipos de florestas.  

Nos dois modelos de florestas artificiais pode ser observado o ponto de inflexão nos perfis 

verticais da velocidade do vento próximo ao topo do dossel. Este ponto é responsável pelas 

instabilidades hidrodinâmicas do escoamento. Assim, as propriedades do campo médio foram 

reproduzidas de modo adequando pelos experimentos. Entretanto torna-se necessária uma 

melhor análise da intensidade da turbulência.  
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