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R. S. C. Maçaranduba Resumo 

RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo da concepção volumétrica de edifícios altos, 

sobre carga de vento utilizando técnicas de otimização. A análise estática respeita a 

normatização brasileira (NBR 6123,1988) e admite comportamento elástico linear da 

estrutura. É utilizando otimização paramétrica para definir a mudança de volumes no corpo do 

edifício com o intuito de minimizar o deslocamento do topo da edificação. Apresenta-se 

primeiramente um estudo sobre os parâmetros de dimensionamento que devem ser incluídos 

no rol das variáveis de projeto. A seguir, procede-se a otimização da distribuição volumétrica 

para as variáveis de projeto escolhidas. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

Em 29 de outubro de 2009, a incorporadora TCI-InPar inicia a construção do 

edifício Premier Unique, edifício de 144 metros de altura, o edifício mais alto de Goiânia, 

ainda em construção. Ele irá compor a lista dos edifícios goianienses que possuem mais de 

100 metros de altura, atualmente composta por 25 edifícios construídos nesse porte. Será o 

mais alto do centro-oeste e o oitavo maior do Brasil. Dia 4 de janeiro de 2010, foi inaugurado 

nos Emirados Árabes Unidos o edifício Burj Khalifa Bin Zayid, o maior edifício do mundo, 

até a presente data, com 828 metros de altura. Superando em mais de 300 metros o edifício 

Taipei 101, em Taiwan, que foi o mais alto do mundo no período de 2003 a 2010. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1.1 - Exemplos de edifícios altos: (a) Premier Unique, edifício mais alto de Goiânia (em construção); (b)  

Burj Khalifa Bin Zayid, edifício mais alto do mundo.  
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Nota-se que, ressurge no cenário mundial (Figura 1.2) e nasce no cenário local a 

corrida em busca de edificações mais altas. Edificações altas são, não só atrativo turístico, 

mas marcos de poder econômico e tecnológico, pois representam um desafio à engenharia. 

Nessas construções, o efeito da carga de vento passa a ser maior que o esforço provocado pelo 

peso próprio e refletem em movimentação da estrutura e esforços de flexão. 

 

Figura 1.2 - Evolução da altura dos edifícios.  

Para combater a movimentação da estrutura é necessária alta rigidez, ou uso de 

sistemas mecânicos de controle de oscilação ou de elementos de contraventamento e/ou 

aumento de seu peso global.  

O aumento do peso global e o aumento da inércia geram aumento das dimensões 

dos elementos estruturais, levando à necessidade de maior volume construído a fim de 

preservar o volume livre da construção. Resulta, assim, em maior área de obstrução, o que 

leva a maior esforço a ser absorvido pela estrutura, exigindo aumento do peso global e da 

inércia. Surge então a necessidade de quantificar os limites que tornam vantajoso aumentar as 

dimensões da edificação e, por conseqüência, o peso global e a inércia, para obter uma 

estrutura mais estável aos esforços oriundos do vento, sem que tal aumento resulte em 

significativo aumento dos esforços. 

Já os elementos de contraventamento, são elementos estruturais, normalmente 

inclinados, que se conectam aos demais elementos estruturais (vigas e pilares) com o intuito 

de impedir a movimentação dos seus nós, trabalhando unicamente com esforços axiais. Por 
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possuir uma imensa gama de possibilidades de disposição e se tratar de inserção de novos 

membros, o sistema de contraventamento deve ser pensado de forma que trabalhe com 

eficiência, não utilizando material em excesso, com controle da espessura máxima do 

elemento e de espaçamento mínimo entre elementos; estes dois últimos quesitos advêm da 

necessidade de preservação das fachadas, com seus espaços para janelas, uma necessidade 

arquitetônica; e os dois primeiros quesitos se devem a fatores estruturais e econômicos. 

É sabido que a velocidade do vento varia com a distância do ponto analisado ao 

solo; quanto maior a distância, maior a velocidade. Uma solução comumente adotada para 

combater os esforços mais intensos nas regiões mais altas da edificação, é a redução da área 

de obstrução do vento por meio de redução da seção transversal da edificação em pontos mais 

altos. Surge novamente a necessidade de quantificar a que altura tal redução deve ser feita, em 

que proporção e em quantos segmentos. O problema que se põe pode ser descrito em linhas 

gerais como a obtenção da proporção entre os volumes da construção de forma a que o 

deslocamento do topo da construção atenda aos requisitos de projeto. Assim posto, o 

problema pode ser resolvido empregando-se técnicas de otimização. 

1.1. OTIMIZAÇÃO 

Otimização é um ramo da ciência que cuida da busca do melhor resultado para 

uma dada operação mediante a obediência a determinadas condições que restringem o 

domínio onde a solução pode ser encontrada. Nas ciências exatas, pode ser descrita como o 

processo iterativo de minimização ou maximização de uma função matemática por meio de 

uma escolha sistemática de valores de variáveis de projeto. 

Otimização paramétrica é o ramo da otimização em que a variável de projeto é um 

parâmetro do problema. A utilização mais comum da otimização paramétrica no âmbito da 

análise de estruturas é a otimização de dimensões. Como exemplo, cita-se problema de 

minimização de massa de treliças planas e espaciais tendo o diâmetro dos tubos como variável 

de projeto (GUERRA, 2008). No entanto, o conceito de otimização paramétrica é mais amplo, 

como na otimização do traçado do cabo em vigas protendidas (ALMEIDA, 2001 e 

ALMEIDA, 2004, mostrado na Figura 1.3, como na otimização da disposição de 

enrijecedores em satélite para controle de vibrações (CASTRO, 1999), como mostrado na 

Figura 1.4, entre outras formas. 
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Figura 1-3 - Resultado para t

Figura 1-4 – Disposição de enrijecedores em satélites para controle de vibrações (CASTRO,

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Um dos problemas no projeto de 

deslocamento horizontal no topo

Figura 1.5 – Edifício e deformação sob carregamento horizontal:

Técnicas de otimização aplicadas ao estudo de edifícios altos mediante cargas de vento 

Resultado para traçado de cabos em viga protendida com duas ancoragens ativas

(ALMEIDA, 2001). 

Disposição de enrijecedores em satélites para controle de vibrações (CASTRO,

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Um dos problemas no projeto de edifícios altos é a necessidade de

no topo da edificação, apresentado na Figura 1.5. 

 

(a) 

 

(b) 

Edifício e deformação sob carregamento horizontal:(a) em vista; (b) em planta
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com duas ancoragens ativas 

 

Disposição de enrijecedores em satélites para controle de vibrações (CASTRO, 1999). 

a necessidade de limitar o 

em planta. 
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A concepção da estrutura, desde a definição dos volumes do edifício, é um 

processo complexo, envolvendo muitas variáveis. O deslocamento relaciona-se de forma 

direta com o carregamento, o qual é diretamente proporcional à área de obstrução e aumenta 

exponencialmente com a distância do solo. Em muitas estruturas, é feita então a redução da 

seção, que por sua vez reduz a inércia e aumenta o deslocamento (Figura 1.6). 

  

 

Figura 1.6 Edifício Sears Tower – EUA  

1.3. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é obter a geometria ótima de um edifício alto 

com a aplicação de redução da seção transversal utilizando otimização de parâmetros visando 

a minimização do deslocamento do topo da edificação. 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este trabalho está organizado conforme apresentado a seguir. 

O Capítulo 2 apresenta os conceitos básicos sobre cargas de vento em edificações 

segundo a NBR 6123 (ABNT, 1988). São abordados os conceitos básicos e as formulações 

utilizadas para o cálculo das forças oriundas do vento em uma abordagem estática. 
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O Capítulo 3 foca a otimização paramétrica para obtenção dos volumes ótimos. 

Para isso é descrita toda formulação que relaciona o deslocamento, as propriedades do 

material e os esforços oriundos do vento. É feita a separação do conjunto de variáveis e do 

conjunto de parâmetros e, também, o estudo dos dois conjuntos com o intuito de conhecer a 

influência de cada parâmetro no deslocamento. Por fim, são definidas as dimensões ótimas 

dos volumes arquitetônicos. 

O Capítulo 4 apresenta as conclusões do trabalho e as sugestões para trabalhos 

futuros. 

Os Apêndices A e B contêm tabelas complementares ao texto. 
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CAPÍTULO 2  

CARGAS DE VENTO SEGUNDO A NORMALIZAÇÃO 

BRASILEIRA 

Este capítulo apresenta os conceitos básicos necessários para o cálculo de cargas 

de vento em edificações situadas no Brasil, utilizando uma abordagem estática. Apresentam-

se os conceitos de velocidade característica do vento, com os fatores utilizados para correção 

da velocidade básica, além das definições de pressão dinâmica e de força de arrasto. 

O vento pode ser considerado como o ar em movimento devido aos efeitos das 

diferenças de pressão atmosférica entre duas regiões distintas. A velocidade do vento é 

influenciada por efeitos locais como a orografia e a rugosidade do solo e seu valor de projeto 

deve levar ainda em consideração as características da edificação. Ao encontrar obstáculos em 

seu caminho, o vento exerce uma pressão sobre eles. Tal pressão atuando sobre a área de 

obstrução resulta em uma carga que introduz esforços e deslocamentos em toda a edificação.  

A NBR 6123 (ABNT, 1988) rege, em âmbito nacional, as diretrizes para o cálculo 

das forças nas edificações oriundas do vento. A norma se aplica às edificações brasileiras 

usuais. Edificações com formas, dimensões ou localização fora do comum demandam estudos 

especiais para determinação das forças atuantes decorrentes do vento e de seus efeitos. 

2.1. VELOCIDADE CARACTERÍSTICA DO VENTO 

A pressão do vento sobre a área de obstrução é determinada a partir de sua 

velocidade básica corrigida, Vk, também denominada de velocidade característica, que 

depende da velocidade básica do vento. A velocidade básica do vento, V0, é definida como a 

velocidade de uma rajada de 3s, excedida em média uma vez em 50 anos, medida em campo 

aberto e plano, a 10 m acima do nível do terreno. A velocidade do vento varia continuamente, 

e seu valor médio pode ser calculado sobre qualquer intervalo de tempo. Quanto maior o 

intervalo de tempo usado no cálculo da velocidade média, tanto maior a distância abrangida 

pela rajada. Segundo a NBR 6123 (ABNT, 1988, p8), “foi verificado que o intervalo mais 
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curto das medidas usuais (3

convenientemente obstáculos de até 2

A Figura 2.1 apresenta

acordo com a posição geográfi

Figura 2.1

O vento básico é determinado para uma situação idealizada

em função da topografia, da rugosidade do terreno e das características da edificação. Para 

tanto, são utilizados os fatores de correção 

3210 SSSVVk =  

Técnicas de otimização aplicadas ao estudo de edifícios altos mediante cargas de vento 

curto das medidas usuais (3 s) corresponde a rajadas cujas dimensões envolvem 

convenientemente obstáculos de até 20 m na direção do vento médio”. 

apresenta as velocidades básicas, V0, para construções no Brasil, 

fica  

1 – Isopletas da velocidade básica V0 (ABNT, 1988). 

vento básico é determinado para uma situação idealizada e deve ser corrigido 

em função da topografia, da rugosidade do terreno e das características da edificação. Para 

, são utilizados os fatores de correção S1, S2 e S3, conforme (2.1). 
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s) corresponde a rajadas cujas dimensões envolvem 

para construções no Brasil, de 

 

e deve ser corrigido 

em função da topografia, da rugosidade do terreno e das características da edificação. Para 

(2.1) 
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Onde: 

Vk  - é a velocidade característi

V0  - é a velocidade básica do vento (m/s);

S1  - é o fator de correção topográfico;

S2  - é o fator de correção de rugosidade,

S3  - é o fator de correção estatístico.

2.1.1. Fator S1 

O fator topográfico,

em relação a uma topografia plana.

consideração para o cálculo do parâmetro 

a. Para terreno plano ou fracamente aci

b. Para taludes ou morros

bidimensional soprando no sentido indicado na Figura

cálculo indicado em seguida.

c. Para vales profundos, protegidos de ventos de qualquer direção 

No caso de taludes ou morros

se analisar a posição da construção em relação à crista e ao pé do talude.

Figura 2.2 – Fator topográfico 

Técnicas de otimização aplicadas ao estudo de edifícios altos mediante cargas de vento 

característica do vento (m/s); 

é a velocidade básica do vento (m/s); 

é o fator de correção topográfico; 

é o fator de correção de rugosidade, dimensão e altura; 

é o fator de correção estatístico. 

topográfico, S1, faz a correção da influência de uma topografia qualquer 

uma topografia plana. As variações do relevo do terreno 

consideração para o cálculo do parâmetro S1 e é determinado do seguinte modo:

terreno plano ou fracamente acidentado S1 vale 1,0. 

taludes ou morros alongados, nos quais podem ser admitidos fluxos de ar 

rando no sentido indicado na Figura 2.2, adota-se o procedimento de 

indicado em seguida. 

ales profundos, protegidos de ventos de qualquer direção S1=0,9

taludes ou morros alongados conforme o indicado no item “b”, deve

se analisar a posição da construção em relação à crista e ao pé do talude. 

Fator topográfico S1(z) segundo a NBR 6123 (ABNT, 1988): (a) Talude; (b
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, faz a correção da influência de uma topografia qualquer 

s variações do relevo do terreno são levadas em 

e é determinado do seguinte modo: 

nos quais podem ser admitidos fluxos de ar 

o procedimento de 

=0,9. 

alongados conforme o indicado no item “b”, deve-

(a) 

1988): (a) Talude; (b) Morro. 
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Nos pés dos taludes e dos morros, indicados pelos 

2.2b, respectivamente e a partir de uma distância da crista do talude igual a 4 vezes 

indicada pelo C da Figura 2.2a, adota

altura da construção (S1 = 1). 

Na crista dos taludes e dos morros, indicadas pelo 

2.2b, S1 é variável em função d

topográfico varia ainda com a inclinação do talude, devendo ser calculado pelas

(2.2), (2.3) e (2.4) no caso de 

intermediárias (3°≤ θ≤ 6° e 17°

dos limites respectivos. 

(3° 1≤ zSparaθ

176 °≤≤° θpara

(45 1°≥θ zSpara

Onde: 

z - é a altura medida a partir da superfície do terreno no ponto 

d  - é a diferença de nível entre a base e o topo do talude ou do morro;

θ  - é a inclinação média do talude ou da encosta do morro.

Técnicas de otimização aplicadas ao estudo de edifícios altos mediante cargas de vento 

Figura 2.2 – (continuação) 

pés dos taludes e dos morros, indicados pelos pontos A das Figuras 2.2a e 

a partir de uma distância da crista do talude igual a 4 vezes 

2.2a, adota-se fator topográfico unitário e constante ao longo da a 

 

Na crista dos taludes e dos morros, indicadas pelo ponto B das Figuras 2.

função da distância em relação ao nível do terreno,

topográfico varia ainda com a inclinação do talude, devendo ser calculado pelas

no caso de θ ≤ 3º, 6º ≤ θ ≤ 17º e θ ≥ 45º, respectivamente

6° e 17°≤ θ ≤ 45°) deve-se interpolar linearmente entre 

) 0,1=z  

( ) ( ) 135,20,11 ≥°−







−+= θtg

d

z
zS  

) ( ) 135,20,1 ≥°−







−+= θtg

d

z
z

  

é a altura medida a partir da superfície do terreno no ponto considerado;

é a diferença de nível entre a base e o topo do talude ou do morro; 

é a inclinação média do talude ou da encosta do morro. 
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(b) 

das Figuras 2.2a e 

a partir de uma distância da crista do talude igual a 4 vezes sua altura, 

se fator topográfico unitário e constante ao longo da a 

das Figuras 2.2a e 

em relação ao nível do terreno, S1(z). O fator 

topográfico varia ainda com a inclinação do talude, devendo ser calculado pelas equações 

45º, respectivamente. Nas situações 

nterpolar linearmente entre as equações 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

considerado; 
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Nos casos das construções situadas entre os pontos A e B e entre os pontos B e C 

da Figura 2.2a, o fator S1 deve ser obtido por interpolação linear. 

A Figura 2.3 exibe o valor do parâmetro S1 em relação à inclinação θ, 

considerando-se um ponto situado no trecho AB das Figuras 2.2a ou 2.2b. O valor obtido foi 

calculado para uma altura de 10 m do solo, em um morro de 50 metros de altura para valores 

de inclinação do morro com a horizontal, variável. 

 

Figura 2.3 - Exemplo de variação do parâmetro S1. 

2.1.2. Fator S2 

O fator de rugosidade, dimensão e altura, S2, leva em consideração a influência de 

rugosidade e altura quaisquer, adequando a velocidade básica às dimensões da edificação. Seu 

cálculo considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, da variação da velocidade do 

vento com a altura acima do terreno e das dimensões da edificação. O aumento da velocidade 

do vento com a altura acima do terreno depende da rugosidade do terreno e do intervalo de 

tempo considerado na determinação da velocidade. Este intervalo está relacionado com as 

dimensões da edificação. 

A NBR 6123 classifica a rugosidade do terreno de acordo com as categorias 

apresentadas na Tabela 2.1. A velocidade do vento varia continuamente e seu valor médio 

pode ser calculado sobre qualquer intervalo de tempo. A NBR 6123 classifica as edificações 

de acordo com suas dimensões e as divide em três classes e as usa para determinar o intervalo 

de tempo a ser utilizado para o cálculo da velocidade média (Tabela 2.2). 
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Tabela 2.1- Categorias para Rugosidade do Terreno 

Categoria Descrição Exemplo Comentário 

I Superfície lisa de grandes 
dimensões, com mais de 
cinco quilômetros de 
extensão,medida na direção 
e sentido do vento 
incidente 

Mar calmo 

Lagos e rios 

Pântanos sem vegetação 

 

II Terrenos abertos em nível 
ou aproximadamente em 
nível, com poucos 
obstáculos isolados, tais 
como árvores e edificações 
baixas. 

Zonas costeiras e planas 

Pântanos com vegetação rala  

Campos de aviação 

Pradarias e charnecas 

Fazendas sem sebes ou muros 

A cota média do obstáculo 
é considerada inferior ou 
igual a 1 m. 

III Terrenos planos ou 
ondulados com obstáculos, 
tais como sebes e muros, 
poucos quebra-ventos de 
árvores edificações baixas e 
esparsas. 

Granjas e casas de campo, com 
exceção das partes com matos 

Fazendas com sebes e/ou muros 

Subúrbios a considerável distância 
do centro, com casas baixas e 
esparsas  

A cota média do obstáculo 
é considerada inferior ou 
igual a 3 m. 

IV Terrenos cobertos por 
obstáculos numerosos e 
pouco espaçados, em zona 
florestal, industrial ou 
urbana 

Zonas de parques e bosques com 
muitas árvores 

Cidades pequenas e seus arredores 

Subúrbios densamente construídos 
de grandes cidades 

Áreas industriais plena ou 
parcialmente desenvolvidas 

A cota média do obstáculo 
é considerada inferior ou 
igual a 10 m. 

Nesta Categoria também 
inclui zonas com 
obstáculos maiores e que 
ainda não possam ser 
consideradas na categoria 
V 

V Terrenos cobertos por 
obstáculos numerosos, 
grandes e altos e pouco 
espaçados  

Florestas com árvores altas, de 
copas isoladas 

Centros de grandes cidades 

Complexos industriais bem 
desenvolvidos 

A cota média do obstáculo 
é considerada inferior ou 
igual a 25 m. 

 

 

Tabela 2.2 – Classe das edificações e tempo para cálculo da velocidade média do vento segundo a NBR 6123. 

Classe Definição 
Tempo da rajada de 

vento para cálculo da 
velocidade média 

A Edificações nas quais a maior dimensão da face de 
obstrução do vento não exceda a 20 m de comprimento. 

3 s 

B Edificações com maior dimensão entre 20 m e 50 m. 5 s 

C Edificações com maior dimensão entre 50 m e 80 m. 10 s 
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Toda edificação cuja maior dimensão exceda a 80 m, não possui classe definida 

pela NBR 6123 (ABNT, 1988). Assim, essa norma determina que o cálculo do intervalo de 

tempo correspondente seja efetuado com os procedimentos do seu anexo A. Segundo esse 

anexo, a determinação do intervalo de tempo, t, deve ser feita pela equação (2.5). 

( )hV

L
t

t

5,7=

 (2.5) 

Onde: 

L  - é altura ou largura da superfície frontal da edificação, adotando o maior valor dos 

dois; 

Vt(h)  - é a velocidade média sobre t segundos, no topo da edificação em estudo , dado pela 

equação (2.6). 

 

( ) ( )hSSVhVt 210=  (2.6) 

O cálculo da velocidade média Vt(h) deve ser feito por aproximações sucessivas. 

Com o valor do tempo de duração da rajada obtido, determinam-se os valores de b e p e do 

fator de rajada, Fr, por meio da Tabela 2.3. Em qualquer caso, o fator de rajada, deve 

corresponder aos valores prescritos para a Categoria II.  

Tabela 2.3- Parâmetros b, p e Fr em função do tempo e da categoria. 

Categoria Parâmetro 
t(s) 

15 20 30 45 60 120 300 600 3600 

I 
b 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 

p 0,075 0,075 0,08 0,085 0,085 0,09 0,095 0,095 0,10 

II 

b 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

p 0,105 0,11 0,115 0,12 0,125 0,135 0,145 0,15 0,16 

Fr 0,93 0,90 0,87 0,84 0,82 0,77 0,72 0,69 0,65 

III 
b 0,92 0,92 0,91 0,90 0,90 0,89 0,87 0,86 0,85 

p 0,125 0,13 0,14 0,145 0,15 0,16 0,175 0,185 0,20 

IV 
b 0,83 0,83 0,82 0,80 0,79 0,76 0,73 0,71 0,68 

p 0,145 0,15 0,16 0,17 0,175 0,195 0,215 0,23 0,25 

V 
b 0,70 0,69 0,67 0,64 0,62 0,58 0,53 0,50 0,44 

p 0,185 0,19 0,205 0,22 0,23 0,255 0,285 0,31 0,35 
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Por fim, o fator S2 usado no cálculo da velocidade do vento em uma altura z do 

solo é obtido por meio da equação (2.7).  

p

r

z
FbS 








=

102

 (2.7) 

Onde: 

Fr  - é o fator de rajada corresponde à categoria II; 

z  - é a altura em estudo(em m); 

b e p  - são parâmetros obtidos pela categoria e classe edificação. 

2.1.3. Fator S3 

O fator estatístico, S3, faz a correção da influência da importância da segurança da 

edificação, que não necessariamente deve atender a um tempo de recorrência de 50 anos com 

uma duração de rajada de 3 s. A Tabela 2.4 apresenta a reprodução da Tabela 3 da NBR 6118 

(ABNT, 1988), a qual apresenta os valores mínimos do fator estatístico prescritos por ela. 

Tabela 2.4 – Valores mínimos do fator estatístico S3 segundo a Tabela 3 da NBR 6123 (ABNT, 1988). 

Grupo Descrição S3 

1 Edificação cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou a 
possibilidade de socorro de a pessoas após uma tempestade destrutiva 
(hospitais, quartéis de bombeiro e de forças de segurança, centrais de 
comunicação , etc.). 

1,10 

2 Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e 
indústria com alto fator de ocupação. 

1,00 

3 Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação 
(depósito, silos, construções rurais, etc.). 

0,95 

4 Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc.). 0,88 

5 Edificações temporárias. Estruturas dos grupos 1 a 3 durante a construção. 0,83 

 

2.2. PRESSÃO DINÂMICA 

A pressão dinâmica q exercida pelo vento é dada por: 

2613,0 kVq =  (2.8) 
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Na equação (2.8) a velocidade característica Vk é expressa em m/s e a pressão dinâmica q é 

expressa em kN/m. 

2.3. FORÇA DE ARRASTO 

A partir da pressão de cálculo obtém-se a força de arrasto, em função da área de 

obstrução e de um coeficiente dependente da geometria da edificação e da classificação do 

vento quanto à turbulência. 

AqCF aa =  (2.9) 

Onde: 

Fa  - é a força de arrasto (em kN); 

Ca  - é o coeficiente de arrasto (adimensional); 

A  - é a área de obstrução (em m²). 
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Figura 2.4 – Coeficiente de arrasto, 

Técnicas de otimização aplicadas ao estudo de edifícios altos mediante cargas de vento 

Coeficiente de arrasto, Ca, para edificações paralelepipédicas em vento de baixa turbulência

segundo a NBR 6123.(ABNT, 1988) 
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, para edificações paralelepipédicas em vento de baixa turbulência 
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Figura 2.5 - Coeficiente de arrasto, 

O coeficiente de arrasto 

NBR 6123), no caso de ventos de baixa turbulência,

da NBR 6123), no caso de ventos de alta turbulência. Ambas as figuras são ábacos

da proporção das dimensões da edificação.
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Coeficiente de arrasto, Ca, para edificações paralelepipédicas em vento de alta turbulência

a NBR 6123. (ABNT, 1988) 

O coeficiente de arrasto Ca é obtido pela Figura 2.4 (reproduz a 

6123), no caso de ventos de baixa turbulência, ou pela Figura 2.5 (reproduz a 

6123), no caso de ventos de alta turbulência. Ambas as figuras são ábacos

da proporção das dimensões da edificação. 
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a turbulência segundo 

2.4 (reproduz a Figura 4 da 

(reproduz a Figura 5 

6123), no caso de ventos de alta turbulência. Ambas as figuras são ábacos depende 
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OBTENÇÃO DOS VOLUMES QUE COMP

EDIFICAÇÃO COMO UM

Este capítulo aborda

definição dos volumes que compõem uma edificação alta

dimensões, com reduções de volume, como 

pode ser compreendido como a busca sist

minimizem o deslocamento do topo da edificação. Entende

paralelepípedo retangular que compõem a edific

Vários parâmetros devem ser considerados 

da edificação devido à carga de vento

relação a esses parâmetros através da solução de vários sub

3.1. FORMULAÇÃO BÁSICA

O deslocamento horizontal no topo do edifício será calculado considerando 

edificação como um pilar engastado livre

Assim, o sistema real sofre 

sistema virtual sofre ação de uma carga 

edificação, como mostrado na Figura

CAPÍTULO 3  

DOS VOLUMES QUE COMPÕEM UMA 

COMO UM PROBLEMA DE OTIMIZAÇ

PARAMÉTRICA 

Este capítulo aborda o problema de otimização paramétrica 

definição dos volumes que compõem uma edificação alta, utilizando módulos de diferentes 

dimensões, com reduções de volume, como mostra a Figura 3.1. O problema de otimização 

o como a busca sistemática das dimensões ótimas de cada módulo

o deslocamento do topo da edificação. Entende-se por módulo, cada 

paralelepípedo retangular que compõem a edificação. 

  

Figura 3.1 - Edificação com 4 módulos. 

Vários parâmetros devem ser considerados no cálculo do deslocamento máximo 

devido à carga de vento. Este capítulo analisa a sensibilidade do problema em 

através da solução de vários sub-problemas de otimização.

FORMULAÇÃO BÁSICA 

O deslocamento horizontal no topo do edifício será calculado considerando 

edificação como um pilar engastado livre, aplicando-se o princípio dos trabalhos virtuais. 

re ação da carga de vento, como mostrado na Figura

de uma carga virtual horizontal unitária, concentrada no topo da 

, como mostrado na Figura 3.2(c). 

Capítulo 4 

ÕEM UMA 

PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO 

o problema de otimização paramétrica formulado para 

, utilizando módulos de diferentes 

O problema de otimização 

de cada módulo, que 

se por módulo, cada 

no cálculo do deslocamento máximo 

Este capítulo analisa a sensibilidade do problema em 

problemas de otimização. 

O deslocamento horizontal no topo do edifício será calculado considerando a 

se o princípio dos trabalhos virtuais. 

, como mostrado na Figura 3.2(b) e o 

concentrada no topo da 
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(a) 

Figura 3.2 – Princípio dos trabalhos virtuais: 

real adotado para o cálculo do deslocamento no topo do edifício; (c)

O deslocamento transversal sofrido pelo ponto mais alto da edificação devido 

carga estática de vento pode ser obtido através da equação

princípio dos trabalhos virtuais.

dh
EI

MM
∫=δ  

Onde: 

δ  - é o deslocamento horizontal do topo da edificação;

M  - é o momento real da estrutura

M  -  é o momento virtual 

I  - é a inércia da seção transversal

E  - é o módulo de elasticidade do material

h  - é a altura do ponto de estudo

O momento real, 

função das dimensões da área de obstrução

Técnicas de otimização aplicadas ao estudo de edifícios altos mediante cargas de vento 

(b) (c) 

Princípio dos trabalhos virtuais: (a) Idealização do edifício sob carregamento do vento

para o cálculo do deslocamento no topo do edifício; (c) Sistema virtual para o cálculo do 

deslocamento no topo do edifício. 

O deslocamento transversal sofrido pelo ponto mais alto da edificação devido 

carga estática de vento pode ser obtido através da equação (3.1), resultante da aplicação 

princípio dos trabalhos virtuais. 

 

amento horizontal do topo da edificação; 

é o momento real da estrutura 

é a inércia da seção transversal 

é o módulo de elasticidade do material 

é a altura do ponto de estudo 

 M, função da força Fa, como mostra a equação 

função das dimensões da área de obstrução A, como mostra a equação 
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sob carregamento do vento; (b) Sistema 

para o cálculo do 

O deslocamento transversal sofrido pelo ponto mais alto da edificação devido à 

), resultante da aplicação do 

(3.1) 

quação (3.2) e esta é 

quação (3.3). Assim, o 
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deslocamento do ponto mais alto da torre

dimensões. Por outro lado, sendo a inércia 

proporcional às dimensões da edificação, quanto maior a inércia menor o deslocamento do 

ponto mais alto da torre. 

hFM a=  

( ) AzqCF aa =  

∫=
A

dAyI 2  

Onde: 

Fa  - é a força de arrasto; 

Ca  - é o coeficiente de arrasto;

q(z)  - é coeficiente de pressão dinâmica em função da altura; e

y  - é a coordenada do ponto em relação ao centro geométrico da 

É necessário ressaltar que o vento pode atuar em 

qualquer ângulo sob a edificação

descompostos em duas componentes cartesianas.

coeficientes ψ1 e ψ2. Como ilustra a Figur

Figura 3.3 – Atuação do vent

Técnicas de otimização aplicadas ao estudo de edifícios altos mediante cargas de vento 

deslocamento do ponto mais alto da torre δ é tanto maior quanto maiores forem suas 

dimensões. Por outro lado, sendo a inércia I da seção transversal (equação 3.

s dimensões da edificação, quanto maior a inércia menor o deslocamento do 

 

é o coeficiente de arrasto; 

é coeficiente de pressão dinâmica em função da altura; e 

é a coordenada do ponto em relação ao centro geométrico da à seção transversal.

ressaltar que o vento pode atuar em qualquer direção, incidindo sob

qualquer ângulo sob a edificação; sendo assim, a atuação do vento e seus efeitos podem se

s em duas componentes cartesianas. Sendo o efeito da força Fa

. Como ilustra a Figura 3.3. 

o e suas conseqüências decompostos em suas componentes cartesianas
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maior quanto maiores forem suas 

rsal (equação 3.4), diretamente 

s dimensões da edificação, quanto maior a inércia menor o deslocamento do 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

seção transversal. 

qualquer direção, incidindo sobre 

atuação do vento e seus efeitos podem ser 

Fa corrigido pelos 

 

o e suas conseqüências decompostos em suas componentes cartesianas 
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Desta forma, com base nas equações (3.1), (3.2), (3.3), (3.4) e na Figura 3.3, para 

um edifício em n módulos, o deslocamento resultante na ponta da edificação, pode ser 

calculado por (3.5): 

( ) ( ) ( )

2
1

2

2

1 1

2
2

2
3

2
1

2
0

1

1

1

60,2
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 (3.5) 

Sendo:  

ψj - o coeficiente para determinação da direção do vento na direção j; para j = 1, 

ψj = ψa; para j = 2, ψj = ψb; 

hi - a altura do módulo i (em metros); 

Caj i - o coeficiente de arrasto do módulo i na direção j; 

Dj  - a dimensão em análise; para j = 1, Dj = ai; para j = 2, Dj = bi ; 

S2j(z)  - o fator de correção da rugosidade na velocidade básica do vento, que é função da 

altura z; 

ai  - maior dimensão da seção transversal do módulo i (em metros); 

bi  - menor dimensão da seção transversal do módulo i (em metros); 

H - a altura total da edificação (em metros); 

z  - a variável que representa a altura (em metros); 

ki - o coeficiente de proporcionalidade entre a seção da edificação e o somatório das 

seções dos elementos estruturais; 

Ij i - a inércia da seção da edificação no módulo i na direção j;  

Ei - módulo de elasticidade do material no módulo i. 

3.2. SUB-PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO 

Ao se definir um problema de otimização é necessário separar as grandezas 

envolvidas no cálculo da função objetivo e das restrições em variáveis e parâmetros de 

projeto. Os primeiros são valores que mudam durante o processo de otimização, enquanto os 

segundos são mantidos constantes. A escolha das variáveis de projeto é uma etapa 

fundamental na solução de qualquer problema de otimização, pois determina a eficiência do 

processo. 
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No problema em questão os parâmetros integrantes do cálculo do deslocamento 

horizontal da edificação são analisados em sub-problemas de otimização para estudo da 

influência desses parâmetros na composição do dimensionamento dos módulos e conseqüente 

separação em parâmetros e variáveis de projeto. São parâmetros integrantes do cálculo do 

deslocamento horizontal: 

k - coeficiente de minoração da inércia; 

E -  módulo de elasticidade; 

Ca -  coeficiente de arrasto; 

ψ -  coeficiente de incidência do vento; 

ai, bi, hi  - dimensões laterais e altura do módulo i. 

Outros parâmetros, como S2j(z), I e H também são variáveis integrantes do cálculo 

do deslocamento, contudo, tais variáveis são dependentes diretas de outras variáveis já 

presente na lista, não sendo, portanto, candidatos a variáveis de projeto. Parâmetros como V0, 

S1 e S3 influem no cálculo do deslocamento horizontal. Contudo são grandezas definidas pela 

NBR 6123 (ABNT, 1988); não sendo, assim, candidatas a variáveis de projeto.  

Sendo assim, notam-se 3 grupos de parâmetros que compõem o problema de 

otimização: 

A. Variáveis de projeto claramente definidas: ai, bi, hi ; pois a proposta é encontrar os 

valores ótimos dos módulos; 

B. Parâmetros de projeto claramente definidos: V0, S1 e S3; pois são valores determinados 

por norma; 

C. Parâmetros sobre os quais pairam dúvidas se são variáveis ou parâmetros de projeto 

ótimo: como k, E, Ca e ψ.  

Devido à existência do grupo C, será apresentado estudo para cada um desses 

parâmetros, para se determinar se devem ou não integrar o grupo das variáveis de projeto ou 

devem permanecer como parâmetros. Tal estudo foi feito estabelecendo sub-problemas de 

otimização. São tomados como variáveis de projeto apenas as variáveis claramente definidas 

(grupo A) e todos os demais valores serão tomados como parâmetros. Em cada etapa do 

estudo, a variável em análise do grupo C terá seu valor alterado e observado a conseqüência 
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na função-objetivo e nos valores das variáveis de projeto. Surge, então, o problema de 

otimização definido em (3.6). 
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Onde V é o volume do paralelepípedo que circunscreve nossa edificação. Logo, seu valor é 

dado pelo maior valor que pode ser atribuído a ai, bi e hi, como mostrado em (3.7). 

4977

3
maxmaxmax H

H
HH

hbaV iii ===  (3.7) 

O conjunto de restrições foi escolhido de forma que se: 

i. impusesse uma edificação com lado predominante sobre o outro, sem que houvesse 

alternância de predominância módulo a módulo; 

ii. impedisse resultados de módulos com uma das dimensões muito maior que a outra (muito 

comprido e pouco largo); 

iii. limitasse o valor da menor dimensão; 

iv. determinasse a altura da edificação almejada; 

v. impedisse soluções triviais com volume nulo ou preenchimento total da edificação, de 

forma a torna inexistente a redução da seção; 

vi. limitasse o comprimento máximo. 

3.2.1. Estudo das variáveis do grupo C 

Com o problema de otimização definido, com a função-objetivo e as restrições 

equacionadas, obteve-se com o auxílio do programa LINGO (LINDO, 1995) os resultados 

ótimos para cada caso e suas combinações. 
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3.2.1.1. Coeficiente de minoração da inércia da seção transversal da edificação 

A inércia calculada a partir das dimensões da seção transversal da edificação não 

condiz com a real inércia que atua para resistir aos esforços solicitantes. Pois, essa última é a 

inércia composta pelo somatório das inércias dos elementos estruturais. 

O coeficiente de minoração da inércia da seção transversal da edificação, k, é a 

razão entre a área dos membros estruturais e a área da seção arquitetônica do edifício (3.8). 

Por meio da utilização do coeficiente de minoração da inércia que será feita a conversão da 

inércia da edificação para a inércia que resiste aos esforços solicitantes. 

edifício

i

ipilar

A

A

k
∑

=
,

 (3.8) 

Sendo Apilar e Aedifício os valores das áreas das seções transversais do conjunto de pilares e do 

edifício, respectivamente. 

Durante a concepção arquitetônica as dimensões necessárias aos membros 

estruturais são desconhecidas, podendo k ser considerado como um parâmetro estimado pelo 

projetista. Pode ser escolhido k constante para toda a edificação, ou k variando por módulos 

para economia de material. 

A fim de avaliar a influência do parâmetro k na solução do problema de 

otimização apresentado em (3.6), dividiu-se a altura do edifício em 3 módulos e analisaram-se 

9 possibilidades de combinações dos parâmetros ki, como mostra a Tabela 3.1. Os casos 0 a 4 

apresentam mesmo valor de ki em todos os segmentos. Os casos 5 a 9 apresentam variação 

linear de k, sendo que os casos 5 e 6 apresentam a mesma proporção. Os demais parâmetros 

foram mantidos constantes. 
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Tabela 3.1 – Parâmetros adotados nas análises: Caso 0 a Caso 9 

 Caso0 Caso1 Caso2 Caso3 Caso4 Caso5 Caso6 Caso7 Caso8 Caso9 

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

H 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Ca 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

V0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E 2 1011 2 1011 2 1011 2 1011 2 1011 2 1011 2 1011 2 1011 2 1011 2 1011 

k1 1,0000 0,5000 0,1000 0,0100 0,0010 1,00000 0,01000 0,01000 0,01000 0,01000 

k2 1,0000 0,5000 0,1000 0,0100 0,0010 0,75000 0,00750 0,00666 0,00625 0,00600 

k3 1,0000 0,5000 0,1000 0,0100 0,0010 0,50000 0,00500 0,00333 0,00250 0,00200 

 

Os casos analisados com os dados da Tabela 3.1 foram divididos em casos “a” e 

“b”. Nos casos “a”, considerou-se o vento soprando na maior face da edificação (ψa=1, ψb=0), 

enquanto que nos casos “b”, o vento sopra na menor face (ψa=0, ψb=1). 

A Tabela 3.2 apresenta os resultados obtidos com a solução do problema de 

otimização (3.6) para vento soprando na maior face da edificação nos casos em que todos os 

segmentos do edifício apresentam o mesmo valor de k. Observa-se que a variação do 

parâmetro k não altera os valores ótimos de hi. Já os valores ótimos de ai e bi sofreram 

mudanças a medida que os valores de ki foram reduzidos. Embora as soluções apresentem 

valores numericamente diferentes, os resultados são qualitativamente semelhantes, pois 

fornecem valores de ai = bi em cada segmento. Observa-se ainda a formação de dois grupos 

de resultados. Os casos 0-a e 1-a, com ki iguais a 1,00000 e 0,50000, respectivamente 

apresentam soluções idênticas. O mesmo acontece com os casos 2-a, 3-a e 4-a, com ki iguais a 

0,10000, 0,01000 e 0,00100, respectivamente. Observa-se que os valores do deslocamento δ 

aumentam com a redução do ki. 
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Tabela 3.2 – Resultados ótimos do estudo do parâmetro k com o vento soprando na maior face da edificação: 

Casos 0 a 4. 

 Caso 0-a Caso1-a Caso 2-a Caso 3-a Caso 4-a Média 
Desvio 
Padrão 

h1 133,38 133,38 133,38 133,38 133,38 133,38 0,00 

h2 124,83 124,83 124,83 124,83 124,83 124,83 0,00 

h3 141,80 141,80 141,80 141,80 141,80 141,80 0,00 

a1 33,07 33,07 46,77 46,77 46,77 41,29 7,50 

b1 33,07 33,07 46,77 46,77 46,77 41,29 7,50 

a2 35,66 35,66 50,43 50,43 50,43 44,52 8,09 

b2 35,66 35,66 50,43 50,43 50,43 44,52 8,09 

a3 30,37 30,37 42,95 42,95 42,95 37,92 6,89 

b3 30,37 30,37 42,95 42,95 42,95 37,92 6,89 

δ 0,004 0,007 0,013 0,125 1,252   

 

A Tabela 3.3 apresenta os resultados obtidos com a solução do problema de 

otimização (3.6) para vento soprando na menor face da edificação nos casos em que todos os 

segmentos do edifício apresentam o mesmo valor de k. Observa-se que a variação do 

parâmetro k praticamente não altera os valores ótimos das distribuições das alturas (hi), nem 

os de ai e bi. 

Tabela 3.3 - Resultados ótimos do estudo do parâmetro k com o vento soprando na menor face da edificação: 

Casos 0 a 4. 

 Caso 0-b Caso1-b Caso 2-b Caso 3-b Caso 4-b Média Desvio 
Padrão 

h1 133,66 133,66 133,79 133,79 133,79 133,74 0,07 

h2 108,68 108,68 109,21 109,21 109,21 109,00 0,29 

h3 157,66 157,66 157,00 157,00 157,00 157,00 0,36 

a1 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

b1 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

a2 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

b2 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 0,00 

a3 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

b3 35,08 35,08 35,11 35,11 35,11 35,10 0,02 

δ 0,001 0,001 0,007 0,069 0,695   
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A Tabela 3.4 apresenta os resultados obtidos com a solução do problema de 

otimização (3.6) para vento soprando na maior face da edificação, nos casos em que se têm 

valores de k distintos nos três segmentos do edifício.  

Tabela 3.4 - Resultados ótimos do estudo do parâmetro k com o vento soprando na maior face da edificação: 

Casos 5 a 9. 

 
Caso 5-a Caso 6-a Caso 7-a Caso 8-a Caso 9-a Média 

Desvio 
Padrão 

h1 171,67 171,84 191,84 202,23 209,87 189,47 17,41 

h2 125,89 125,45 125,66 126,95 127,55 126,30 0,91 

h3 102,44 102,71 82,60 70,95 62,58 84,23 18,20 

a1 33,83 47,85 48,23 48,38 48,47 45,35 6,45 

b1 33,83 47,85 48,23 48,38 48,47 45,35 6,45 

a2 35,01 49,49 48,67 48,10 47,63 45,78 6,06 

b2 35,01 49,49 48,67 48,10 47,63 45,78 6,06 

a3 28,74 40,69 39,24 38,27 37,54 36,90 4,71 

b3 28,74 40,69 39,24 38,27 37,54 36,90 4,71 

δ 0,005 0,165 0,185 0,195 0,203   

 

Os resultados apresentados na Tabela 3.4 mostram que a variação do parâmetro k 

nos segmentos do edifício provoca variação na solução principalmente em relação às alturas 

dos segmentos 1 e 3. A altura do segmento central h2 resultou praticamente constante em 

todos os casos analisados. As dimensões ai e bi dos segmentos sofreram pequenas variações. 

Observa-se que a forma quadrada da seção transversal do edifício foi mantida em todas as 

soluções encontradas. 

A Tabela 3.5 apresenta os resultados obtidos com a solução do problema de 

otimização (3.6) para vento soprando na menor face da edificação, nos casos em que se têm 

valores de k distintos nos três segmentos do edifício. Os resultados mostram que a variação do 

parâmetro k nos segmentos do edifício provoca pequenas variações na solução. Observa-se 

que os valores da maior dimensão ai foram mantidos constantes nos três segmentos em todas 

as soluções. 
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Tabela 3.5 - Resultados ótimos do estudo do parâmetro k com o vento soprando na menor face da edificação: 

Casos 5-b a 9-b. 

 
Caso 5-b Caso 6-b Caso 7-b Caso 8-b Caso 9-b Média 

Desvio 
Padrão 

h1 167,75 167,72 185,26 194,26 201,33 183,32 15,33 

h2 112,18 112,61 115,51 118,76 121,05 116,02 3,85 

h3 120,08 119,67 99,23 86,68 77,63 100,66 17,13 

a1 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

b1 57,14 57,14 57,14 57,14 19,05 49,52 17,04 

a2 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

b2 23,98 24,06 23,91 20,18 19,05 22,24 2,42 

a3 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

b3 24,67 24,61 19,05 19,88 19,05 21,45 2,93 

δ 0,001 0,092 0,103 0,109 0,114   

 

A partir dos resultados apresentados nas Tabelas 3.2 e 3.3 pode se notar que para 

valores de k constante entre os módulos da edificação, tem-se a semelhante distribuição das 

alturas e semelhantes valores das dimensões das seções. Para k variando linearmente entre os 

módulos, nota-se que a distribuição das alturas sofre variação, assim como as dimensões da 

seção. Como os valores das variáveis do grupo A estão diretamente ligadas ao parâmetro k, 

tendo variações dentro de um conjunto restrito de combinações, o parâmetro k deve ser 

mantido como parâmetro de projeto. 

Quanto ao deslocamento, como esperado, a mudança do k gera alteração 

significativa para todos os casos. 

3.2.1.2. Módulo de elasticidade do material 

O módulo de elasticidade é dependente do tipo de material, podendo possuir 

diferentes valores para cada modulação da edificação. As expressões (3.9) a (3.12) indicam os 

valores usuais de módulo de elasticidade em materiais como concreto, aço, madeira e vidro, 

respectivamente. 

ckconcreto fE 5600=
 (3.9) 

GPaEaço 200≅  (3.10) 
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GPaEmadeira 15≅  (3.11) 

GPaEvidro 70≅  (3.12) 

A fim de avaliar a influência do módulo de elasticidade E na solução do problema 

de otimização apresentado em (3.6), dividiu-se a altura do edifício em 3 módulos, e 

analisaram-se 4 possibilidades do parâmetro E, com os valores de (3.9), (3.10), (3.11) e 

(3.12), como mostra a Tabela 3.6. Embora o vidro não seja um material utilizado com função 

estrutural, optou-se por usar aqui o seu valor, uma vez que o interesse desta seção é avaliar a 

influência deste parâmetro na solução ótima. Os casos analisados foram divididos em casos 

“a” e “b”. Nos casos “a”, considerou-se o vento soprando na maior face da edificação, 

enquanto que nos casos “b”, o vento sopra na menor face. 

Tabela 3.6 – Parâmetros adotados nas análises para avaliação da influência do módulo de elasticidade do 

material: Caso 15 a Caso 18. 

 Caso15 Caso16 Caso17 Caso18 

n 3 3 3 3 

H 400 400 400 400 

Ca 1,4 1,4 1,4 1,4 

V0 35 35 35 35 

S1 1 1 1 1 

S3 1 1 1 1 

E 200.109 40.109 15.109 70.109 

k1 0,01 0,01 0,01 0,01 

k2 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 

k3 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

 

A Tabela 3.7 apresenta os resultados obtidos com a solução do problema de 

otimização (3.6) para vento soprando na maior face da edificação (casos “a”, ou seja, ψa = 1 e 

ψb = 0), enquanto a Tabela 3.8 apresenta os resultados obtidos para vento na menor face da 

edificação (casos “b”, ou seja, ψa = 0 e ψb = 1).  
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Tabela 3.7 - Resultados ótimos do estudo do parâmetro E com o vento soprando na maior face da edificação: 

Casos 15-a a 18-a. 

 
Caso 15-a Caso16-a Caso 17-a Caso 18-a Média 

Desvio 
Padrão 

h1 191,74 191,74 191,74 191,74 191,74 0,00 

h2 125,66 125,66 125,66 125,66 125,66 0,00 

h3 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 0,00 

a1 48,23 48,23 48,23 48,23 48,23 0,00 

b1 48,23 48,23 48,23 48,23 48,23 0,00 

a2 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 0,00 

b2 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 0,00 

a3 39,24 39,24 39,24 39,24 39,24 0,00 

b3 39,24 39,24 39,24 39,24 39,24 0,00 

δ 0,185 0,923 2,465 0,528   

 

Tabela 3.8 - Resultados ótimos do estudo do parâmetro E com o vento soprando na menor face da edificação: 

Casos 15-b a 18-b. 

 
Caso 15-b Caso16-b Caso 17-b Caso 18-b Média 

Desvio 
Padrão 

h1 185,27 185,27 185,27 185,27 185,27 0,00 

h2 115,21 115,21 115,21 115,21 115,21 0,00 

h3 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 0,00 

a1 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

b1 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

a2 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

b2 23,91 23,91 23,91 23,91 23,91 0,00 

a3 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

b3 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 0,00 

δ 0,103 0,517 1,378 0,265   

 

A partir das Tabelas 3.7 e 3.8 pode se concluir que o valor do módulo de 

elasticidade, E, do material constituinte da estrutura não influência na distribuição das alturas 

dos módulos e nem nas dimensões da sua seção. O módulo de elasticidade apenas influi no 

valor do deslocamento. Sendo assim, o módulo de elasticidade, E, é um parâmetro de projeto 

que advém da escolha do material. 
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3.2.1.3. Coeficiente de arrasto (Ca) 

Coeficiente de arrasto (Ca) é o coeficiente aerodinâmico utilizado para a 

quantificação da força oriunda do vento em análise da estrutura como um todo. Os 

coeficientes de arrasto são valores de majoração ou minoração para tornar a equação vetorial 

dos efeitos de pressão interno e externo em um valor numérico e escalar. 

A Tabela 3.9 apresenta os parâmetros adotados para análise da influência do 

coeficiente de arrasto no resultado ótimo do problema de otimização apresentado em (3.6). Os 

casos analisados foram divididos em casos “a” e “b”. Nos casos “a”, considerou-se o vento 

soprando na maior face da edificação, enquanto que nos casos “b”, o vento sopra na menor 

face. 

Tabela 3.9 – Parâmetros adotados nas análises para avaliação da influência do coeficiente de arrasto: Caso 10 a 

Caso 14. 

 Caso 10 Caso 11 Caso 12 Caso 13 Caso 14 

n 3 3 3 3 3 

H 400 400 400 400 400 

Ca 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

V0 35 35 35 35 35 

S1 1 1 1 1 1 

S3 1 1 1 1 1 

E 2 1011 2 1011 2 1011 2 1011 2 1011 

k1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

k2 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 

k3 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

 

A Tabela 3.10 apresenta os resultados obtidos com a solução do problema de 

otimização (3.6) para vento soprando na maior face da edificação (casos “a”, ou seja, ψa = 1 e 

ψb = 0), enquanto a Tabela 3.11 apresenta os resultados obtidos para vento na menor face da 

edificação (casos “b”, ou seja, ψa = 0 e ψb = 1). 
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Tabela 3.10 - Resultados ótimos do estudo do parâmetro Ca com o vento soprando na maior face da edificação: 

Casos 10-a a 14-a. 

 
Caso 10-a Caso11-a Caso 12-a Caso 13-a Caso 14-a Média 

Desvio 
Padrão 

h1 191,74 191,74 191,74 191,74 191,74 191,74 0,00 

h2 125,66 125,66 125,66 125,66 125,66 125,66 0,00 

h3 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 0,00 

a1 48,23 48,23 48,23 48,23 48,23 48,23 0,00 

b1 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 0,00 

a2 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 0,00 

b2 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 48,67 0,00 

a3 39,23 39,23 39,23 39,23 39,23 39,23 0,00 

b3 39,23 39,23 39,23 39,23 39,23 39,23 0,00 

δ 0,158 0,171 0,185 0,198 0,211   

 

Tabela 3.11 - Resultados ótimos do estudo do parâmetro Ca com o vento soprando na menor face da edificação: 

Casos 10-b a 14-b. 

 
Caso 10-b Caso11-b Caso 12-b Caso 13-b Caso 14-b Média 

Desvio 
Padrão 

h1 185,26 185,26 185,26 185,26 185,26 185,26 0,00 

h2 115,51 115,51 115,51 115,51 115,51 115,51 0,00 

h3 99,23 99,23 99,23 99,23 99,23 99,23 0,00 

a1 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

b1 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

a2 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

b2 23,91 23,91 23,91 23,91 23,91 23,91 0,00 

a3 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 

b3 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 0,00 

δ 0,089 0,096 0,103 0,111 0,118   

 

Pelas Tabelas 3.10 e 3.11 pode se notar que o valor do coeficiente de arrasto (Ca) 

não interfere na distribuição das alturas dos módulos nem nas dimensões das seções 

transversais. Interferindo, apenas, no valor do deslocamento de forma diretamente linear. Com 

base nesta observação, define-se o coeficiente de arrasto (Ca) como parâmetro de projeto.  
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Esta conclusão convém à abordagem via otimização

Arrasto é prescrito pela NBR

proporção entre as dimensões latera

otimização proposto neste trabalho tais dimensões não estão definidas e variam de módulo 

para módulo. 

 

3.2.1.4. Inclinação da incidência 

A inclinação da incidência do vento na edificação é decomposta em incidências 

ortogonais as faces da edificação pelos coeficientes 

perpendicular à face maior e 

como ilustrado na Figura 3.4. 

Figura 3.4 – Decomposição da 

A Tabela 3.12 apresenta os parâmetros adotados para análise da influência da 

inclinação da incidência do vento na edificação no resul

apresentado em (3.6). Foram selecionadas
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pela NBR 6123 (ANBT ,1988) por meio de ábacos 

proporção entre as dimensões laterais e a dimensão lateral e altura. No

otimização proposto neste trabalho tais dimensões não estão definidas e variam de módulo 

incidência do vento na edificação (ψ) 

A inclinação da incidência do vento na edificação é decomposta em incidências 

ortogonais as faces da edificação pelos coeficientes ψ. Sendo ψa a parcela de vento na direção 

perpendicular à face maior e ψb a parcela de vento perpendicular à direção da face 

 

 

Decomposição da força de arrasto com a utilização dos coeficientes 

 

3.12 apresenta os parâmetros adotados para análise da influência da 

inclinação da incidência do vento na edificação no resultado ótimo do problema de otimização 

selecionadas 11 combinações de coeficientes ψ. 
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tado ótimo do problema de otimização 
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Tabela 3.12 – Parâmetros adotados nas análises para avaliação da influência inclinação da incidência do vento na 

edificação: Caso 19 a Caso 29. 

 Caso 
19 

Caso 
20 

Caso 
21 

Caso 
22 

Caso 
23 

Caso 
24 

Caso 
25 

Caso 
26 

Caso 
27 

Caso 
28 

Caso 
29 

n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

H 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

ψa 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

ψb 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

Ca 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

V0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E 2.1011 2.1011 2.1011 2.1011 2.1011 2.1011 2.1011 2.1011 2.1011 2.1011 2.1011 

k1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

k2 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 

k3 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

 

A Tabela 3.13 apresenta os resultados obtidos com a solução do problema de 

otimização (3.6). 

Tabela 3.13 - Resultados ótimos do estudo do parâmetro ψ: Casos 19 a 29. 

 
Caso 

19 
Caso 

20 
Caso 

21 
Caso 

22 
Caso 

23 
Caso 

24 
Caso 

25 
Caso 

26 
Caso 

27 
Caso 

28 
Caso 

29 
Média 

Desvio 
Padrão 

h1 185,27 185,84 187,25 191,25 191,74 191,74 191,74 191,74 191,74 191,74 191,74 191,17 2,63 

h2 115,51 116,55 119,09 123,90 125,66 125,66 125,66 125,66 125,66 125,66 125,66 123,15 4,04 

h3 99,22 97,61 93,58 84,85 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 82,60 86,68 6,67 

a1 57,14 57,14 57,14 57,14 55,38 52,85 50,59 48,39 48,23 48,23 48,23 52,77 4,11 

b1 57,14 39,26 39,42 40,45 42,00 44,01 45,97 48,07 48,23 48,23 48,23 45,54 5,30 

a2 57,14 57,14 57,14 57,14 55,88 53,43 51,06 48,83 48,67 48,67 48,67 53,06 3,93 

b2 23,91 39,98 40,10 40,89 42,39 44,41 46,39 48,51 48,67 48,67 48,67 42,96 7,26 

a3 57,14 57,14 57,14 49,93 45,05 43,00 41,16 39,37 39,24 39,24 39,24 46,15 7,76 

b3 19,05 33,64 33,64 32,85 35,80 35,80 37,39 39,10 39,24 39,24 39,24 34,78 5,85 

δ 0,103 0,108 0,122 0,140 0,158 0,172 0,181 0,185 0,185 0,185 0,185   

 

Pela Tabela 3.13 pode-se notar que o ângulo de incidência do vento causa pouca 

alteração na distribuição das alturas para vento incidente predominantemente na face menor 
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(ate 30o com o eixo normal à face menor) e nenhuma alteração na distribuição das alturas nas 

demais incidências.  

Com base nos resultados ótimos, foram calculadas as áreas da seção transversal de 

cada módulo e pode se observar que para maioria dos casos foram obtidas as mesmas áreas 

para os mesmos módulos (Tabela 3.14). Isto ocorre, pois todos os resultados ótimos foram 

obtidos no limite de volume máximo; logo, se as distribuições das alturas são semelhantes 

para incidência do vento predominante na face maior (Caso 23 a Caso 29), as áreas de cada 

módulo são equivalentes. Contudo os valores de cada lado, que compõem estas áreas, são 

alterados.  

Tabela 3.14 – Áreas ótimas para cada módulo do edifício: Casos 19 a 29. 

 Caso 19 Caso 20 Caso 21 Caso 22 Caso 23 Caso 24 Caso 25 Caso 26 Caso 27 Caso 28 Caso 29 

Módulo 1 3265,3 2243,2 2252,3 2311,4 2325,9 2325,8 2325,8 2325,8 2325,8 2325,8 2325,8 

Módulo 2 1366,1 2284,5 2291,2 2336,8 2368,7 2368,7 2368,7 2368,7 2368,7 2368,7 2368,7 

Módulo 3 1088,4 1922,1 1880,4 1640,0 1539,4 1539,4 1539,3 1539,5 1539,4 1539,4 1539,4 

 

Com as dimensões ótimas obtidas foram calculadas os fatores de forma (α), razão 

entre a maior e menor dimensão (3.13), apresentados na Tabela 3.15. 

ii

i

i
i basendo

b

a
≥= ,α

 (3.13) 

Tabela 3.15 – Fatores de forma ótimos (α) para cada módulo: Casos 19 a 29.  

� Caso 19 Caso 20 Caso 21 Caso 22 Caso 23 Caso 24 Caso 25 Caso 26 Caso 27 Caso 28 Caso 29 

Módulo 1 1,00 1,46 1,45 1,41 1,32 1,20 1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 

Módulo 2 2,39 143 1,43 1,43 1,32 1,20 1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 

Módulo 3 3,00 1,70 1,74 1,52 1,32 1,20 1,10 1,01 1,00 1,00 1,00 

 

Nota-se que, para a maioria dos casos (Caso 23 a Caso 29), o fator de forma α não 

se altera entre os módulos da edificação, e de caso para caso, ele se altera. Quando o vento 

incide diretamente na menor face (lado bi), como no Caso 19, ou predominantemente a ela, 

como nos Casos 20 a 22, o fator de forma apresenta valores mais altos, gerando uma seção 

transversal retangular. Quando o vento incide diretamente na maior face (lado ai), como no 
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Caso 29, o fator de forma adquire o valor limite mínimo, gerando uma seção transversal 

quadrada. Durante a variação da incidência do vento, da atuação direta sobre a menor face até 

a atuação direta na maior face, o fator de forma decai gradativamente, como indica claramente 

o Módulo 3 da Tabela 3.15. 

Por fim, concluí-se que, a incidência do vento é de grande importância no 

processo de otimização, podendo se considerada uma variável de projeto como as variáveis do 

grupo A (item 3.2). Entretanto, a incidência do vento não é uma grandeza controlável pelo 

projetista. Sendo assim, neste trabalho, será tratada como parâmetro, tendo como valores os 

dois extremos, vento incidindo diretamente na face maior e o vento incidindo diretamente na 

face menor. Como a geometria da seção transversal foi definida como retangular, face maior e 

face menor são perpendiculares entre si. Considerando a inclinação de 0º para uma, a outra 

será a incidência de 90°. Desta forma, ao se calcular os dois extremos de incidência, o 

problema estará de acordo com o preconizado na NBR 6123 (ABNT, 1988). 

3.3. ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE CADA VARIÁVEL OU 

PARÂMETRO NO DESLOCAMENTO HORIZONTAL DO TOPO 

DO EDIFÍCIO 

Uma vez definido o que é variável de projeto e o que é parâmetro, é conveniente 

conhecer a influência de cada parâmetro, para auxiliar o projetista na escolha do mesmo, e 

conhecer a influência de cada variável de projeto separadamente, para compreender o que 

acontece durante o processo global de otimização e ajudar na escolha do método a ser 

utilizado em análises mais elaboradas.  

Tal estudo será apresentado por meio de gráficos normalizados nos dois eixos 

para os valores máximos. Os gráficos foram elaborados a partir da atribuição de valores 

unitários para todas as variáveis da equação (3.5), exceto para a variável do estudo vigente. 

A Figura 3.5 mostra a influência da velocidade básica do vento sobre o 

deslocamento horizontal do topo do edifício. O deslocamento cresce diretamente proporcional 

ao quadrado da velocidade básica, o que pode ser observado tanto da equação (3.5) como da 

Figura 3.5. 
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2
0V∝δ  (3.14) 

 

Figura 3.5 – Velocidade básica do vento normalizado versus deslocamento horizontal normalizado do topo do 

edifício. 

A Figura 3.6 mostra a influência do coeficiente de arrasto sobre o deslocamento 

horizontal do topo do edifício. O deslocamento cresce linearmente em relação ao coeficiente 

de arrasto, o que pode ser observado tanto da equação (3.5) como da Figura 3.6. 

Ca∝δ  (3.15) 

 

Figura 3.6 – Coeficiente de arrasto normalizado versus deslocamento horizontal normalizado do topo do edifício. 

A Figura 3.7 mostra a influência do módulo de elasticidade do material sobre o 

deslocamento horizontal do topo do edifício. O deslocamento é inversamente proporcional ao 

módulo de elasticidade do material, o que pode ser observado tanto da equação (3.5) como da 

Figura 3.7. 
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E

1
∝δ  (3.16) 

 

Figura 3.7 – Módulo de elasticidade normalizado do material versus deslocamento horizontal normalizado do 

topo do edifício. 

A Figura 3.8 mostra a influência do coeficiente de minoração da inércia sobre o 

deslocamento horizontal do topo do edifício para uma edificação dividida em 3 (três) 

módulos. O deslocamento é inversamente proporcional aos coeficientes de minoração da 

inércia, o que pode ser observado tanto da equação (3.5) como da Figura 3.8. 

2



















−−∝

∗∗
∗

iK

C
Cδ

 (3.17) 

Sendo C* e C** constantes. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3.8 – Coeficiente de minoração da inércia normalizado versus deslocamento horizontal normalizado do 

topo do edifício: (a) módulo 1 de 3, (b) módulo 2 de 3 e (c) módulo 3 de 3 
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A Figura 3.9 mostra a influência da inclinação do vento na edificação sobre o 

deslocamento horizontal do topo do edifício. Apesar de a direção da incidência do vento ser 

de significativa importância na obtenção das dimensões dos módulos por minimização do 

deslocamento, ela não influi no valor do deslocamento. 

 

Figura 3.9 – Coeficiente de incidência do vento na maior face versus deslocamento horizontal normalizado do 

topo do edifício. 

A Figura 3.10 mostra a influência da maior dimensão lateral de cada módulo 

sobre o deslocamento horizontal do topo do edifício para uma edificação dividida em 3 (três) 

módulos. O deslocamento cresce com o crescimento da maior dimensão lateral do módulo, o 

que pode ser observado tanto da equação (3.5) como da Figura 3.10. 
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Sendo C*,C** e C*** constantes. 



Técnicas de otimização aplicadas ao estudo de edifícios altos mediante cargas de vento 57 

R. S. C. Maçaranduba Capítulo 3 

 (a)  (b) 

 (c) 

Figura 3.10 – Maior dimensão lateral normalizada versus deslocamento horizontal normalizado no topo do 

edifício: (a) para o módulo 1 de 3, (b) para o módulo 2 de 3 e (c) para o módulo 3 de 3. 

A Figura 3.11 mostra a influência da altura dos módulos sobre o deslocamento 

horizontal no topo do edifício para uma edificação dividida em 3 (três) módulos. Observa-se 

uma variação não linear entre a altura dos módulos 1 e 2 e o deslocamento e uma variação 

linear entre a altura do módulo 3 e o deslocamento. 

( )∑ −∝
***

*** C

ihCCδ  (3.19) 

Sendo C*, C** e C*** constantes. 
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 (a)  (b) 

 (c) 

Figura 3.11 – Altura do módulo normalizada versus deslocamento horizontal normalizado do topo do edifício: 

(a) Módulo 1 de 3, (b) Módulo 2 de 3 e  (c) Módulo 3 de 3 

3.4. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO GLOBAL 

O problema de otimização paramétrica global, foco deste capítulo, pode ser 

descrito como em (3.20). Ou seja, deseja de obter as dimensões ótimas (ai, bi, hi) de cada 

módulo (n) de tal forma que minimize o deslocamento horizontal do topo da edificação. 
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A otimização foi feita com uso da ferramenta computacional LINGO 

(LINDO, 1995). Para cada valor pré-estabelecido de n, otimiza-se um edifício com altura H  

entre 200 m e 900 m, com incrementos de 100 m, com vento atuando diretamente na face 

menor e na face maior. Ao fim de toda análise, obtêm-se dois resultados ótimos para cada 

altura. Identifica-se o valor ótimo de divisões nos casos em que a inserção de um novo 

módulo não agrega vantagem considerável à edificação. 

Com base no estudo dos parâmetros (item 3.2.1) foi determinado, para a 

otimização paramétrica global, que: 

♦ Os valores do coeficiente de minoração ki são obtidos pela variação linear 

decrescente, com valor de k1 = 0,01 e kn = 0,0033, semelhante ao Caso 7a e Caso 

7b, pois, tais casos resultam em dimensões com valores próximos à média dos 

casos em estudo (ver Tabela 3.4 e Tabela 3.5). Assim, o valor do coeficiente de 

minoração ki esta vinculado ao número do módulo corresponde, como indica a 

Tabela 3.16. 

♦ O material constituinte da estrutura é o concreto, por ser o material mais utilizado 

nas edificações brasileiras. Tomada a expressão 3.9, que origina da NBR 6118 

(ABNT, 2003), para um concreto de fck igual a 50 MPa, obtém-se módulo de 

elasticidade de aproximadamente 40 GPa. 

♦ Adota-se coeficiente de arrasto Ca unitário. 

♦ Os valores de ψa e ψb correspondem ao vento soprando na maior face (ψa = 1 e 

ψb = 0), estes casos serão denominados casos ‘a’ e ao vento soprando na menor 
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face (ψa = 0 e ψb = 1) estes casos serão denominados casos ‘b’, como mencionado 

no item 3.2.1.4. 

A Tabela 3.16 apresenta os valores do coeficiente de minoração da inércia k para 

os números de módulos utilizados nesta análise. 

Tabela 3.16 - Valores de k para os números de módulos em análise 

 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

k1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

k2 0,0033 0,0066 0,0077 0,0083 0,0087 

k3 - 0,0033 0,0055 0,0067 0,0073 

k4 - - 0,0033 0,0050 0,0060 

k5 - - - 0,0033 0,0046 

k6 - - - - 0,0033 

 

3.4.1. Resultados obtidos na otimização paramétrica global – agrupados 

por número de módulos  

Seguem os resultados das otimizações agrupados por número de módulos para 

que se possa compreender o efeito nos valores dos resultados ótimos variando a altura total da 

edificação e mantendo o número de divisões. 

A Tabela 3.17 apresenta os valores dos parâmetros utilizados na otimização 

paramétrica global para a edificação com 2 módulos. 

As Tabelas 3.18 e 3.19 apresentam os resultados ótimos obtidos para otimização 

com os parâmetros da Tabela 3.17 para o vento incidente na maior face. 

As Tabelas 3.20 e 3.21 apresentam os resultados ótimos obtidos para otimização 

com os parâmetros da Tabela 3.17 para o vento incidente na menor face. 
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Tabela 3.17 – Parâmetros da Otimização global – Casos OPG-2 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

n 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ca 1 1 1 1 1 1 1 1 

V0 35 35 35 35 35 35 35 35 

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 

b* 0,67 0,64 0,62 0,62 0,62 0,62 0,58 0,58 

Fr** 1 1 1 1 1 1 1 1 

p* 0,205 0,22 0,023 0,23 0,23 0,23 0,255 0,255 

E 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 

S3 1 1 1 1 1 1 1 1 

k1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

k2 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

*Os valores de b e p foram obtidos através do tempo de atuação da rajada, conforme o item 5.3.2 da 
NBR 6123 (ABNT, 1988) e conforme mencionado no item 2.1.2 deste trabalho. 

**O valor do Fator de rajada (Fr) foi adotado unitário a favor da segurança. Para a classe C, definida 
para a edificação proposta, Fr=0,95. 

 

Tabela 3.18 – Resultados ótimos – Caso OPG-2a 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 145,25 217,57 289,81 362,27 434,72 507,17 578,22 650,50 

h2 54,75 82,43 110,19 137,73 165,28 192,83 221,78 249,50 

a1 24,33 36,57 48,76 60,95 73,14 85,33 97,72 109,94 

b1 24,33 36,54 48,76 60,95 73,14 85,33 97,72 109,94 

a2 20,43 30,53 40,60 50,75 60,90 71,05 80,69 90,78 

b2 20,43 30,53 40,60 50,75 60,90 71,05 80,69 90,78 

δ 0,377 0,659 0,991 1,373 1,792 2,244 2,855 3,411 
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Tabela 3.19 – Resultados ótimos (valores percentuais) – Caso OPG-2a 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 73% 73% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 

h2 27% 27% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

a1 85% 85% 85% 85% 85% 85% 86% 86% 

b1 85% 85% 85% 85% 85% 85% 86% 86% 

a2 72% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 

b2 72% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 

α1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Volume 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Pela Tabela 3.18 e Tabela 3.19 pode-se observar que todos os resultados ótimos 

geraram soluções de seção quadrada; com a mesma distribuição de alturas; na restrição de 

volume máximo. 

Tabela 3.20 – Resultados ótimos – Caso OPG-2b 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 136,15 203,55 270,82 338,52 406,22 473,93 538,72 606,05 

h2 63,85 96,45 129,18 161,48 193,78 226,07 261,28 293,95 

a1 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b1 23,51 28,50 37,33 46,16 54,98 82,57 72,63 81,46 

a2 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b2 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57 33,33 38,10 42,86 

δ 0,210 0,368 0,554 0,767 1,001 1,253 1,598 1,910 
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Tabela 3.21 – Resultados ótimos (valores percentuais) – Caso OPG-2b 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 68% 68% 68% 68% 68% 68% 67% 67% 

h2 32% 32% 32% 32% 32% 32% 33% 33% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 82% 67% 65% 65% 64% 83% 64% 63% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

α1 122% 150% 153% 155% 156% 121% 157% 158% 

α2 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 

Volume 100% 84% 82% 82% 81% 100% 81% 80% 

 

Pela Tabela 3.20 e Tabela 3.21 que a distribuição das alturas foi mantida 

praticamente constante; seção transversal retangular em todos os casos, com limite máximo de 

α para segundo módulo; o volume foi máximo em apenas dois casos para os demais o 

volume foi intermediário, na faixa de 80% do volume máximo. 

Nota-se também, que para todos os casos a dimensão da maior face esta na 

restrição do comprimento máximo, o que era esperado, pois a inércia para o vento atuando na 

menor face é diretamente proporcional ao cubo desta dimensão. 

A Tabela 3.22 apresenta os valores dos parâmetros utilizados na otimização 

paramétrica global para a edificação com 3 módulos. 

As Tabelas 3.23 e 3.24 apresentam os resultados ótimos obtidos para otimização 

com os parâmetros da Tabela 3.22 para o vento incidente na maior face. 

As Tabelas 3.25 e 3.26 apresentam os resultados ótimos obtidos para otimização 

com os parâmetros da Tabela 3.22 para o vento incidente na menor face. 
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Tabela 3.22 – Parâmetros da Otimização global – Casos OPG-3 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ca 1 1 1 1 1 1 1 1 

V0 35 35 35 35 35 35 35 35 

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 

b* 0,67 0,64 0,62 0,62 0,62 0,62 0,58 0,58 

Fr** 1 1 1 1 1 1 1 1 

p* 0,205 0,22 0,023 0,23 0,23 0,23 0,255 0,255 

E 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 

S3 1 1 1 1 1 1 1 1 

k1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

k2 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 

k3 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

*Os valores de b e p foram obtidos através do tempo de atuação da rajada, conforme o item 5.3.2 da 
NBR 6123 (ABNT, 1988) e conforme mencionado no item 2.1.2 deste trabalho. 

**O valor do Fator de rajada (Fr) foi adotado unitário a favor da segurança. Para a classe C, definida 
para a edificação proposta, Fr=0,95. 

 

Tabela 3.23 – Resultados ótimos – Caso OPG-3a 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 95,87 143,81 191,74 239,68 287,62 335,55 383,49 431,42 

h2 62,83 94,24 125,66 157,07 188,49 219,90 251,32 282,73 

h3 41,30 61,95 82,60 103,25 123,90 144,55 165,19 185,84 

a1 24,11 36,17 48,23 60,28 72,34 84,40 96,45 108,51 

b1 24,11 36,17 48,23 60,28 72,34 84,40 96,45 108,51 

a2 24,33 36,50 48,67 60,84 73,00 85,17 97,34 109,51 

b2 24,33 36,50 48,67 60,84 73,00 85,17 97,34 109,51 

a3 19,62 29,43 39,24 49,04 58,85 68,66 78,47 88,28 

b3 19,62 29,43 39,24 49,04 58,85 68,66 78,47 88,28 

δ 0,248 0,440 0,660 0,903 1,168 1,452 1,753 2,069 
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Tabela 3.24 – Resultados ótimos (valores percentuais) – Caso OPG-3a 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 

h2 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 

h3 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

a1 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 

b1 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 

a2 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

b2 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

a3 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 

b3 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 

α1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Volume 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Pela Tabela 3.23 e Tabela 3.24 pode-se observar que todos os resultados ótimos 

geraram soluções de seção quadrada; com a mesma distribuição de alturas; na restrição de 

volume máximo. 

Vale ressaltar que a seção do primeiro módulo é ligeiramente menor que a seção 

do segundo módulo, isso se deve porque a análise foi feita exclusivamente em função dos 

esforços de flexão, que são os predominantes em edificações altas. Cabendo ao projetista 

conferir e, se necessário, adequar o primeiro módulo aos esforços de compressão. 
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Tabela 3.25 – Resultados ótimos – Caso OPG-3b 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 92,63 138,95 185,27 231,58 277,90 324,22 370,53 416,85 

h2 57,75 86,63 115,51 144,39 173,27 202,14 231,02 259,90 

h3 49,61 74,42 99,22 144,39 148,83 173,64 198,45 223,25 

a1 28,57 42,86 57,14 124,03 85,71 100,00 114,29 128,57 

b1 28,57 42,86 57,14 23,81 28,57 100,00 38,10 42,85 

a2 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b2 10,91 16,36 23,91 23,81 28,57 41,84 38,10 42,85 

a3 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b3 10,73 16,11 19,05 23,81 28,57 33,33 38,10 42,86 

δ 0,139 0,246 0,369 0,506 0,654 0,812 0,981 1,158 

 

Tabela 3.26 – Resultados ótimos (valores percentuais) – Caso OPG-3b 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 

h2 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

h3 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 100% 100% 100% 33% 33% 100% 33% 33% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 38% 38% 42% 33% 33% 42% 33% 33% 

a3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b3 38% 38% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

α1 100% 100% 100% 300% 300% 100% 300% 300% 

α2 262% 262% 239% 300% 300% 239% 300% 300% 

α3 266% 266% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 

Volume 100% 100% 100% 50% 50% 100% 50% 50% 

 

Pela Tabela 3.25 e Tabela 3.26 pode-se notar que para todos os casos a 

distribuição de alturas foi mantida constante; as seções transversais foram retangulares na 

maioria dois casos; as maiores dimensões foram todas obtidas no limite máximo; as 

edificações obtiveram volumes na restrição de mínimo e de máximo de volume. 
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Também vale se atentar que os deslocamentos são inferiores aos deslocamentos 

do Caso OPG 3a; ou seja, para os casos de volume mínimo, percebe-se que o resultado do 

caso com vento incidente na maior face engloba o resultado do vento incidente na menor face. 

A Tabela 3.27 apresenta os valores dos parâmetros utilizados na otimização 

paramétrica global para a edificação com 4 módulos. 

As Tabelas 3.28 e 3.29 apresentam os resultados ótimos obtidos para otimização 

com os parâmetros da Tabela 3.27 para o vento incidente na maior face. 

As Tabelas 3.30 e 3.31 apresentam os resultados ótimos obtidos para otimização 

com os parâmetros da Tabela 3.27 para o vento incidente na menor face. 

Tabela 3.27 – Parâmetros da Otimização global – Casos OPG-4 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

n 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ca 1 1 1 1 1 1 1 1 

V0 35 35 35 35 35 35 35 35 

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 

b* 0,67 0,64 0,62 0,62 0,62 0,62 0,58 0,58 

Fr** 1 1 1 1 1 1 1 1 

p* 0,205 0,22 0,023 0,23 0,23 0,23 0,255 0,255 

E 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 

S3 1 1 1 1 1 1 1 1 

k1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

k2 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 

k3 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 0,0055 

k4 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

*Os valores de b e p foram obtidos através do tempo de atuação da rajada, conforme o item 5.3.2 da 
NBR 6123 (ABNT, 1988) e conforme mencionado no item 2.1.2 deste trabalho. 

**O valor do Fator de rajada (Fr) foi adotado unitário a favor da segurança. Para a classe C, definida 
para a edificação proposta, Fr=0,95. 
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Tabela 3.28 – Resultados ótimos – Caso OPG-4a 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 72,44 108,66 144,88 181,09 217,31 253,53 289,75 325,97 

h2 52,41 78,62 104,82 131,03 157,24 183,44 209,65 235,86 

h3 42,05 63,07 84,10 105,12 126,15 147,17 168,19 189,22 

h4 33,10 49,65 66,20 82,75 99,30 115,85 132,41 148,96 

a1 23,60 35,41 47,01 59,01 70,81 82,61 94,42 106,22 

b1 23,60 35,41 47,01 59,01 70,81 82,61 94,42 106,22 

a2 25,27 37,91 50,54 63,18 75,81 88,45 101,08 113,72 

b2 25,27 37,91 50,54 63,18 75,81 88,45 101,08 113,72 

a3 23,50 47,01 47,01 58,76 70,81 82,26 94,01 105,77 

b3 23,50 47,01 47,01 58,76 70,81 82,26 94,01 105,77 

a4 18,87 28,30 37,73 41,17 56,60 66,04 75,47 84,90 

b4 18,87 28,30 37,73 41,17 56,60 66,04 75,47 84,90 

δ 0,183 0,324 0,486 0,666 0,861 1,070 1,292 1,526 

 

Tabela 3.29 – Resultados ótimos (valores percentuais) – Caso OPG-4a 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 

h2 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 

h3 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

h4 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 

a1 83% 83% 82% 83% 83% 83% 83% 83% 

b1 83% 83% 82% 83% 83% 83% 83% 83% 

a2 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

b2 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

a3 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 

b3 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 

a4 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 

b4 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 

α1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Volume 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Pela Tabela 3.28 e Tabela 3.29 pode-se notar que para todos os casos a 

distribuição de altura foi proporcionalmente constante; com todos os resultados em volume 

máximo; todas as seções transversais quadradas, e com dimensões proporcionais. 

Tabela 3.30 – Resultados ótimos – Caso OPG-4b 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 72,56 108,84 145,12 181,40 217,69 253,97 290,25 326,53 

h2 46,46 69,69 92,92 116,16 139,39 162,62 185,85 209,08 

h3 39,71 59,57 79,43 99,29 119,14 139,00 158,86 178,72 

h4 41,26 61,89 82,52 103,15 123,79 144,42 165,05 185,68 

a1 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b1 9,52 14,29 19,05 23,81 83,05 33,33 50,99 57,36 

a2 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b2 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57 33,33 114,29 128,57 

a3 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b3 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57 33,33 38,10 42,86 

a4 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b4 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57 33,33 114,29 128,57 

δ 0,103 0,183 0,274 0,375 0,485 0,603 0,728 0,860 
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Tabela 3.31 – Resultados ótimos (valores percentuais) – Caso OPG-4b 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 

h2 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 

h3 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

h4 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 33% 33% 33% 33% 97% 33% 45% 45% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 33% 33% 33% 33% 33% 33% 100% 100% 

a3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b3 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

a4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b4 33% 33% 33% 33% 33% 33% 100% 100% 

α1 300% 300% 300% 300% 103% 300% 224% 224% 

α2 300% 300% 300% 300% 300% 300% 100% 100% 

α3 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 

α4 300% 300% 300% 300% 300% 300% 100% 100% 

Volume 50% 50% 50% 50% 85% 50% 100% 100% 

 

Pela Tabela 3.30 e Tabela 3.31 pode-se notar que a distribuição das alturas foi 

proporcionalmente igual para todos os casos. Para altura de 200 metros ate 500 metros e para 

700 metros a solução foi obtida na restrição de volume mínimo com seção retangular no 

limite máximo do fator de forma α, resultando em uma seção retangular. Assim, podendo 

concluir que a redução de seção para o vento incidente na menor face não se faz necessária e 

que a otimização para o vento incidente na maior face engloba o presente resultado. Para as 

alturas 600 metros, 800 metros e 900 metros o primeiro módulo apresenta uma seção 

quadrada, indicando assim que o otimizador reforçou a base da edificação para resistir melhor 

ao grande momento. Contudo, tal consideração pode ser indício de resultado obtido em 

mínimo global, pois no Caso-OPG2b e Caso-OPG3b tal consideração não foi feita. Para as 

alturas de 800 metros e 900 metros, o terceiro módulo possui seção transversal maior que o 

segundo módulo corroborando com a interpretação de resultado em mínimo local.  

A Tabela 3.32 apresenta os valores dos parâmetros utilizados na otimização 

paramétrica global para a edificação com 5 módulos. 
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As Tabelas 3.33 e 3.34 apresentam os resultados ótimos obtidos para otimização 

com os parâmetros da Tabela 3.32 para o vento incidente na maior face. 

As Tabelas 3.35 e 3.36 apresentam os resultados ótimos obtidos para otimização 

com os parâmetros da Tabela 3.32 para o vento incidente na menor face. 

Tabela 3.32 – Parâmetros da Otimização global – Casos OPG-5 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

n 5 5 5 5 5 5 5 5 

Ca 1 1 1 1 1 1 1 1 

V0 35 35 35 35 35 35 35 35 

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 

b* 0,67 0,64 0,62 0,62 0,62 0,62 0,58 0,58 

Fr** 1 1 1 1 1 1 1 1 

p* 0,205 0,22 0,023 0,23 0,23 0,23 0,255 0,255 

E 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 

S3 1 1 1 1 1 1 1 1 

k1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

k2 0,0083 0,0083 0,0083 0,0083 0,0083 0,0083 0,0083 0,0083 

k3 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 

k4 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 

k5 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

*Os valores de b e p foram obtidos através do tempo de atuação da rajada, conforme o item 5.3.2 da 
NBR 6123 (ABNT, 1988) e conforme mencionado no item 2.1.2 deste trabalho. 

**O valor do Fator de rajada (Fr) foi adotado unitário a favor da segurança. Para a classe C, definida 
para a edificação proposta, Fr=0,95. 
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Tabela 3.33 – Resultados ótimos – Caso OPG-5a 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 58,53 87,79 117,05 146,32 175,58 204,84 234,11 263,37 

h2 44,26 66,39 88,52 110,66 132,79 154,92 177,05 199,18 

h3 37,32 55,99 74,65 93,31 111,97 130,63 149,29 167,96 

h4 32,16 48,24 64,32 80,41 96,49 112,57 128,65 144,73 

h5 27,73 41,59 55,45 69,31 83,18 97,04 110,90 124,76 

a1 23,13 34,69 46,25 57,82 69,38 80,94 92,51 104,07 

b1 23,13 34,69 46,25 57,88 69,38 80,94 92,51 104,07 

a2 25,44 38,16 50,87 63,59 76,31 89,03 101,75 114,47 

b2 25,44 38,16 50,87 63,59 76,31 89,03 101,75 114,47 

a3 24,80 37,19 49,59 61,99 74,39 86,78 99,18 111,58 

b3 24,80 37,19 49,59 61,99 74,39 86,78 99,18 111,58 

a4 22,79 34,19 45,59 56,98 68,38 79,78 91,17 102,57 

b4 22,79 34,19 45,59 56,98 68,38 79,78 91,17 102,57 

a5 18,26 27,39 36,52 45,65 54,78 63,91 73,04 82,17 

b5 18,26 27,39 36,52 45,65 54,78 63,91 73,04 82,17 

δ 0,144 0,254 0,382 0,523 0,676 0,840 1,014 1,197 
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Tabela 3.34 – Resultados ótimos (valores percentuais) – Caso OPG-5a 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

h2 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

h3 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

h4 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 

h5 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

a1 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 

b1 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 

a2 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 

b2 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 

a3 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 

b3 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 

a4 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

b4 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

a5 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 

b5 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 

α1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Volume 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Pela Tabela 3.33 e Tabela 3.34 pode-se notar que mais uma vez as distribuições 

das alturas foram proporcionalmente iguais, com seção quadrada, seções proporcionalmente 

iguais, e resultado obtido na restrição de volume máximo. 
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Tabela 3.35 – Resultados ótimos – Caso OPG-5b 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 60,35 90,52 120,69 150,87 181,04 211,21 241,39 271,56 

h2 39,18 58,77 78,36 97,94 117,53 137,12 156,71 176,30 

h3 33,66 50,49 67,32 84,15 100,97 117,80 134,63 151,46 

h4 31,15 46,73 62,31 77,89 93,46 109,04 124,62 140,20 

h5 35,66 53,49 71,33 89,16 106,99 124,82 142,65 160,48 

a1 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b1 10,52 14,29 19,05 23,81 28,57 33,33 38,10 42,86 

a2 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b2 9,69 39,95 19,05 23,81 28,57 33,33 38,10 42,86 

a3 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b3 18,32 42,86 56,96 23,81 28,57 33,33 38,10 42,86 

a4 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b4 9,52 42,86 56,98 23,81 28,57 33,33 38,10 42,86 

a5 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b5 9,52 14,29 56,95 23,81 28,57 33,33 38,10 42,86 

δ 0,081 0,144 0,216 0,296 0,383 0,476 0,575 0,678 
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Tabela 3.36 – Resultados ótimos (valores percentuais) – Caso OPG-5b 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

h2 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

h3 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 

h4 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 

h5 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 37% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 34% 93% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

a3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b3 64% 100% 100% 33% 33% 33% 33% 33% 

a4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b4 33% 100% 100% 33% 33% 33% 33% 33% 

a5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b5 33% 33% 100% 33% 33% 33% 33% 33% 

α1 272% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 

α2 295% 107% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 

α3 156% 100% 100% 300% 300% 300% 300% 300% 

α4 300% 100% 100% 300% 300% 300% 300% 300% 

α5 300% 300% 100% 300% 300% 300% 300% 300% 

Volume 60% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 

 

Pela Tabela 3.35 e Tabela 3.36 pode-se notar que para as alturas de 500 metros até 

900 metros, o resultado consiste na consideração mínima de volume, seção retangular com 

fator de forma α no limite máximo. Indicando, a não necessidade de redução da seção, pois 

todas as seções têm as mesmas dimensões. Para as alturas de 200 metros a 400 metros, houve 

mais uma vez, resultados não-conformes, que possivelmente foi gerado em um mínimo local. 

Para todos os casos a distribuição das alturas foi proporcionalmente igual. 

A Tabela 3.37 apresenta os valores dos parâmetros utilizados na otimização 

paramétrica global para a edificação com 6 módulos. 

As Tabelas 3.38 e 3.39 apresentam os resultados ótimos obtidos para otimização 

com os parâmetros da Tabela 3.37 para o vento incidente na maior face. 
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As Tabelas 3.40 e 3.41 apresentam os resultados ótimos obtidos para otimização 

com os parâmetros da Tabela 3.37 para o vento incidente na menor face. 

Tabela 3.37 – Parâmetros da Otimização global – Casos OPG-6 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

n 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ca 1 1 1 1 1 1 1 1 

V0 35 35 35 35 35 35 35 35 

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 

b* 0,67 0,64 0,62 0,62 0,62 0,62 0,58 0,58 

Fr** 1 1 1 1 1 1 1 1 

p* 0,205 0,22 0,023 0,23 0,23 0,23 0,255 0,255 

E 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 

S3 1 1 1 1 1 1 1 1 

k1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

k2 0,0087 0,0087 0,0087 0,0087 0,0087 0,0087 0,0087 0,0087 

k3 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073 

k4 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 

k5 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 

k6 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

*Os valores de b e p foram obtidos através do tempo de atuação da rajada, conforme o item 5.3.2 da 
NBR 6123 (ABNT, 1988) e conforme mencionado no item 2.1.2 deste trabalho. 

**O valor do Fator de rajada (Fr) foi adotado unitário a favor da segurança. Para a classe C, definida 
para a edificação proposta, Fr=0,95. 
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Tabela 3.38 – Resultados ótimos – Caso OPG-6a 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 49,69 74,53 99,38 124,22 149,07 173,91 198,76 223,60 

h2 38,67 58,00 77,34 96,67 116,01 135,34 154,68 174,01 

h3 32,65 48,97 65,30 81,62 97,95 114,27 130,59 146,92 

h4 28,99 43,49 57,98 72,48 86,98 101,47 115,97 130,46 

h5 25,92 38,87 51,83 64,79 77,75 90,71 103,67 116,62 

h6 24,08 36,13 48,17 60,21 72,25 84,30 96,34 108,38 

a1 22,73 34,10 45,46 56,83 68,19 79,56 90,92 102,29 

b1 22,73 34,10 45,46 56,83 68,19 79,56 90,92 102,29 

a2 25,37 38,06 50,75 63,43 76,12 88,80 101,49 114,18 

b2 25,37 38,06 50,75 63,43 76,12 88,80 101,49 114,18 

a3 25,28 37,92 50,57 63,21 75,85 88,49 101,13 113,77 

b3 25,28 37,92 50,57 63,21 75,85 88,49 101,13 113,77 

a4 24,23 36,35 48,47 60,58 72,70 84,82 96,93 109,05 

b4 24,23 36,35 48,47 60,58 72,70 84,82 96,93 109,05 

a5 22,20 33,30 44,40 55,50 66,59 77,69 88,79 99,89 

b5 22,20 33,30 44,40 55,50 66,59 77,69 88,79 99,89 

a6 17,78 26,66 35,55 44,44 53,33 62,22 71,11 79,99 

b6 17,78 26,66 35,55 44,44 53,32 62,22 71,11 79,99 

δ 0,119 0,210 0,315 0,432 0,559 0,694 0,838 0,989 
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Tabela 3.39 – Resultados ótimos (valores percentuais) – Caso OPG-6a 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

h2 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

h3 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 

h4 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

h5 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

h6 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

a1 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

b1 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

a2 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 

b2 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 

a3 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

b3 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

a4 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

b4 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

a5 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 

b5 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 

a6 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 

b6 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 

α1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

α6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Volume 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Pela Tabela 3.38 e Tabela 3.39 pode-se notar que mais uma vez as distribuições 

das alturas foram proporcionalmente iguais, com seção quadrada, seções proporcionalmente 

iguais, e resultado obtido na restrição de volume máximo. 
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Tabela 3.40 – Resultados ótimos – Caso OPG-6b 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 52,40 78,60 104,80 131,00 157,20 183,40 209,60 235,80 

h2 34,43 51,65 68,87 86,08 103,30 120,52 137,74 154,95 

h3 29,06 43,59 58,12 72,65 87,18 101,71 116,24 130,77 

h4 26,66 39,99 53,32 66,65 79,98 93,31 106,64 119,98 

h5 25,65 38,47 51,30 64,12 76,95 89,77 102,60 115,42 

h6 31,80 47,70 63,59 79,49 95,39 111,29 127,19 143,08 

a1 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b1 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57 33,33 38,10 42,86 

a2 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b2 9,52 14,29 51,16 23,81 28,57 33,33 38,10 42,86 

a3 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b3 9,52 14,29 51,67 23,81 28,57 39,48 38,10 42,86 

a4 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b4 9,52 14,29 52,24 23,81 32,63 33,33 38,10 42,86 

a5 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b5 9,52 14,29 53,00 23,81 31,77 33,33 38,10 42,86 

a6 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

b6 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57 33,33 38,10 42,86 

δ 0,067 0,120 0,179 0,246 0,318 0,395 0,477 0,563 
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Tabela 3.41 – Resultados ótimos (valores percentuais) – Caso OPG-6b 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 

h2 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 

h3 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

h4 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

h5 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 

h6 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 33% 33% 90% 33% 33% 33% 33% 33% 

a3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b3 33% 33% 90% 33% 33% 39% 33% 33% 

a4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b4 33% 33% 91% 33% 38% 33% 33% 33% 

a5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b5 33% 33% 93% 33% 37% 33% 33% 33% 

a6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b6 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

α1 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 

α2 300% 300% 112% 300% 300% 300% 300% 300% 

α3 300% 300% 111% 300% 300% 253% 300% 300% 

α4 300% 300% 109% 300% 263% 300% 300% 300% 

α5 300% 300% 108% 300% 270% 300% 300% 300% 

α6 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 

Volume 50% 50% 100% 50% 52% 51% 50% 50% 

 

Pela Tabela 3.40 e Tabela 3.41 pode-se notar que para as alturas 200 metros, 300 

metros, 500 metros, 800 metros e 900 metros o resultado foi obtido no limite mínimo de 

volume, com seção retangular com máximo fator de forma α e com todas as seções com 

dimensões iguais, indicando a não necessidade da redução de seção para vento incidente na 

menor face. Para as alturas 400 metros, 600 metros e 700 metros foi verificado resultados não 

conformes. Para todos os casos as distribuições das alturas foram proporcionalmente iguais. 
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3.4.2. Resultados obtidos na otimização paramétrica global – agrupados 

pela altura total da edificação  

Seguem os resultados das otimizações agrupados por alturas para que se possa 

compreender o efeito do aumento do número de divisões e sugerir o valor ótimo do mesmo. 

Os resultados das dimensões são exibidos em valores percentuais relativos ao valor máximo 

aceito para o critério indicado, para que possa ser feita a comparação independente da altura.  

Primeiramente serão exibidos, analisados e comentados individualmente os 

resultados para o vento incidente na maior face. Posteriormente serão apenas exibidos os 

desenhos esquemáticos dos resultados para o vento incidente na menor face e feito um 

comentário geral. As tabelas completas com os resultados obtidos para a otimização com o 

vento incidente na menor face compõem o Apêndice B 

Os valores referentes à edificação com um único módulo, o que equivale ao um 

resultado ótimo sem redução de seção, são apresentados na Tabela A.2 e Tabela A.3 do 

Apêndice A. 

A Tabela 3.42 apresenta os resultados ótimos obtidos para uma edificação com 

200 metros de altura com o vento incidente na maior face. 
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Tabela 3.42 – Resultados ótimos – Altura total: 200 m – Incidência: maior face 

 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 100% 72% 48% 36% 29% 25% 

h2 - 28% 31% 26% 22% 19% 

h3 - - 21% 21% 19% 16% 

h4 - - - 17% 16% 14% 

h5 - - - - 14% 13% 

h6 - - - - - 12% 

a1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

b1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

a2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

b2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

a3 - - 69% 82% 87% 88% 

b3 - - 69% 82% 87% 88% 

a4 - - - 66% 80% 85% 

b4 - - - 66% 80% 85% 

a5 - - - - 64% 78% 

b5 - - - - 64% 78% 

a6 - - - - - 62% 

b6 - - - -  62% 

δ 0,796 0,377 0,248 0,183 0,144 0,119 

 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Figura 3.12 – Edificações ótimas para o vento atuando na maior face – 200 m de altura – Desenho esquemático - 

(a) um módulo, (b) dois módulos, (c) três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f) seis módulos 
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Com o resultado da Figura

ótima da edificação com a inserção de módulos. Nota

seção (Figura 3.12b) é mantida, e que após 5 módulos (Figura

resultado numérico não trás sig

Após 2 módulos, o módulo da base apresenta

segundo módulo, tal fato se deve ao baixo esforço causado pelo vento na região próxima ao 

solo, cabendo ao projetista veri

já mencionado anteriormente. 

A Figura 3.13 traz gráfico do deslocamento horizontal do topo da edificação em 

função do número de módulos que a compõem, para altura de 200 metros com vento incident

na face maior. 

Figura 3.13 – Deslocamento horizontal em função do número de módulos 

Pela Figura 3.13 pode

minimiza o deslocamento, compondo uma tendência hiperbólica. Logo um acréscimo de um 

módulo traz mudanças significativas para o valor do deslocamento quando pré

número pequeno de módulos. Assim sendo, não existe um número ótimo de módulos, 

especificamente. Portanto a decisão da quantidade de mudanças de seção adotada no projeto 

fica a cargo do projetista, que deve avaliar se a redução do deslocamento horizontal do topo 
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Com o resultado da Figura 3.12 pode se observar o desenvolvimento da geometria 

ótima da edificação com a inserção de módulos. Nota-se que a tendência inicial de redução da 

3.12b) é mantida, e que após 5 módulos (Figura 3.12e), para este exemplo, o 

resultado numérico não trás significativa mudança na geometria (Figura 3.12e e Figura

Após 2 módulos, o módulo da base apresenta-se ligeiramente menor que o 

segundo módulo, tal fato se deve ao baixo esforço causado pelo vento na região próxima ao 

solo, cabendo ao projetista verificar e adequar a geometria aos esforços de compressão. Como 

 

3.13 traz gráfico do deslocamento horizontal do topo da edificação em 

função do número de módulos que a compõem, para altura de 200 metros com vento incident

Deslocamento horizontal em função do número de módulos – vento incidente na maior face

3.13 pode-se observar que o aumento do número de módulos 

minimiza o deslocamento, compondo uma tendência hiperbólica. Logo um acréscimo de um 

módulo traz mudanças significativas para o valor do deslocamento quando pré

e módulos. Assim sendo, não existe um número ótimo de módulos, 

especificamente. Portanto a decisão da quantidade de mudanças de seção adotada no projeto 

fica a cargo do projetista, que deve avaliar se a redução do deslocamento horizontal do topo 
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e observar o desenvolvimento da geometria 

se que a tendência inicial de redução da 

3.12e), para este exemplo, o 

3.12e e Figura 3.12f). 

se ligeiramente menor que o 

segundo módulo, tal fato se deve ao baixo esforço causado pelo vento na região próxima ao 

ficar e adequar a geometria aos esforços de compressão. Como 

3.13 traz gráfico do deslocamento horizontal do topo da edificação em 

função do número de módulos que a compõem, para altura de 200 metros com vento incidente 

 

vento incidente na maior face 

se observar que o aumento do número de módulos 

minimiza o deslocamento, compondo uma tendência hiperbólica. Logo um acréscimo de um 

módulo traz mudanças significativas para o valor do deslocamento quando pré-existe um 

e módulos. Assim sendo, não existe um número ótimo de módulos, 

especificamente. Portanto a decisão da quantidade de mudanças de seção adotada no projeto 

fica a cargo do projetista, que deve avaliar se a redução do deslocamento horizontal do topo 
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da edificação vale os transtornos causados pela inserção de módulos. Podendo, a análise 

qualitativa da geometria, influir nesta escolha. 

A Tabela 3.43 apresenta os resultados ótimos obtidos para uma edificação com 

300 metros de altura com o vento incidente na maior face. 

Tabela 3.43 – Resultados ótimos – Altura total: 300 m – Incidência: maior face 

 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 100% 73% 48% 36% 29% 25% 

h2 - 27% 31% 26% 22% 19% 

h3 - - 21% 21% 19% 16% 

h4 - - - 17% 16% 14% 

h5 - - - - 14% 13% 

h6 - - - - - 12% 

a1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

b1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

a2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

b2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

a3 - - 69% 82% 87% 88% 

b3 - - 69% 82% 87% 88% 

a4 - - - 66% 80% 85% 

b4 - - - 66% 80% 85% 

a5 - - - - 64% 78% 

b5 - - - - 64% 78% 

a6 - - - - - 62% 

b6 - - - - - 62% 

δ 1,411 0,659 0,440 0,324 0,254 0,210 
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(a) (b) 

Figura 3.14 – Edificações ótimas para o vento atuando na maior face 

(a) um módulo, (b) dois módulos, (c)

 

Por meio da Tabela

módulos (Figura 3.14f) é muito semelhante ao resultado para cinco módulos (Figura

que significa que pela geometria 

 

Figura 3.15 – Deslocamento horizontal em função do número de módulos 
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(c) (d) (e) 

Edificações ótimas para o vento atuando na maior face - 300 m de altura – Desenho esquemático 

dois módulos, (c) três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f)

Por meio da Tabela 3.43 e pela Figura 3.14 pode-se notar que o resultado para seis 

3.14f) é muito semelhante ao resultado para cinco módulos (Figura

que significa que pela geometria resultante não se faz necessário mais do que cinco módulos.

Deslocamento horizontal em função do número de módulos – vento incidente na maior face
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(f) 

Desenho esquemático - 

módulos, (e) cinco módulos e (f) seis módulos 

se notar que o resultado para seis 

3.14f) é muito semelhante ao resultado para cinco módulos (Figura 3.14e), o 

resultante não se faz necessário mais do que cinco módulos. 

 

vento incidente na maior face 
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Por meio da Tabela 3.43 e pela Figura 3.15 pode-se notar que o valor do 

deslocamento para cinco e seis módulos são muito semelhantes entre si, pela Figura 3.15 

nota-se que o valor do deslocamento decai com o aumento do número de módulos, e que no 

ponto para o valor de cinco módulos o deslocamento esta iniciando a região da assíntota 

horizontal da curva de tendência, o que significa que o deslocamento pode ser reduzido, mas 

sem alteração significativa. Assim sendo, pode se determinar a solução com cinco módulos 

como solução ótima global. 

 

A Tabela 3.44 apresenta os resultados ótimos obtidos para uma edificação com 

400 metros de altura com o vento incidente na maior face. 

Tabela 3.44 – Resultados ótimos – Altura total: 400 m – Incidência: maior face 

 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 100% 72% 48% 36% 29% 25% 

h2 - 28% 31% 26% 22% 19% 

h3 - - 21% 21% 19% 16% 

h4 - - - 17% 16% 14% 

h5 - - - - 14% 13% 

h6 - - - - - 12% 

a1 82% 85% 84% 82% 81% 80% 

b1 82% 85% 84% 82% 81% 80% 

a2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

b2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

a3 - - 69% 82% 87% 88% 

b3 - - 69% 82% 87% 88% 

a4 - - - 66% 80% 85% 

b4 - - - 66% 80% 85% 

a5 - - - - 64% 78% 

b5 - - - - 64% 78% 

a6 - - - - - 62% 

b6 - - - - - 62% 

δ 2,116 0,991 0,660 0,486 0,382 0,315 
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(a) (b) 

Figura 3.16 – Edificações ótimas para

(a) um módulo, (b) dois módulos, (c)

Figura 3.17 – Deslocamento horizontal em função do número de módulos 

Por meio da Tabela

deslocamento para cinco e seis módulos são muito semelhantes entre si, assim como na 

análise para 200 e 300 metros de altura. Pela Figura

já está na região da assíntota horizontal da curva de tendência, o que significa que o 
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(c) (d) (e) 

para o vento atuando na maior face - 400 m de altura– Desenho esquemático 

dois módulos, (c) três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f)

 

Deslocamento horizontal em função do número de módulos – vento incidente na maior face

 

da Tabela 3.44 e pela Figura 3.16 pode-se notar que o valor do 

deslocamento para cinco e seis módulos são muito semelhantes entre si, assim como na 

análise para 200 e 300 metros de altura. Pela Figura 3.17 nota-se que o valor do deslocamento 

gião da assíntota horizontal da curva de tendência, o que significa que o 
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(f) 

Desenho esquemático - 

três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f) seis módulos 

 

vento incidente na maior face 

se notar que o valor do 

deslocamento para cinco e seis módulos são muito semelhantes entre si, assim como na 

se que o valor do deslocamento 

gião da assíntota horizontal da curva de tendência, o que significa que o 
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deslocamento não sofre redução significativa, o que caracteriza a solução com cinco módulos 

a solução ótima global. 

A Tabela 3.45 apresenta os resultados ótimos obtidos para uma edificação com 

500 metros de altura com o vento incidente na maior face. 

Tabela 3.45 – Resultados ótimos – Altura total: 500 m – Incidência: maior face 

 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 100% 72% 48% 36% 29% 25% 

h2 - 28% 31% 26% 22% 19% 

h3 - - 21% 21% 19% 16% 

h4 - - - 17% 16% 14% 

h5 - - - - 14% 13% 

h6 - - - - - 12% 

a1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

b1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

a2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

b2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

a3 - - 69% 82% 87% 88% 

b3 - - 69% 82% 87% 88% 

a4 - - - 66% 80% 85% 

b4 - - - 66% 80% 85% 

a5 - - - - 64% 78% 

b5 - - - - 64% 78% 

a6 - - - - - 62% 

b6 - - - - - 62% 

δ 2,899 1,373 0,903 0,666 0,523 0,432 
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(a) (b) 

Figura 3.18 – Edificações ótimas para o vento atuando na maior face 

(a) um módulo, (b) dois módulos, (c)

 

Figura 3.19 – Deslocamento horizontal

Em concordância aos resultados para 200,

Tabela 3.45, a Figura 3.18 e a Figura

seis módulos é pouco significativa e que os valores dos deslocamentos para a edificação com 

5 e 6 módulos são semelhantes. Cabendo mais uma vez ao projetista determinar se o resultado 
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(c) (d) (e) 

Edificações ótimas para o vento atuando na maior face - 500 m de altura – Desenho esquemático 

dois módulos, (c) três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f)

horizontal em função do número de módulos – vento incidente na maior face

 

ordância aos resultados para 200, 300 e 400 metros de altura, a 

3.18 e a Figura 3.19 indicam que a alteração da geometria de cinco para 

seis módulos é pouco significativa e que os valores dos deslocamentos para a edificação com 

módulos são semelhantes. Cabendo mais uma vez ao projetista determinar se o resultado 
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(f) 

Desenho esquemático - 

três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f) seis módulos 

 

vento incidente na maior face 

300 e 400 metros de altura, a 

3.19 indicam que a alteração da geometria de cinco para 

seis módulos é pouco significativa e que os valores dos deslocamentos para a edificação com 

módulos são semelhantes. Cabendo mais uma vez ao projetista determinar se o resultado 
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para cinco módulos é satisfatório ou se é necessário a inserção do sexto módulo, tendo 

consciência das dificuldades executivas e de projeto para incrementar uma nova mudança da 

seção transversal. 

A Tabela 3.46 apresenta os resultados ótimos obtidos para uma edificação com 

600 metros de altura com o vento incidente na maior face. 

Tabela 3-46 – Resultados ótimos – Altura total: 600 m – Incidência: maior face 

 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 100% 72% 48% 36% 29% 25% 

h2 - 28% 31% 26% 22% 19% 

h3 - - 21% 21% 19% 16% 

h4 - - - 17% 16% 14% 

h5 - - - - 14% 13% 

h6 - - - - - 12% 

a1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

b1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

a2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

b2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

a3 - - 69% 82% 87% 88% 

b3 - - 69% 82% 87% 88% 

a4 - - - 66% 80% 85% 

b4 - - - 66% 80% 85% 

a5 - - - - 64% 78% 

b5 - - - - 64% 78% 

a6 - - - - - 62% 

b6 - - - - - 62% 

δ 3,749 2,99 1,168 0,861 0,676 0,559 
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(a) (b) 

Figura 3.20 – Edificações ótimas para o vento atuando na maior face 

(a) um módulo, (b) dois módulos, (c)

 

Figura 3.21 – Deslocamento horizont

 

Em concordância aos resultados anteriores, a Tabela

Figura 3.21 indicam que a alteração da geometria de cinco para seis módulos é pouco 

significativa e que os valores dos deslocamentos para a edificação com cinco e seis módulos 
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(c) (d) (e) 

Edificações ótimas para o vento atuando na maior face - 600 m de altura – Desenho esquemático 

dois módulos, (c) três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f)

Deslocamento horizontal em função do número de módulos – vento incidente na maior face

Em concordância aos resultados anteriores, a Tabela 3.46, a Figura

3.21 indicam que a alteração da geometria de cinco para seis módulos é pouco 

s dos deslocamentos para a edificação com cinco e seis módulos 
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(d) 

Desenho esquemático - 

três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f) seis módulos 

 

vento incidente na maior face 

3.46, a Figura 3.20 e a 

3.21 indicam que a alteração da geometria de cinco para seis módulos é pouco 

s dos deslocamentos para a edificação com cinco e seis módulos 

6 7
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são semelhantes. Sendo a solução para cinco módulos satisfatória aos critérios do projetista, é 

considerada então solução ótima. 

Tabela 3-47 – Resultados ótimos – Altura total: 700 m – Incidência: maior face 

 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 100% 72% 48% 36% 29% 25% 

h2 - 28% 31% 26% 22% 19% 

h3 - - 21% 21% 19% 16% 

h4 - - - 17% 16% 14% 

h5 - - - - 14% 13% 

h6 - - - - - 12% 

a1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

b1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

a2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

b2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

a3 - - 69% 82% 87% 88% 

b3 - - 69% 82% 87% 88% 

a4 - - - 66% 80% 85% 

b4 - - - 66% 80% 85% 

a5 - - - - 64% 78% 

b5 - - - - 64% 78% 

a6 - - - - - 62% 

b6 - - - - - 62% 

δ 4,659 3,21 1,452 1,070 0,840 0,694 

 



Técnicas de otimização aplicadas ao estudo de edifícios altos mediante cargas de vento

R. S. C. Maçaranduba 

(a) (b) 

Figura 3.22 – Edificações ótimas para o vento atuando na maior face 

(a) um módulo, (b) dois módulos, (c)

 

Figura 3.23 – Deslocamento horizontal em função do número de módulos 

 

Novamente a solução em cinco módulos é considerada o resultado ótimo por não 

possuir significativa mudança na geometria da edificação em relação à geometr

módulos e por apresentar pequena redução de deslocamento em relação à geometria de seis 

módulos. Como pode ser observado pela Tabela
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(c) (d) (e) 

Edificações ótimas para o vento atuando na maior face - 700 m de altura – Desenho esquemático 

dois módulos, (c) três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f)

Deslocamento horizontal em função do número de módulos – vento incidente na maior face

Novamente a solução em cinco módulos é considerada o resultado ótimo por não 

possuir significativa mudança na geometria da edificação em relação à geometr

módulos e por apresentar pequena redução de deslocamento em relação à geometria de seis 

módulos. Como pode ser observado pela Tabela 3.47, pela Figura 3.22 e a Figura
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(f) 

Desenho esquemático - 

três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f) seis módulos 

 

vento incidente na maior face 

Novamente a solução em cinco módulos é considerada o resultado ótimo por não 

possuir significativa mudança na geometria da edificação em relação à geometria de seis 

módulos e por apresentar pequena redução de deslocamento em relação à geometria de seis 

3.22 e a Figura 3.23. 
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Tabela 3-48 – Resultados ótimos – Altura total: 800 m – Incidência: maior face 

 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 100% 72% 48% 36% 29% 25% 

h2 - 28% 31% 26% 22% 19% 

h3 - - 21% 21% 19% 16% 

h4 - - - 17% 16% 14% 

h5 - - - - 14% 13% 

h6 - - - - - 12% 

a1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

b1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

a2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

b2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

a3 - - 69% 82% 87% 88% 

b3 - - 69% 82% 87% 88% 

a4 - - - 66% 80% 85% 

b4 - - - 66% 80% 85% 

a5 - - - - 64% 78% 

b5 - - - - 64% 78% 

a6 - - - - - 62% 

b6 - - - - - 62% 

δ 5,624 2,855 1,753 1,292 1,014 0,838 
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(a) (b) 

Figura 3.24 – Edificações ótimas para o vento atuando na maior face 

(a) um módulo, (b) dois módulos, (c)

 

Figura 3.25 – Deslocamento horizontal em função do número de módulos 

 

Pela Tabela 3.48, Figura

módulos novamente é a solução ótima.

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0 1

D
e

sl
o

ca
m

e
n

to
 (

m
)

Técnicas de otimização aplicadas ao estudo de edifícios altos mediante cargas de vento 

(c) (d) (e) 

Edificações ótimas para o vento atuando na maior face - 800 m de altura – Desenho esquemático 

dois módulos, (c) três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f)

Deslocamento horizontal em função do número de módulos – vento incidente na maior face

3.48, Figura 3.24 e Figura 3.25 nota-se que a edificação com cinco 

módulos novamente é a solução ótima. 
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(f) 

Desenho esquemático - 

três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f) seis módulos 

 

vento incidente na maior face 

se que a edificação com cinco 
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Tabela 3-49 – Resultados ótimos – Altura total: 900 m – Incidência: maior face 

 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 100% 72% 48% 36% 29% 25% 

h2 - 28% 31% 26% 22% 19% 

h3 - - 21% 21% 19% 16% 

h4 - - - 17% 16% 14% 

h5 - - - - 14% 13% 

h6 - - - - - 12% 

a1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

b1 82% 85% 84% 83% 81% 80% 

a2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

b2 - 71% 85% 88% 89% 89% 

a3 - - 69% 82% 87% 88% 

b3 - - 69% 82% 87% 88% 

a4 - -  66% 80% 85% 

b4 - - - 66% 80% 85% 

a5 - - - - 64% 78% 

b5 - - - - 64% 78% 

a6 - - - - - 62% 

b6 - - - - - 62% 

δ 6,640 3,411 2,069 1,526 1,197 0,989 
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(a) (b) 

Figura 3.26 – Edificações ótimas para

(a) um módulo, (b) dois módulos, (c)

 

Figura 3.27 – Deslocamento horizontal em função do número de módulos 

 

Pela Tabela 3.49, Figura

módulos é a solução ótima, assim como observado nas demais altur

Da Figura 3.28 ate a Figura

desenhos esquemáticos para as otimizações de edificações com altura de 200 a 900 metros a 
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(c) (d) (e) 

para o vento atuando na maior face - 900 m de altura – Desenho esquemático 

dois módulos, (c) três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f)

Deslocamento horizontal em função do número de módulos – vento incidente na maior face

3.49, Figura 3.26 e Figura 3.27 nota-se que a edificação com cinco 

módulos é a solução ótima, assim como observado nas demais alturas. 

3.28 ate a Figura 3.35 apresentam os resultados ótimos por meio de 

desenhos esquemáticos para as otimizações de edificações com altura de 200 a 900 metros a 
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(f) 

Desenho esquemático - 

três módulos, (d) quatro módulos, (e) cinco módulos e (f) seis módulos 

 

vento incidente na maior face 

se que a edificação com cinco 

3.35 apresentam os resultados ótimos por meio de 

desenhos esquemáticos para as otimizações de edificações com altura de 200 a 900 metros a 
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cada 100 metros, com dois a seis módulos por altura, para o esforço do vento incidente na 

menor face. 

 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura 3.28 – Edificações ótimas para o vento atuando na menor face - 200 m de altura – Desenho esquemático - 

(a) dois módulos, (b) três módulos, (c) quatro módulos, (d) cinco módulos e (e) seis módulos 

 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura 3.29 – Edificações ótimas para o vento atuando na menor face - 300  m de altura – Desenho esquemático 

- (a) dois módulos, (b) três módulos, (c) quatro módulos, (d) cinco módulos e (e) seis módulos 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura 3.30 – Edificações ótimas para o vento atuando na menor face - 400  m de altura – Desenho esquemático 

- (a) dois módulos, (b) três módulos, (c) quatro módulos, (d) cinco módulos e (e) seis módulos 

 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura 3.31 – Edificações ótimas para o vento atuando na menor face - 500  m de altura – Desenho esquemático 

- (a) dois módulos, (b) três módulos, (c) quatro módulos, (d) cinco módulos e (e) seis módulos 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura 3.32 – Edificações ótimas para o vento atuando na menor face - 600  m de altura – Desenho esquemático 

- (a) dois módulos, (b) três módulos, (c) quatro módulos, (d) cinco módulos e (e) seis módulos 

 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura 3.33 – Edificações ótimas para o vento atuando na menor face - 700  m de altura – Desenho esquemático 

- (a) dois módulos, (b) três módulos, (c) quatro módulos, (d) cinco módulos e (e) seis módulos 

 



Técnicas de otimização aplicadas ao estudo de edifícios altos mediante cargas de vento 101 

R. S. C. Maçaranduba Capítulo 3 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura 3.34 – Edificações ótimas para o vento atuando na menor face - 800  m de altura – Desenho esquemático 

- (a) dois módulos, (b) três módulos, (c) quatro módulos, (d) cinco módulos e (e) seis módulos 

 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura 3.35 – Edificações ótimas para o vento atuando na menor face - 900  m de altura – Desenho esquemático 

- (a) dois módulos, (b) três módulos, (c) quatro módulos, (d) cinco módulos e (e) seis módulos 

 

Pela Figura 3.28 ate a Figura 3.35 observa-se que o resultado ótimo para o vento 

incidente na menor face, não importando a altura, é a geometria de seção retangular, no limite 
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máximo para o fator de forma α (αmáximo=3), com volume mínimo. Tal resultado significa que 

a própria geometria já é favorável a estabilidade vertical da edificação, não sendo necessário 

realizar a mudança da seção transversal (Figura 3.32). Também se observa claramente que os 

resultados ótimos para o vento incidente na menor face geram resultados não conformes 

(Figura 3.28a, Figura 3.28b, Figura 3.28d, Figura 3.29a, Figura 3.29b, Figura 3.29d, 

Figura 3.29e, entre outros). 

A Tabela 3-50 apresenta as dimensões ótimas para uma edificação com 150 

metros de altura, utilizando as restrições do problema de otimização presente neste trabalho. 

Proposta válida para edificações em Goiânia, que esta atingindo esta altura de edificação. 

Tabela 3-50 – Resultados ótimos – Edificação com 150 metros de altura 

h1 71,90 

h2 47,12 

h3 30,97 

a1 18,08 

b1 18,08 

a2 18,25 

b2 18,25 

a3 14,71 

b3 14,71 

Relembrando que a otimização foi feita para o limite de proporção entre a maior 

dimensão da seção transversal e altura igual a 7, valor próximo da realidade da proporção de 

edifícios altos na escala mundial, para Goiânia essa proporção poderia ser reduzida para 4. 

Tabela 3-51 – Resultados ótimos – Edificação com 150 metros de altura- Relação reduzida 

h1 71,90 

h2 47,12 

h3 30,97 

a1 31,65 

b1 31,65 

a2 31,94 

b2 31,94 

a3 25,75 

b3 25,75 
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A Figura 3.36 apresenta o desenho esquemático para a edificação proposta na 

Tabela 3-50. O primeiro módulo teve sua dimensão da seção transversal aumentada em 17 cm 

para correção dos esforços de compressão. 

 

Figura 3.36 – Desenho esquemático para uma edificação de 150 metros de altura. 
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CAPÍTULO 4  

CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma metodologia para determinação da distribuição de 

volumes em edifícios altos sujeitos a cargas de vento. Para tanto foi utilizado um processo de 

otimização com uso de um programa comercial LINGO (LINDO, 1995), o qual usa um 

algoritmo de Programação Linear Sequencial (PLS). A formulação implementada permitiu a 

análise dos vários parâmetros envolvidos na análise de estruturas submetidas a cargas de 

vento e determinar sua importância no processo de otimização. Apresentam-se a seguir as 

principais conclusões obtidas a partir da análise realizada neste trabalho. 

Para o vento incidente na maior face, observa-se que todas as soluções são 

proporcionalmente semelhantes. O problema de minimização do deslocamento não possui 

uma formulação matemática polinomial de primeira ordem, mas a solução ótima das 

dimensões geométrica apresentou tal característica. Assim, todas as soluções foram 

consideradas ótimas com cinco módulos, pois apresentaram pequena variação na geometria ao 

se inserir o sexto módulo e redução inferior a 3,2% do deslocamento máximo da altura 

correspondente. 

Todas as soluções foram ótimas no limite de volume máximo, o que demonstra 

maior aproveitamento dos volumes; todos os módulos foram obtidos com seção transversal 

quadrada, o que impõem a edificação como ótima para o vento incidente diretamente em 

qualquer face. 

Pelos valores relativos, em uma análise qualitativa dos dados, a redução das 

seções por módulos se mostrou conveniente, pois o valor admitido ótimo para o problema 

proposto possui o deslocamento equivalente a 18,03% do deslocamento de uma edificação de 

apenas um único módulo (seção transversal constante), com a simples redistribuição dos 

volumes arquitetônicos. Cabe ressaltar que, ao se adequar o primeiro módulo aos esforços de 

compressão, o deslocamento de 18,03% pode ser reduzido. Também é válido ressaltar que a 

percentagem foi obtida para uma edificação de seção quadrada e constante, que por si só 

possui deslocamentos bem inferiores em relação às edificações usuais de seção não quadrada. 

As distribuições de volumes obtidas nas análises realizadas neste trabalho 

referem-se a valores propostos para determinadas imposições (item 3.2 e equação (3.6)). 
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Esses valores podem ser admitidos como ótimos se as imposições de projeto forem as 

mesmas, ou como premissa quase

semelhantes. 

Caso o deslocamento não necessite de ser reduzido aos valores aqui obtidos, pode 

ser adotada pelo projetista uma concepção com menos módulos. A Figura

gráfico com os valores dos deslo

edificação de módulo único em função do número de módulos. Os valores foram obtidos pela 

análise dos valores de deslocamento das otimizações d

3.4.1, para todos os números módulos os valores foram proporcionalmente idênticos, exceto 

para duas modulações nas quais

 

Figura 4.1 – Deslocamento percentual em função do número de módulos.

Para o vento incidente na menor face, observa

constituído da edificação com seção retangular

Figura 3.29c, Figura 3.29e, Figura

máxima (α = 3), o que era esperado, pois a inércia

menor face é diretamente proporcional ao cubo da dimensão da maior face.

Observa-se também que os resultados ótimos foram obtidos no limite de volume 

mínimo, o que demonstra menor aproveitamento dos volumes; que 

máximo da maior dimensão e mínimo da menor dimensão. Tal resultado demonstra que valor 
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Esses valores podem ser admitidos como ótimos se as imposições de projeto forem as 

mesmas, ou como premissa quase-ótimas para concepção dos volumes de edificações 

Caso o deslocamento não necessite de ser reduzido aos valores aqui obtidos, pode 

ser adotada pelo projetista uma concepção com menos módulos. A Figura 4.1 

gráfico com os valores dos deslocamentos percentuais relativos ao deslocamento da 

edificação de módulo único em função do número de módulos. Os valores foram obtidos pela 

análise dos valores de deslocamento das otimizações do vento incidente na maior face,

os módulos os valores foram proporcionalmente idênticos, exceto 

nas quais os valores variaram entre 46,71% e 51,37%. 

eslocamento percentual em função do número de módulos.

Para o vento incidente na menor face, observa-se que o resultado ótimo é 

constituído da edificação com seção retangular (Figura 3.32, Figura 3.28c

3.29e, Figura 3.30c, entre outros) com o fator de forma na restrição 

3), o que era esperado, pois a inércia que resiste ao esforço do vento atuando na 

menor face é diretamente proporcional ao cubo da dimensão da maior face. 

se também que os resultados ótimos foram obtidos no limite de volume 

mínimo, o que demonstra menor aproveitamento dos volumes; que foram obtidos no limite 

máximo da maior dimensão e mínimo da menor dimensão. Tal resultado demonstra que valor 
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Esses valores podem ser admitidos como ótimos se as imposições de projeto forem as 

para concepção dos volumes de edificações 

Caso o deslocamento não necessite de ser reduzido aos valores aqui obtidos, pode 

4.1 apresenta um 

camentos percentuais relativos ao deslocamento da 

edificação de módulo único em função do número de módulos. Os valores foram obtidos pela 

o vento incidente na maior face, item 

os módulos os valores foram proporcionalmente idênticos, exceto 

 

 

eslocamento percentual em função do número de módulos. 

se que o resultado ótimo é 

28c, Figura 3.28e, 

com o fator de forma na restrição 
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é ótimo nos limites impostos pelo projetista; todos módulos foram obtidos com seção 

transversal retangular, o que impõe uma edificação eficiente para o vento incidente 

diretamente na menor face e pouco eficiente para o vento incidente diretamente na maior face. 

Observa-se que os deslocamentos são relativamente pequenos; e que a seção de 

todos os módulos, independente do número de módulos, é a mesma. Assim pode-se concluir 

que não se faz necessária a mudança de seção para o vento incidente na menor face. Logo, a 

concepção das dimensões ótimas para uma edificação alta com redução de seção deve seguir 

os resultados ótimos apresentados para o vento incidente na maior dimensão (Figura 3.12 a 

Figura 3.26, Tabela 3.42 a Tabela 3.49), pois o mesmo apresenta soluções estáveis, com 

melhor aproveitamento do volume edificado, alem de apresentar significativa redução do 

deslocamento horizontal no topo da edificação. Essa solução, por ter seção quadrada, 

apresenta a mesma eficiência para o vento soprando em qualquer face. 

Para Goiânia, que já possui edificações construídas e propostas de lançamentos na 

faixa de 150 m de altura, uma edificação ótima de seção constante tem deslocamento de 

0,419 m no topo da edificação, pela configuração do problema proposto nesse trabalho. O 

valor aceito por norma para essa altura é de 0,088 m, segundo Tabela 13.2 da NBR 6123 

(ABNT, 2003). Observa-se que a adoção da redução de seção, com apenas 3 módulos, já 

adequaria a edificação à exigência da norma na etapa de concepção, reduzindo o 

deslocamento para 0,067 m; sem que tenha sido necessário o uso de qualquer outro 

mecanismo de redução de deslocamentos. 

4.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A metodologia implementada neste trabalho pode ser aperfeiçoada, tanto do ponto 

de vista da determinação das variáveis de projeto quanto da formulação do problema de 

otimização. A separação entre variáveis e parâmetros de projeto foram determinadas com uso 

de subproblemas de otimização. Pode-se chegar ao mesmo resultado por meio da análise de 

sensibilidade do problema, onde se analisam as derivadas da função objetivo e das restrições 

em relação a cada parâmetro candidato a variável de projeto. Tal análise pode ser trivial ou 

pode demandar conceitos matemáticos mais avançados. 

A formulação do problema de otimização pode ser aprimorada com a inclusão de 

combinações de carregamentos e análise não-linear, estudo da seção transversal ótima e 
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análise dinâmica do vento. Ressalta-se que, em ambos os casos deve-se avaliar a conveniência 

de se executar análises mais elaboradas na fase de concepção de volumes arquitetônicos, 

quando não há ainda concepção estrutural definitiva. 

Em alguns casos, pode ser necessária a inclusão de um sistema de 

contraventamento a fim de reduzir o deslocamento horizontal no topo da edificação. Nesse 

caso, pode-se ainda aliar o estudo realizado neste trabalho a técnicas de otimização de 

topologia para projeto do sistema de contraventamento. 
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APÊNCIDE A – RESULTADOS ÓTIMOS PARA UM ÚNICO 

MÓDULO 

A Tabela A-1 traz os apresenta os valores utilizados na otimização para um único 

módulo. 

Tabela A.1 – Parâmetros da Otimização global – Casos OPG-1 

H 200 300 400 500 600 700 800 900 

n 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ca 1 1 1 1 1 1 1 1 

V0 35 35 35 35 35 35 35 35 

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 

b 0,67 0,64 0,62 0,62 0,62 0,62 0,58 0,58 

Fr** 1 1 1 1 1 1 1 1 

p* 0,205 0,22 0,023 0,23 0,23 0,23 0,255 0,255 

E 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 40.109 

S3 1 1 1 1 1 1 1 1 

k1 0,00665 0,00665 0,00665 0,00665 0,00665 0,00665 0,00665 0,00665 

*Os valores de b e p foram obtidos através do tempo de atuação da rajada, conforme o item 5.3.2 da 
NBR 6123 (ABNT, 1988) e conforme mencionado no item 2.1.2 deste trabalho. 

**O valor do Fator de rajada (Fr) foi adotado unitário a favor da segurança. Para a classe C, definida 
para a edificação proposta, Fr=0,95. 

 

A Tabela A.2 traz os valores ótimos obtidos para um único módulo, equivalente a 

dimensão ótima da edificação sem que haja mudança da seção transversal. Vento incidente na 

maior face da edificação. 



Técnicas de otimização aplicadas ao estudo de edifícios altos mediante cargas de vento 110 

R. S. C. Maçaranduba Apêndice A 

Tabela A.2 – Resultados ótimos – Casos OPG-1a 

 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 

h1(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

a1 23,33 34,99 46,66 58,32 69,99 81,65 93,31 23,33 

a1(%) 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 

b1 23,33 34,99 46,66 58,32 69,99 81,65 93,31 104,98 

b1(%) 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 

α1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Volume 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

δ 0,796 1,411 2,116 2,899 3,749 4,659 5,624 6,640 

 

A Tabela A.3 traz os valores ótimos obtidos para um único módulo, equivalente a 

dimensão ótima da edificação sem que haja mudança da seção transversal. Vento incidente na 

maior face da edificação. 

Tabela A.3 – Resultados ótimos – Casos OPG-1b 

 200 300 400 500 600 700 800 900 

h1 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 

h1(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

a1 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 114,29 128,57 

a1(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 9,52 14,29 19,05 23,81 28,57 33,33 38,10 42,86 

b1(%) 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

α1 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 300% 

Volume 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

δ 0,434 0,768 1,152 1,578 2,041 2,536 3,061 3,615 
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APÊNDICE B – RESULTADOS ÓTIMOS PARA O VENTO 

INCIDENTE NA MENOR FACE DA EDIFICAÇÃO 

A Tabela B.1 apresenta os resultados ótimos obtidos para uma edificação com 200 

metros de altura com o vento incidente na menor face. 

Tabela B.1 – Resultados ótimos – Altura total: 200m – Incidência: menor face 

 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 68% 46% 36% 30% 26% 

h2 32% 29% 23% 20% 17% 

h3 - 25% 20% 17% 15% 

h4 - - 21% 16% 13% 

h5 - - - 18% 13% 

h6 - - - - 16% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 82% 100% 33% 37% 33% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 33% 38% 33% 34% 33% 

a3 - 100% 100% 100% 100% 

b3 - 38% 33% 64% 33% 

a4 - - 100% 100% 100% 

b4 - - 33% 33% 33% 

a5 - - - 100% 100% 

b5 - - - 33% 33% 

a6 - - - - 100% 

b6 - - - - 33% 

δ 0,210 0,139 0,103 0,081 0,067 

 

Pela Tabela B.1 pode-se observar que a geometria da edificação iniciou com uma 

base com fator de forma α próximo de 1 e com a inserção dos módulos foi adquirindo uma 

geometria com fator de fator no limite máximo, α=3. Para o caso da edificação com 5 

módulos nota-se um resultado não-conforme, pois nesse caso tem-se o segundo módulo 

menor que o terceiro módulo , contrariando a tendência natural de redução da seção e 
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contrariando o resultado ótimo de seção retangular com fator de forma máximo e limite de 

volume mínimo. 

A Tabela B.2 apresenta os resultados ótimos obtidos para uma edificação com 300 

metros de altura com o vento incidente na menor face. 

Tabela B.2 – Resultados ótimos – Altura total: 300m – Incidência: menor face 

 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 68% 46% 36% 30% 26% 

h2 32% 29% 23% 20% 17% 

h3 - 25% 20% 17% 15% 

h4 - - 21% 16% 13% 

h5 - - - 18% 13% 

h6 - - - - 16% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 67% 100% 33% 33% 33% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 33% 33% 33% 93% 33% 

a3 - 100% 100% 100% 100% 

b3 - 33% 33% 100% 33% 

a4 - - 100% 100% 100% 

b4 - - 33% 100% 33% 

a5 - - - 100% 100% 

b5 - - - 33% 33% 

a6 - - - - 100% 

b6 - - - - 33% 

δ 0,368 0,246 0,183 0,144 0,120 

 

Pela Tabela B.2 pode-se observar que a geometria varia drasticamente com a 

inserção de novos módulos, não evidenciando assim qual a real geometria ótima para a 

edificação desta altura. Assim como a edificação de 200 metros de altura, os resultados foram 

obtidos fora do limite mínimo de volume, contra o esperado. 

A Tabela B.3 apresenta os resultados ótimos obtidos para uma edificação com 400 

metros de altura com o vento incidente na menor face. 
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Tabela B.3 – Resultados ótimos – Altura total: 400m – Incidência: menor face 

 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 68% 46% 36% 30% 26% 

h2 32% 29% 23% 20% 17% 

h3 - 25% 20% 17% 15% 

h4 - - 21% 16% 13% 

h5 - - - 18% 13% 

h6 - - - - 16% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 65% 100% 33% 33% 33% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 33% 42% 33% 33% 90% 

a3 - 100% 100% 100% 100% 

b3 - 33% 33% 100% 90% 

a4 - - 100% 100% 100% 

b4 - - 33% 100% 91% 

a5 - - - 100% 100% 

b5 - - - 100% 93% 

a6 - - - - 100% 

b6 100% 100% 100% 100% 100% 

δ 0,554 0,369 0,274 0,216 0,179 

 

Pela Tabela B.3 pode-se observar que, assim como a edificação de 300 metros de 

altura, a edificação com 400 metros de altura não evidenciou uma geometria ótima para 

edificações com essa altura, pois a geometria sofreu drásticas modificações com a inserção de 

novos módulos. 
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Tabela B.4 – Resultados ótimos – Altura total: 500m – Incidência: menor face 

 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 68% 46% 36% 30% 26% 

h2 32% 29% 23% 20% 17% 

h3 - 25% 20% 17% 15% 

h4 - - 21% 16% 13% 

h5 - - - 18% 13% 

h6 - - - - 16% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 65% 33% 33% 33% 33% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 33% 33% 33% 33% 33% 

a3 - 100% 100% 100% 100% 

b3 - 33% 33% 33% 33% 

a4 - - 100% 100% 100% 

b4 - - 33% 33% 33% 

a5 - - - 100% 100% 

b5 - - - 33% 33% 

a6 - - - - 100% 

b6 - - - - 33% 

δ 0,767 0,506 0,375 0,296 0,246 

 

A Tabela B.4 , ao contrário dos casos analisados para as alturas de 200 metros, 

300 metros e 400 metros, apresenta soluções que seguem uma tendência para sua geometria 

ótima, com seções transversais retangulares com alto fator de forma e soluções com volume 

mínimo. 
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Tabela B.5 – Resultados ótimos – Altura total: 600m – Incidência: menor face 

 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 68% 46% 36% 30% 26% 

h2 32% 29% 23% 20% 17% 

h3 - 25% 20% 17% 15% 

h4 - - 21% 16% 13% 

h5 - - - 18% 13% 

h6 - - - - 16% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 33% 33% 33% 33% 33% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 33% 33% 33% 33% 33% 

a3 - 100% 100% 100% 100% 

b3 - 33% 33% 33% 33% 

a4 - - 100% 100% 100% 

b4 - - 33% 33% 38% 

a5 - - - 100% 100% 

b5 - - - 33% 33% 

a6 - - - - 100% 

b6 - - - - 33% 

δ 1,001 0,654 0,485 0,383 0,318 

 

A Tabela B.5 apresenta para todos os resultados a mesma disposição geométrica, 

com módulos com mesma seção. O que simboliza a não necessidade de ser feita a redução de 

seção. Todas as seções retangulares com valor máximo para o fator de forma α, o que indica 

que a seção retangular por si só é capaz de atender as necessidades da estabilidade vertical da 

edificação. 
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Tabela B.6 – Resultados ótimos – Altura total: 700m – Incidência: menor face 

 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 68% 46% 36% 30% 26% 

h2 32% 29% 23% 20% 17% 

h3 - 25% 20% 17% 15% 

h4 - - 21% 16% 13% 

h5 - - - 18% 13% 

h6 - - - - 16% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 33% 100% 33% 33% 33% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 33% 42% 33% 33% 33% 

a3 - 100% 100% 100% 100% 

b3 - 33% 33% 33% 39% 

a4 - - 100% 100% 100% 

b4 - - 33% 33% 33% 

a5 - - - 100% 100% 

b5 - - - 33% 33% 

a6 - - - - 100% 

b6 - - - - 33% 

δ 1,253 0,812 0,603 0,476 0,395 

 

Por meio da Tabela B.6 pode-se observar que exceto para a edificação com 3 

módulos, os resultados apresentam-se proporcionalmente semelhantes ao obtidos para a 

edificação com 600 metros de altura. Para o caso com 3 módulos, o resultado obtido apresenta 

uma base alargada. 
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Tabela B.7 – Resultados ótimos – Altura total: 800m – Incidência: menor face 

 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 67% 46% 36% 30% 26% 

h2 33% 29% 23% 20% 17% 

h3 - 25% 20% 17% 15% 

h4 - - 21% 16% 13% 

h5 - - - 18% 13% 

h6 - - - - 16% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 33% 33% 45% 33% 33% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 33% 33% 100% 33% 33% 

a3 - 100% 100% 100% 100% 

b3 - 33% 33% 33% 33% 

a4 - - 100% 100% 100% 

b4 - - 100% 33% 33% 

a5 - - - 100% 100% 

b5 - - - 33% 33% 

a6 - - - - 100% 

b6 - - - - 33% 

δ 1,598 0,981 0,728 0,575 0,477 

 

Por meio da Tabela B.7 observa-se a tendência da solução ótima com seções 

transversais idênticas entre os módulos, com seção retangular com fator de forma máximo, 

exceto para o caso com 4 módulos , que possui a geometria destoando das demais. 
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Tabela B.8 – Resultados ótimos – Altura total: 900m – Incidência: menor face 

 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

h1 67% 46% 36% 30% 26% 

h2 33% 29% 23% 20% 17% 

h3 - 25% 20% 17% 15% 

h4 - - 21% 16% 13% 

h5 - - - 18% 13% 

h6 - - - - 16% 

a1 100% 100% 100% 100% 100% 

b1 33% 33% 45% 33% 33% 

a2 100% 100% 100% 100% 100% 

b2 33% 33% 100% 33% 33% 

a3 - 100% 100% 100% 100% 

b3 - 33% 33% 33% 33% 

a4 - - 100% 100% 100% 

b4 - - 100% 33% 33% 

a5 - - - 100% 100% 

b5 - - - 33% 33% 

a6 - - - - 100% 

b6 - - - - 33% 

δ 1,910 1,158 0,860 0,678 0,563 

 

A Tabela B.8 apresenta os resultados proporcionalmente idênticos aos casos 

apresentados na Tabela B7, com seções transversais idênticas entre os módulos da edificação 

exceto para o caso com 4 módulos. 


