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RESUMO 

 

Com o aumento da tecnologia, as edificações estão se tornando cada vez 

mais altas, esbeltas e flexíveis. A consequência disto na análise estrutural é a 

insuficiência da análise estática para descrever os deslocamentos estruturais, 

sendo então necessária uma análise dinâmica. Tanto obras industriais como 

obras comerciais e/ou residenciais altas estão sujeitas aos esforços do vento. 

São obras que devem levar em consideração, durante a análise estrutural, os 

efeitos dinâmicos provocados pelo vento. A análise feita nesse trabalho é uma 

análise comparativa dos efeitos do vento a partir dos valores da NBR 6123 – 

Forças Devidas ao Vento em Edificações, que leva em conta apenas efeitos 

estáticos do vento, com a técnica do vento sintético, a qual considera os 

efeitos dinâmicos provocados pelas rajadas de vento. Também serão 

comparadas as respostas, em termos de esforços internos e de 

deslocamento, proposta pelo método simplificado da NBR 6123 com as 

respostas obtidas a partir do método do vento sintético. Avaliam-se, ainda 

neste trabalho, a influência das considerações não lineares geométricas bem 

como a de imperfeições geométricas iniciais. Para a realização das análises 

dinâmicas, considera-se um pórtico metálico tridimensional sujeito a vibrações 

induzidas pelo vento. Os resultados como deslocamentos, tensões e 

acelerações da estrutura são obtidos a partir do software comercial ANSYS® 

6.5 que se utiliza do método dos elementos finitos (M.E.F.). Atenção especial 

é dada na comparação entre os resultados dinâmicos e estáticos, ressaltando 

a importância de se realizar análises dinâmicas em estruturas esbeltas e 

divulgando os efeitos e fenômenos que ocorrem em estruturas quando 

submetidas a cargas dinâmicas. 

 

Palavras-chaves: vibrações, M.E.F., vento, NBR 6123. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, em que “tempo é dinheiro”, empreendedores desejam que 

suas futuras edificações fiquem prontas o mais rápido possível, podendo assim 

iniciar suas atividades o quanto antes. No ramo industrial essa celeridade é ainda 

mais evidente, visto que um dia a menos de funcionamento de uma planta industrial 

resulta em perda de dinheiro em enormes quantidades.  

Com o aumento da tecnologia e das pesquisas sobre os materiais, 

principalmente o aço, os perfis metálicos que fazem parte da estrutura metálica 

estão sendo cada vez mais solicitados, com o intuito de diminuir o peso da estrutura, 

deixando-as mais econômicas. Em contrapartida, essas estruturas vêm se tornando 

cada vez mais leves e mais esbeltas, sendo mais suscetíveis a outros esforços e 

fenômenos dinâmicos e de instabilidade, que advêm desta esbeltez. Assim sendo, 

técnicas de análise estrutural que permitam a correta identificação destes 

fenômenos se fazem necessárias. 

As estruturas metálicas esbeltas estão sujeitas, constantemente, a esforços 

de vento. Essas solicitações podem causar à estrutura efeitos superiores aos 

calculados quando utilizado um modelo estático para análise. Sendo assim, nesses 

casos é necessária uma análise dinâmica. A realização desse tipo de análise 

permite determinar os valores de deslocamentos, tensões e acelerações da estrutura 

que refletem os efeitos provocados por ações dinâmicas e que não são detectados 

em uma análise estritamente estática. Tal conclusão permite executar um projeto 

estrutural que atenda às solicitações que a estrutura realmente estará submetida 

evitando gastos desnecessários e/ou garantindo segurança à construção. 

A Norma Brasileira NBR 6123 – Forças Devidas ao Vento em Edificações 

(ABNT, 1988) limita a análise estrutural dinâmica, permitindo, em alguns casos, que 

os esforços dinâmicos provocados pelo vento em estruturas esbeltas sejam 

considerados como esforços estáticos equivalentes. Para atender a essa 

simplificação, deve-se determinar a frequência natural e o período fundamental da 

estrutura, o qual sendo menor que um segundo, pode se dispensar a análise 

dinâmica. 
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Caso esse requisito não seja atendido, a análise dinâmica da estrutura pode 

ser analisada, por exemplo, através da consideração do Método do Vento Sintético, 

o qual considera os efeitos dinâmicos provocados pelas rajadas de vento. Este 

método foi apresentado por Franco (1993) e considera a função de densidade de 

probabilidade do vento de Davenport para descrever a pressão atuante do vento e, 

em seguida, aplica-se a técnica numérica de Monte Carlo para simular o caráter 

probabilístico do carregamento dinâmico. Estudos são realizados nessa área, como 

Czarnobay et al. (2008) que fez um estudo do controle de vibrações induzidas pelo 

vento em edifícios altos com estrutura metálica. Zampiron (2008) também utilizou o 

vento como assunto de pesquisa, fazendo um estudo sobre a avaliação das 

características e do desempenho de uma torre metálica sujeita aos esforços de 

vento. 

Neste trabalho considera-se uma estrutura metálica sujeita a esforços de 

vento. O cálculo das solicitações do vento é feito através do método do vento 

sintético e das considerações feitas pela NBR 6123 (ABNT, 1988). Realiza-se 

comparação entre os resultados obtidos pela análise dinâmica e pela análise 

estática. Comparam-se também os resultados obtidos considerando o método do 

vento sintético e da norma brasileira. O método utilizado para análise dinâmica é o 

método dos elementos finitos, sendo a estrutura metálica modelada no software 

comercial ANSYS® 6.5. 

 

1.1. OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo geral é a realização de um estudo das vibrações induzidas pelo 

vento em estruturas metálicas e, consequentemente, determinar a importância de se 

desenvolver uma análise dinâmica dessas estruturas a fim de se obter respostas que 

reflitam o comportamento real da estrutura.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos desse trabalho são a determinação dos valores de 

deslocamentos e esforços internos da estrutura quando submetidas a cargas 

dinâmicas e estáticas. Também serão comparados os resultados encontrados a 

partir da análise do vento sintético com os resultados obtidos através da 
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consideração estática apresentada na NBR 6123 (ABNT, 1988). Por fim, identificar 

quais os casos em que se faz necessário realizar uma análise dinâmica da estrutura 

em estudo. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo encontram-se um resumo das principais técnicas e teorias 

utilizadas para a realização deste trabalho, as quais também foram utilizadas em 

pesquisas e trabalhos recentes.  

 

2.1. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

O método dos elementos finitos é uma técnica numérica utilizada em várias 

áreas do conhecimento, inclusive na análise estrutural. Apesar de sua larga 

aceitação atualmente, esse método só passou a ser difundido a partir da evolução 

dos computadores, devido a sua demanda computacional, o que o inviabilizava.  

Zienkiewicz (1967) escreveu o primeiro livro sobre o método dos elementos 

finitos. O autor afirma que para se analisar sistemas complexos, o caminho natural 

para cientistas, engenheiros, economistas procederem era o de subdividir o sistema 

em componentes individuais, ou elementos, para fazer a análise destes, os quais 

tinham comportamento conhecido, para em seguida remontar o sistema complexo 

original. Essa é a ideia central do método dos elementos finitos. 

Na análise estrutural o método dos elementos finitos também passou a ser 

bastante utilizado. No Brasil, as primeiras pesquisas com a utilização do método dos 

elementos finitos (MEF) são das décadas de 60 e 70. Dantas (1971) utilizou o MEF 

na análise de problemas axissimétricos. Rodrigues (1972) fez uma abordagem do 

método dos elementos finitos na análise de cascas de revolução sob carregamento 

axissimétrico. 

Carvalho (1977), Pereira (1977) e Barbosa (1978) utilizaram o método dos 

elementos finitos para a análise de pórticos planos de concreto armado. Carvalho 

(1977) apresentou o estado da arte do conhecimento à época em análise de 

estruturas de concreto pelo método dos elementos finitos, apresentando vários 

modelos propostos à época. Pereira (1977) e Barbora (1978) levaram em conta os 

efeitos não lineares devidos à fissuração, esmagamento do concreto e escoamento 

do aço. Compararam os resultados obtidos utilizando os modelos propostos com 

dados experimentais e analíticos obtidos em outros trabalhos.  
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Muitas pesquisas utilizam a análise estrutural via elementos finitos para 

estruturas metálicas. Vellasco (1987) estudou a não-linearidade física e geométrica 

do aço fazendo a análise via MEF, utilizando elementos finitos tipo casca, 

apresentando exemplos de aplicação relativos à simulação do comportamento de 

placas imperfeitas comprimidas axialmente, viga de aço tipo I e viga misulada 

composta por três flanges na região da mísula. Conci (1988) também utilizou a 

técnica numérica para a análise estrutural de estruturas reticuladas de aço. Conci 

(1988) considerou o empenamento das seções e a não-linearidade geométrica e do 

material na análise. 

Giannini (1990) analisou a estabilidade de perfis metálicos de paredes finas. 

Para esse trabalho foi feita a análise da estabilidade de perfis e da estrutura como 

um todo através de um modelo de elementos finitos. Santos (1990) fez uma análise 

de um sistema de vigamento de piso em treliças mistas, estruturas tipicamente feitas 

de aço, estudando o comportamento do material até a ruina com a simulação via 

elementos finitos.  

Cada vez mais os elementos finitos vêm sendo utilizado como ferramenta 

para análises mais complexas. Parente Júnior (1995) estudou a otimização de 

estruturas de treliça plana sujeitas à instabilidade global. Ferreira (1999) estabeleceu 

uma formulação teórica para análise não-linear física e geométrica de estruturas de 

aço através do método dos elementos finitos. Leite (2000) estudou o comportamento 

não-linear de treliça espacial e apresentou uma teoria geral para análise destas 

estruturas pelo método dos elementos finitos. 

Além da análise estrutural, o método dos elementos finitos em estruturas de 

aço é bastante utilizado para a modelagem das ligações dos elementos. Cardoso 

(1999) modelou numericamente ligações semi-rígidas em estruturas metálicas 

através de uma modelagem tridimensional de elementos finitos híbridos hexaédricos 

de oito nós. Martins (2002) estudou a ligação de bases de pilares metálicos pelo 

método dos elementos finitos. 

Softwares de análise estrutural via método dos elementos finitos vêm se 

tornando ferramentas importantes em diversas pesquisas, dentre eles o ABAQUS, o 

ANSYS e o SAP. Marinho (2002) fez uma análise de estruturas metálicas de 

arquibancadas reutilizáveis via ANSYS 5.4/5.5. Seguindo a mesma linha, Araújo 
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(2005) utilizou o software ANSYS para um estudo do comportamento teórico de 

colunas de aço estaiadas e protendidas. Del Salvio (2004) modelou 

computacionalmente estruturas de aço com ligações semi-rígidas através de um 

elemento de mola. Da Silva (2004) estudou a avaliação dos efeitos da não 

linearidade geométrica em edifícios de aço, utilizando o programa ANSYS 6.1. 

Aguilera (2007) utilizou o software SAP2000 para a análise numérica de uma 

estrutura treliçadas esbelta sob a ação do vento. Costa (2012) realizou uma análise 

dinâmica de estruturas treliçadas de escoramento. Santos (2013) estudou a 

otimização de torres de aço para aerogerador eólico. Nos últimos dois trabalhos, a 

análise estrutural foi feita via método dos elementos finitos com o auxílio do software 

comercial ANSYS. 

O método dos elementos finitos é uma ferramenta muito utilizada em 

trabalhos de análise estrutural considerando as não linearidades físicas e 

geométricas. Almeida (2006) e Araújo (2010) desenvolveram uma formulação 

geometricamente exata para análise não-linear física e geométrica de pórticos 

planos de aço via método dos elementos finitos.  

Conclui-se do breve histórico de pesquisa apresentado que o método dos 

elementos finitos é um método numérico robusto para análise estrutural e bastante 

difundido e confiável no meio acadêmico. Muitos pesquisadores o utilizam para fazer 

a análise estrutural e em muitas aplicações do método observa-se que o software 

ANSYS tem sido bastante requisitado para a realização dessas análises estruturais. 

 

2.2. ANÁLISE DINÂMICA 

A análise estrutural vem ao longo do tempo evoluindo suas metodologias à 

medida que os recursos computacionais se tornam cada vez mais acessíveis. 

Diversas pesquisas são feitas nessas áreas, e em muitos casos já se constatou que 

apenas a análise puramente estática pode não descrever o comportamento real de 

uma estrutura frente às diversas solicitações externas. Cada vez mais pesquisas 

neste sentido ressaltam a necessidade de se realizar uma análise dinâmica para se 

verificar o comportamento estrutural.  
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Trabalhos em análise dinâmica são objetos de pesquisa há anos na 

engenharia. Todavia, com os recursos computacionais limitados, esta análise estava 

sujeita a apenas elementos estruturais simples.  

Cunha (1969) determinou em seu trabalho as frequências naturais para as 

vibrações transversais de uma viga com carga axial, analisando o caso de uma viga 

com uma massa concentrada e uma mola e também o caso de uma viga com 

diversas massas e uma mola. Villaca (1970) abordou em seu trabalho a 

determinação e a análise das equações que regem o fenômeno de vibrações 

transversais em vigas sanduíche quando submetidas a cargas axiais de 

compressão.  

Com o avanço tecnológico, pesquisas mais complexas puderam ser 

realizadas. Camacho (1980) apresentou um estudo de simulação de sismos 

artificiais, analisando as propriedades estatísticas e o conteúdo de frequência da 

resposta dinâmica da estrutura considerando vários graus de liberdade da estrutura 

e do equipamento sob excitação dos sismos gerados.  

Hoje, vários métodos são utilizados para a realização de análises dinâmicas. 

Um deles, o método de Lanczos, o qual é implementado na maioria dos softwares 

comerciais de análise dinâmica foi estudo por Khodari (1986). Nesse trabalho, 

Khodari (1986) apresentou um estudo dos métodos de cálculo de autovalores e 

autovetores para avaliação das frequências e modos de vibração na análise 

dinâmica estrutural.  

A não-lineraridade física e geométrica também é estudada frente a efeitos 

dinâmicos das estruturas. Além disso, inúmeros trabalhos contrapõem os resultados 

estáticos e os resultados dinâmicos de uma mesma estrutura. Leite (1986) avaliou 

os efeitos de não-linearidade física e geométrica nas características de instabilidade 

e de vibrações de elementos estruturais comprimidos, apresentando resultados 

através de trajetórias de equilíbrio e curvas de carga de compressão aplicada versus 

o quadrado da frequência natural de vibração correspondente. Soares (1991) 

realizou uma análise dinâmica não-linear de lajes em concreto armado submetidas a 

cargas impulsivas provenientes de uma explosão. López Yanez (1989) fez uma 

análise estática e dinâmica de estruturas assimétricas de edifícios altos submetidos 

a efeitos sísmicos, obtendo uma resposta espectral baseada na superposição modal. 
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Rodrigues (1997) realizou uma análise não-linear física e geométrica de treliças de 

aço e de pórticos de concreto armado através de uma análise dinâmica 

bidimensional, utilizando, para a integração temporal, a técnica de Newmark. Paula 

(2001) fez em seu trabalho uma formulação e implementação numérica de modelos 

matemáticos do comportamento de estruturas considerando não-linearidades, 

obtendo respostas numéricas estáticas e dinâmicas. Marques (2006) estudou e 

desenvolveu uma formulação e implementação computacional via método dos 

elementos finitos para análise do comportamento dinâmico não-linear geométrico de 

sólidos bidimensionais, utilizando como integrador temporal o algoritmo de 

Newmark.  

Em vários trabalhos as estruturas metálicas possuem como tema o 

comportamento de ligações semi-rígidas. Essa análise é feita tanto de forma estática 

como de forma dinâmica, como Castro (2006), que propôs o uso de um modelo 

mecânico com elementos de molas rotacionais não-lineares visando a simulação 

adequada do efeito da rigidez de ligações em estruturas de aço frente às cargas 

dinâmicas. Já Lopes (2008) realizou uma análise estrutural com base no emprego do 

programa de elementos finitos, ANSYS, buscando resultados de modelos estruturais 

de aço com ligações semi-rígidas não lineares, frente às excitações dinâmicas. 

Muitos trabalhos avaliam o efeito das vibrações em estruturas esbeltas, como 

torres, e estruturas que servem de apoio para equipamentos. Subia (1987) obteve as 

frequências naturais de torres estaiadas para diversas situações de serviço, 

considerando a excitação horizontal harmônica no apoio superior devido à inclinação 

dos cabos. Sirqueira (2008) analisou uma torre de aço suporte para uma turbina 

eólica e concluiu que o resultado obtido pela parcela dinâmica é determinante para o 

comportamento da estrutura, fazendo com que a utilização de uma análise estrutural 

estática cause um mau dimensionamento da torre e, consequentemente, possíveis 

acidentes.  

Assunção (2009) propôs em seu trabalho a abordagem dos aspectos e 

considerações mais importantes de uma análise dinâmica em estruturas reticuladas 

elevadas, onde nela se apoiam equipamentos, apontando as principais fontes de 

ações dinâmica oriundas da operação de equipamentos industriais. Para a 

modelagem de um estudo de caso, o de uma peneira vibratória, o autor utilizou 
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molas helicoidais de apoio do equipamento, com a massa do equipamento e sua 

força dinâmica atuando no topo da mola, sendo esse o mais adequado para 

transmissão de esforços. 

Rimola (2010) realizou uma análise dinâmica de plataformas de aço para 

produção de petróleo, obtendo respostas dinâmicas do modelo estrutural através da 

análise das frequências naturais, deslocamentos, velocidades e acelerações de pico. 

As cargas dinâmicas utilizadas neste trabalho foram provenientes de máquinas 

rotativas.  

Dellezzopolles Junior (2011) fez uma análise dinâmica de torres de energia 

eólica. Essas torres servem de suporte para aerogeradores, os quais geram 

carregamentos dinâmicos na estrutura. Segundo o autor a análise dinâmica é 

essencial para se obter resultados confiáveis a respeito do comportamento da 

estrutura.  

Outro exemplo desta área de pesquisa, onde a análise dinâmica é frequente, 

é a análise dos efeitos de vibração em estruturas de piso, passarela, etc, que 

servem para passagem de pessoas e carros. Gambogi (2002) fez uma análise de 

vibrações em pisos mistos de aço e concreto, fazendo a análise através da 

modelagem em um programa computacional em elementos finitos, os quais foram 

submetidos a uma análise dinâmica devido a atividades rítmicas.  

Figueiredo (2005) utilizou diversos modelos que representam a travessia de 

pedestres sobre uma estrutura, nesse caso uma passarela. Avaliou-se a resposta 

dinâmica no que se refere ao conforto humano. Mello (2005) discretizou diversos 

modelos estruturais de pisos mistos via método dos elementos finitos através da 

utilização do programa computacional ANSYS para fazer uma análise dinâmica 

devido a excitações induzidas pelos seres humanos ao caminharem. Almeida (2006) 

fez uma análise de vibrações em pontes induzidas pelo tráfego de veículos. Já 

Gaspar (2013) analisou as vibrações excessivas em edificações que possuem 

atividades humanas rítmicas, propondo um controle de vibrações de pisos dessas 

edificações, a análise estrutural foi realizada a partir do método dos elementos finitos 

com o emprego do software ANSYS. 

É vista pelo histórico de pesquisas sobre análise dinâmica que este tema é 

abordado por vários pesquisadores e cada vez mais vem sendo explorado, visto a 
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necessidade de se considerar os efeitos dinâmicos tanto em estruturas simples 

como em estruturas mais esbeltas e complexas que podem ser excitadas facilmente. 

 

2.3. CARGAS DE VENTO 

Estruturas baixas, como por exemplo habitações unifamiliares, não são 

dimensionadas considerando o efeito de vento. Apesar desta desconsideração, o 

dimensionamento estrutural não é prejudicado. Todavia, grandes edifícios devem 

considerar o efeito do vento na estrutura, pois nestes, seu efeito é significante. Por 

isso, como hoje cada vez mais se fazem edifícios altos e na maioria dos casos 

esbeltos, o vento vem se tornando cada vez mais objeto de pesquisa na engenharia 

civil.  

Um dos primeiros métodos criados para se analisar os efeitos do vento vem 

da década de 60. Davenport (1961) aplicou os conceitos estatísticos para determinar 

a resposta de uma estrutura simples aos efeitos do vento. Esse modelo possibilitou a 

determinação de tensões, acelerações, deslocamentos, etc, em função da 

velocidade do vento, do espectro de rajada e das propriedades mecânicas e 

aerodinâmicas.  

Na década de 70, no Brasil, Soriano (1971) apresentou um software para 

cálculo de estruturas carregadas lateralmente pelo efeito do vento. Devido às 

limitações da época, o desenvolvimento teórico foi feito em forma matricial visando 

um gasto mínimo de memória.  

Mancini (1973) estudou pela técnica do meio contínuo a distribuição da carga 

do vento entre painéis de contraventamento de edifícios altos. Diversas análises são 

feitas em seu trabalho, variando as características dos painéis. Dez anos depois, 

Pitta (1987), seguindo o trabalho de Mancini, analisou os efeitos do vento em 

edificações com coberturas do tipo shed e duas águas com lanternim. A norma 

brasileira NBR6123 – Forças devido ao vento em edificações – da época não 

englobava esses casos. 

Uma das maneiras mais utilizadas para se modelar o vento levando em conta 

os efeitos dinâmicos e aleatórios foi proposto na década de 90. Franco (1993) 

propôs uma nova forma de modelar o vento, através de um conjunto de funções 
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harmônicas que representam as pressões flutuantes do vento que incidem nas 

edificações. Para isso, utilizou o programa SAP90. Esse método ficou conhecido 

como método do vento sintético e é hoje uma das principais formas utilizadas pelos 

pesquisadores para se modelar os efeitos dinâmicos do carregamento de vento. 

Carril Junior (2000) realizou investigações numéricas e experimentais em 

torres metálicas treliçadas a fim de se determinar as forças e os efeitos do vento 

nesse tipo de estrutura. Para isso, comparou três modelos diferentes para modelar 

os efeitos do vento, a saber: o espectro de potência de DAVENPORT (1961), a 

consideração estática da norma brasileira NBR6123 (ABNT, 1988) e o método semi-

probabilístico do vento sintético de FRANCO (1993). O autor concluiu que a resposta 

ressonante não é significativa para esse tipo de estrutura. 

Modelos reduzidos da estrutura em túneis de vento são a melhor alternativa 

para se obter com precisão os esforços na estrutura devido ao vento e são bastante 

utilizados em pesquisas científicas e projetos estruturais. Carpeggiani (2004) 

estudou por meio de modelos reduzidos ensaiados em túnel de vento os efeitos 

estáticos de torção em edifícios altos. Os resultados experimentais obtidos nos 

ensaios foram comparados com as estimativas teóricas indicadas em várias normas, 

incluindo a brasileira, NBR6123 (ABNT, 1988). O autor concluiu que a norma 

brasileira subestima a indicação para excentricidade na situação de edificações 

isoladas.  

Makowski (2004) estudou o efeito de vento em coberturas isoladas também 

por meio de modelos reduzidos ensaiados em túnel de vento, utilizando para isso 

diferentes escalas. Trein (2005) propôs uma modelagem dinâmica equivalente de 

estruturas submetidas à ação de vento por meio de ensaios em túnel de vento, 

comparando seus resultados com os obtidos pelo Supplement to the NBCC/85 do 

Canadá e concluindo que, de forma geral, a norma canadense superestima os 

valores das respostas. 

Apesar de no Brasil existir uma norma que descreve o procedimento de 

carregamento do vento, esse procedimento é meramente estático, ou um efeito 

estático equivalente para simular o comportamento dinâmico. Muitas pesquisas são 

realizadas considerando não apenas os efeitos estáticos do vento, mas também os 

efeitos dinâmicos, que se tornam cada vez mais importantes com o aumento da 
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esbeltez das estruturas e sabendo que o vento é um esforço tipicamente dinâmico. 

Fontes (2003) afirmou que os projetistas estruturais não possuíam ferramentas e 

conhecimentos técnicos sobre os efeitos dinâmicos do vento e as consequências da 

vizinhança sobre este carregamento. Portanto, em seu trabalho comparou vários 

métodos de análise dos efeitos do vento em estruturas.  

Lazanha (2003) apresentou um modelo numérico para a análise de estruturas 

planas sob excitação aleatória induzida pelo vento. Para isso, utilizou-se a simulação 

de Monte Carlo. Oliveira (2006) realizou uma análise estrutural, via método dos 

elementos finitos, de uma torre de aço frente aos efeitos de vento. Para 

caracterização do vento, essa estrutura é modelada por um processo aleatório a 

partir das suas propriedades estatísticas. Oliveira (2006) concluiu que a parcela 

dinâmica da resposta das estruturas pode ser determinante no seu comportamento, 

consequentemente, a utilização de uma análise apenas estática pode causar um 

mau dimensionamento da torre e possíveis prejuízos ou acidentes.  

Já Chávez (2006) desenvolveu seu trabalho baseando-se em uma análise de 

um edifício alto sob carregamento aleatório de vento, descrito a partir do método do 

vento sintético, obtendo análises dinâmicas no domínio do tempo. Para isso, utilizou 

o programa ANSYS para a análise estrutural. A modelagem do vento foi feita a partir 

de superposições de funções harmônicas consistentes com um espectro de vento 

adotado e aplicou-se a técnica de Monte Carlo. Os resultados obtidos foram 

comparados com os resultados obtidos segundo as recomendações da norma 

brasileira NBR6123 (ABNT, 1988). Concluiu que o método do vento sintético 

mostrou-se mais viável ao considerar o aspecto de conforto dos usuários e 

economia da construção enquanto o método estático da norma é o mais prático, 

sendo limitado para situações onde o efeito de flutuação do vento não cause 

vibrações.  

Zampiron (2008) ressaltou que milhares de torres de telefonia celular foram 

projetadas no Brasil utilizando modelos inadequados de consideração de cargas 

dinâmicas do vento. Em seu trabalho, foi avaliado através de um algoritmo as 

incertezas do modelo inseridas pela forma de determinação do vento turbulento.  

Chaves (2009) fez várias análises dinâmicas de pórticos metálicos. Para a 

análise estrutural é utilizado o método dos elementos finitos com o auxílio do 
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programa SAP2000. Os modelos são submetidos ao vento sintético e a carga de 

sismo. A parcela flutuante do vento é baseada na formulação de Monte Carlo e para 

o sismo é utilizada a componente NS da teoria de propagação de ondas.  

Barboza (2012) estudou o comportamento estrutural estático e dinâmico de 

um edifício misto (aço-concreto) de 20 pavimentos. Um dos carregamentos utilizados 

são as ações dinâmicas induzidas pelo vento. Concluiu que a concepção do projeto 

estrutural deve ser feita através de métodos que contemplem tanto análises 

estáticas como análises dinâmicas. Já Silva Filho (2012) fez um trabalho parecido, 

estudando o comportamento dinâmico de edifícios mistos quando sujeitos a ação, 

nesse caso, não determinística do vento. Para isso, discretizou-se o modelo de um 

edifício misto de 20 pavimentos em elementos finitos para realizar a análise 

estrutural no software ANSYS.  

Camargo (2012) fez uma contribuição ao estudo da estabilidade de edifícios 

de andares múltiplos em aço. Em uma de suas análises, considerou a excentricidade 

devida aos efeitos de vizinhança, prescrita na norma brasileira NBR6123 (ABNT, 

1988). Cunha Junior (2012) fez um estudo comparativo de modelos diferentes para 

análise de vento, realizando uma análise dinâmica de um edifício de 47 pavimentos 

na cidade de Goiânia através de carregamentos de vento proposto pela NBR6123 

(ABNT, 1988) e pelo método do vento sintético. A estrutura foi discretizada em 

elementos finitos e analisada através do software SAP2000, concluindo que a norma 

é conservadora se comparados os resultados com a resposta permanente da 

estrutura devido ao vento sintético, porém é contra a segurança quando comparado 

com a fase transiente.  

Pelos trabalhos que vem sendo feitos sobre os efeitos do vento na análise 

estrutural, conclui-se que este é cada vez mais importante na análise estrutural. 

Vários autores concluem que análises puramente estáticas dos efeitos do vento, 

como sugere a norma brasileira NBR6123 (ABNT, 1988) pode muitas vezes causar 

um super dimensionamento de estruturas, o que pode levar a grandes prejuízos ou, 

até mesmo, a acidentes. Apesar do túnel de vento ser a melhor alternativa para se 

obter esses efeitos, muitas vezes não é viável, principalmente na fase de projeto 

onde não se conhece as dimensões dos elementos estruturais. Como alternativa, é 

visto que o modelo de vento sintético é utilizado em diversas pesquisas e nelas 
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conclui-se que é uma boa alternativa para se captar os efeitos dinâmicos provocados 

pela ação do vento. 
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CAPÍTULO 3 

ESTRUTURA ANALISADA E CONSIDERAÇÕES SOBRE O VENTO 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES DA ESTRUTURA 

Este trabalho irá analisar uma estrutura aporticada metálica tridimensional 

cuja planta baixa está definida na Figura 3.1. A estrutura é um pórtico espacial, com 

quatro pilares com seção transversal do tipo I dispostos em cada vértice de um 

quadrado de lado 7 metros, sujeita a esforços de vento, cargas permanentes, cargas 

de utilização e ao peso próprio. Essa torre não possui elementos de vedação ou laje 

e foi dimensionada de maneira a atender os estados limites últimos e de utilização. A 

altura total deste pórtico tridimensional é de 45 metros divididos em 15 patamares 

como mostrado na Figura 3.2. 

 

 

 

Figura 3.1 – Planta baixa da torre metálica 

0º 

90º 
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Figura 3.2 – Vista frontal da estrutura 

 

 Os pilares do pórtico são de seção transversal uniforme, com suas 

propriedades apresentadas na Tabela 3.1. O perfil utilizado foi o CS 600x250 de aço 

ASTM A572 grau 50. 

 

Tabela 3.1 – Propriedades das seções transversais do tipo I para os pilares 

 

 

As ligações dos pilares com a fundação foram consideradas rígidas nesse 

caso, ou seja, com restrição a seis graus de liberdade: três translações e três 

rotações. 

A
Área de 
Pintura

P

Ix Wx rx Z Iy Wy ry Z

cm4 cm3 cm cm3 cm4 cm3 cm cm3
CS600x250 600 600 19 16 562 318 216100 7205 26 7887 68420 2281 15 3456 16,3 351 3,57 250

Propriedades 
da Torção

u
m2/m

kg/m

DIMENSÕES (mm) EIXO X - X EIXO Y - Y
Bitola

mmxkg/m
h cm2

rt
cm

It
cm4

bf tf tw d
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A estrutura possui 15 patamares, de pé direito constante de 3 metros. Nesses 

patamares, as vigas possuem seção transversal de perfil comercial I W460x52, 

W410x38.8, W250x32.7 – os três de aço A572 – G50 – e perfil U laminado 

152.4x12.2 – aço ASTM A36. As propriedades geométricas das seções transversais 

das vigas estão apresentadas nas Tabelas 3.2, 3.3 e 3.4. 

Todas as ligações da estrutura foram consideradas rígidas, ou seja, todas as 

vigas transferem todos os esforços para seus apoios: vigas ou pilares. Não foi 

considerado nenhum tipo de sistema de vedação da estrutura, tampouco elementos 

de contraventamento. 

 

Tabela 3.2 – Seções transversais do tipo I e H para as vigas 

 

 

Tabela 3.3 – Propriedades geométricas das seções transversais do tipo I e H para as 

vigas 

 

 

Tabela 3.4 – Seções transversais e propriedades geométricas do tipo U para as 

vigas 

 

 

tw
mm

tf
mm

W 460x52,0 52 450 152 7,6 10,8 428 404 66,6
W 410x38,8 38,8 399 140 6,4 8,8 381 357 50,3
W 250x32,7 32,7 258 146 6,1 9,1 240 220 42,1

ESPESSURA
Área
cm²

Bitola
mmxkg/m

Massa 
Linear
kg/m

d
mm

bf
mm

h
mm

d'
mm

Área de 
Ix

cm4
Wx
cm³

rx
cm

Zx
cm³

Iy
cm4

Wy
cm³

ry
cm

Zy
cm³

rt
cm

It
cm4

Cw
cm6

ABA - λf
bf/2tf

ALMA - λw
d'/tw

u
m²/m

W 460x52,0 21370 949,8 17,91 1095,9 634 83,5 3,09 131,7 3,79 21,79 304837 7,04 53,21 1,47
W 410x38,8 12777 640,5 15,94 736,8 404 57,7 2,83 90,9 3,49 11,69 153190 7,95 55,84 1,32
W 250x32,7 4937 382,7 10,83 428,5 473 64,8 3,35 99,7 3,86 10,44 73104 8,02 36,03 1,07

ESBELTEZEIXO X - X EIXO Y - Y PROPRIEDADES DA TORÇÃO
Bitola

mmxkg/m

h tf tw b Área h/btf Ix Wx ix Iy Wy iy xg

 mm   mm mm mm  cm² 1/cm cm4  cm² cm  cm4 cm³ cm cm
152,4x12,2 152,4  135,0 5,1 49   15,5 3,59 546 71,7 5,9  28,8 8,1 1,4 1,3

Bitola
mmxkg/m
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3.2 MODELAGEM ESTRUTURAL 

As análises estáticas e dinâmicas foram realizadas no software comercial 

ANSYS® 6.5, que utiliza o Método dos Elementos Finitos. O ANSYS® 6.5 realiza as 

análises separando o processo em etapas. Primeiramente realiza-se o pré-

processamento, em seguida, determina-se os tipos de soluções que se deseja obter 

e, por fim, geram-se os resultados. 

Na etapa de pré-processamento foi modelada toda a estrutura, definindo o 

tipo de elemento, propriedades geométricas e físicas do material. Também nesta 

etapa, estabelece-se a malha desejada, inserem-se as condições de contorno e os 

carregamentos a que a estrutura está submetida.  

A partir do pré-processamento estabelecido determina-se o tipo de análise 

que se deseja obter, que pode ser tanto uma análise estática quanto uma análise 

modal ou uma análise no domínio do tempo para os casos de análises dinâmicas. 

Todas essas análises podem ser realizadas considerando-se, ou não, os efeitos não 

lineares geométricos. 

A última etapa consiste na obtenção dos resultados, o qual, o software, 

permite, dependendo do tipo de análise, uma grande quantidade de variáveis a se 

analisar. Dentre elas, visualizar a listagem dos deslocamentos nodais, valores de 

tensões, deformações, frequências naturais, com seus respectivos modos de 

vibração, e aceleração da estrutura. 

A modelagem do pórtico tridimensional no software ANSYS foi feita com o 

elemento BEAM188, que é um tipo de elemento presente no banco de dados do 

programa e recomendado para a análise de estruturas aporticadas. O elemento é 

baseado na teoria de vigas de Timoshenko. O elemento do tipo BEAM188 apresenta 

seis, ou sete, graus de liberdade por nó que abrangem translações e rotações nas 

direções x, y e z. O sétimo grau de liberdade está relacionado com o empenamento 

da seção transversal. Este elemento também permite a criação de diferentes seções 

transversais que serão aplicadas ao pórtico. Na Figura 3.3 temos representado a 

geometria do elemento BEAM188. 
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Figura 3.3 – Elemento BEAM188 (Fonte: Tutorial do ANSYS) 

 

Para a definição das cargas que serão aplicadas ao pórtico, além do 

carregamento devido ao peso próprio e demais cargas permanentes pertinentes, 

primeiramente, faz-se a consideração do vento conforme a NBR 6123 (ABNT, 1988) 

que estabelece as condições para cálculo de edificações submetidas às forças 

devidas à ação estática e dinâmica.  

 

3.3 VENTO ESTÁTICO DA NBR6123 (ABNT, 1988) 

Para determinação das forças estáticas deve-se, inicialmente, determinar a 

velocidade básica do vento, 푉 , que representa a velocidade de uma rajada de 3 

segundos, a qual é superada a cada 50 anos, em média, em campo aberto e plano e 

10 metros acima do terreno. Na Figura 3.4 apresenta o gráfico das isopletas da 

velocidade básica no Brasil. 
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Figura 3.4 – Isopletas de velocidade básica no Brasil.  

(Fonte: ABNT NBR6123 – Forças devidas ao vento em edificações, p.6 1988)    

 

Como para uma mesma região tem-se a mesma velocidade do vento básica, 

determina-se a velocidade característica do vento, 푉 , que apresenta as correções 

para distinguir diferentes edificações em uma mesma região como apresenta a 

equação (3.1). Os coeficientes aplicados, S0, S1 e S2 refletem as interferências da 

topografia da região, dimensões da edificação, rugosidade do terreno, grau de 

segurança requerido e a vida útil da edificação. Assim, a velocidade característica do 

vento é apresentada pela expressão abaixo: 

 

푉 = 푉 	푆 	푆 	푆              (3.1) 

 

onde: 

 푆 : fator topográfico que considera as variações do relevo do terreno; 
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푆 : considera a combinação dos efeitos da rugosidade do terreno, variação da 

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

ou parte dela; 

 푆 : fator estatístico que considera o grau de segurança exigido e a vida útil da 

edificação. 

 

O fator topográfico, 푆 , é determinado considerando valor igual a 1,0 para 

terrenos planos ou fracamente acidentados, 0,9 para vales profundos, protegidos de 

ventos de qualquer direção. Já para taludes e morros esse fator é obtido em função 

da altura medida no ponto considerado a partir da superfície, através das equações 

(3.2)-(3.4) que diferem entre si pela inclinação média do talude ou do morro. Para 

outros valores de inclinações médias, deve-se interpolar a fim de encontrar o fator 

topográfico. 

 

휃 < 3° −	푆 (푧) = 1,0                                                                            (3.2) 

6° ≤ 휃 ≤ 17°−	푆 (푧) = 1,0 + 2,5 − 푡푔(휃 − 3°) ≥ 1                        (3.3) 

휃 ≥ 45° −	푆 (푧) = 1,0 + 2,5− 0,31 ≥ 1                                          (3.4) 

 

onde: 

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

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

휃: inclinação média do talude ou encosta do morro. 

 

O fator 푆  é obtido através de parâmetros que consideram a rugosidade em 

cinco categorias diferentes, altura acima do nível geral do terreno e dimensões da 

edificação divididas em três classes, sendo o fator de rajada, 퐹 , sempre 

corresponde à categoria II.  



Vibrações induzidas pelo vento em estruturas metálicas: uma abordagem via elementos finitos 34 
 

F.G.Pinho| L.C.de Moraes 
 

As categorias de rugosidade do terreno segundo a NBR 6123 (ABNT, 1988) 

são: 

 Categoria I: superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 

quilômetros de extensão, medida na direção e sentido do vento incidente.  

 Categoria II: terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, 

com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas. Sendo a 

cota média do topo dos obstáculos considerada inferior ou igual a 1,0 metro.  

 Categoria III: terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como 

sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas. 

Apresenta cota média do topo dos obstáculos igual a 3,0 metros.  

 Categoria IV: terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco 

espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada. Apresenta cota média do 

topo dos obstáculos igual a 10 metros.  

 Categoria V: terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, 

altos e pouco espaçados. Apresenta a cota média do topo dos obstáculos igual ou 

superior a 25 m.  

Já as classes de edificações e seus elementos segundo a NBR 6123 (ABNT, 

1988) são: 

 Classe A: todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e 

peças individuais de estruturas sem vedação. Toda edificação na qual a maior 

dimensão horizontal ou vertical não exceda 20 metros. 

 Classe B: Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior 

dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 metros e 50 

metros. 

 Classe C: Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior 

dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 metros. 

Assim, o fator 푆  é descrito pela equação abaixo com auxílio da Tabela 3.5 

para a escolha dos parâmetros. 

 

푆 = 푏	퐹 	                                                                                      (3.5) 
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Tabela 3.5 – Parâmetros meteorológicos 

Categoria z (m) Parâmetro 
Classes 

A B C 

I 250 
B 1,10 1,11 1,12 

P 0,06 0,065 0,07 

II 300 

B 1,00 1,00 1,00 

Fr 1,00 0,98 0,95 

P 0,085 0,09 0,10 

III 350 
B 0,94 0,94 0,93 

P 0,10 0,105 0,115 

IV 420 
B 0,86 0,85 0,84 

P 0,12 0,125 0,135 

V 500 
B 0,74 0,73 0,71 

P 0,15 0,16 0,175 

 

O fator estatístico, 푆 , é baseado em estudos estatísticos. Segundo a NBR 

6123 (ABNT, 1988) a probabilidade de que a velocidade básica seja igualada ou 

superada em um período de 50 anos é de 63%. Tais dados são considerados 

adequados para moradias e hotéis apresentando valor unitário de fator estatístico. 

Para as demais edificações os valores variam de 0,83 a 1,1. 

A pressão dinâmica, 푞, é expressa dependente da velocidade característica 

do vento, como apresentada abaixo: 

 

푞 = 0,613	푉                                                                                          (3.6) 
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com: 

푞: em N/m²; 

푉 : em m/s. 

 

A força de vento depende da diferença de pressão nas faces opostas da parte 

da edificação em estudo, expressa pela relação a seguir: 

 

퐹 = (퐶 −	퐶 )	푞	퐴                                                                                 (3.7) 

 

onde: 

 퐹: força de vento; 

퐶 : coeficiente de forma externo; 

퐶 : coeficiente de forma interno; 

퐴: área perpendicular à ação do vento. 

A NBR 6123 (ABNT, 1988) estabelece para estruturas compostas por barras 

prismáticas de faces planas que os coeficientes de força se referem a vento atuando 

perpendicularmente ao eixo longitudinal da barra. De forma que essas forças são 

obtidas pelas equações abaixo nas direções x e y respectivamente. 

 

퐹 = 퐶 푞퐾푙푐                                                                                           (3.8) 

퐹 = 퐶 푞퐾푙푐                                                                                           (3.9) 

 

Sendo que os coeficientes de força, 퐶  e 퐶 , podem ser encontrados segundo 

Tabela 3.6, coeficientes que dependem da forma da seção transversal, e os valores 

do fator de redução, K, na Tabela 3.7. 
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Tabela 3.6 – Coeficiente de força, 퐶  e 퐶 , para barras prismáticas de faces planas 

de comprimento infinito. 

 

  

Tabela 3.7– Valores do fator de redução, K, para barras de comprimento finito. 

 

 

Onde, 푙 é o comprimento da barra considerada, 푐 é o coeficiente de força 

utilizado e 푑 é o diâmetro da seção, quando esta é circular. 

 

3.4 ANÁLISE DINÂMICA SIMPLIFICADA DA NBR6123 (ABNT, 1988) 

A análise dinâmica que a NBR 6123 (ABNT, 1988) considera para forças 

devidas ao vento estabelece que em edificações com período fundamental igual ou 

inferior a 1 segundo provoca pequenas vibrações na estrutura, tendo seus efeitos já 

inseridos no fator 푆  da análise estática. No entanto, em edificações com período 

fundamental superior a 1 segundo apresenta efeitos que devem ser considerados 

pela análise dinâmica. 

Segundo a NBR 6123 (ABNT, 1988) a velocidade de projeto, 푉 , que 

corresponde à velocidade média sobre 10 minutos a 10 metros de altura sobre o 

solo, em terreno de categoria II, é obtida pela equação: 

 

푉 = 0,69	푉 	푆 	푆                                                                                   (3.10) 

α Cx Cy
0º 1,6 0
45º 1,5 1,5
90º 0 1,9

l/c ou l/d 2 5 10 20 40 50 100 ∞
Barras prismáticas de seção 
circular em regime subcrítico 
(Re< 4,2 . 10e5)

0,58 0,62 0,68 0,74 0,82 0,87 0,98 1,00

Barras prismáticas de seção 
circular em regime acima do 
crítico (Re≥ 4,2 . 10e5)

0,80 0,80 0,82 0,90 0,98 0,99 1,00 1,00

Barras prismáticas de faces 
planas

0,62 0,66 0,69 0,81 0,87 0,90 0,95 1,00
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A NBR 6123 (ABNT, 1988) apresenta um modelo simplificado para estruturas 

apoiadas exclusivamente nas bases e de altura inferior a 150 metros. A pressão 

dinâmica, 푞(푧), varia de acordo com a altura e é dependente da pressão básica, 푞 , 

bem como do coeficiente de ampliação dinâmica e parâmetros que podem ser 

obtidos pelas Tabelas 3.8 e 3.9. 

 

푞 = 0,613	푉                                                                                       (3.11) 

푞(푧) = 푞 푏 + 휉                                             (3.12) 

 

onde: 

푏: parâmetro em função da categoria do terreno; 

 푧: altitude o ponto em análise; 

푧 : altitude de referência 10 metros; 

푝: expoente da lei potencial em função da categoria do terreno; 

훾: expoente da lei potencial de expressão do modo de vibração; 

휉: coeficiente de amplificação dinâmica. 
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Tabela 3.8 – Parâmetros para determinação de efeitos dinâmicos 

Tipo de Edificação γ ζ T1 = 1 / f1 

Edifícios com estrutura aporticada de 

concreto, sem cortinas 

1,2 0,02 0,05 + 0,015h 

Edifícios com estrutura de concreto, com 

cortinas para a absorção de forças 

horizontais 

1,6 0,015 0,05 + 0,012h 

Torres e chaminés de concreto, seção 

variável 

2,7 0,015 0,02h 

Torres, mastros e chaminés de concreto, 

seção uniforme 

1,7 0,01 0,015h 

Edifícios com estrutura de aço soldada 1,2 0,01 0,29h0,5-0,4 

Torres e chaminés de aço, seção uniforme 1,7 0,008  

Estrutura de madeira - 0,03  

 

Tabela 3.9 – Expoente 푝 e parâmetro 푏 

 

 

A força referente a essa pressão dinâmica é obtida pela multiplicação da 

mesma pela área a que se refere o estudo e pelo coeficiente de arrasto. Também se 

considera que as solicitações ortogonais ao fluxo são correspondentes a um terço 

das forças efetivas na direção do vento. 

Observa-se que a metodologia proposta pela NBR 6123 (ABNT, 1988) é uma 

simplificação dos efeitos dinâmicos do vento, já que a metodologia proposta 

apresenta uma conversão dos efeitos do vento em um estático equivalente. 
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Informações sobre a variação dos deslocamentos, velocidades e acelerações da 

estrutura ocorridas durante uma rajada de vento não são possíveis de serem 

determinadas. 

 

3.5 MÉTODO DO VENTO SINTÉTICO 

Outra possibilidade de realizar a análise dinâmica de estruturas é através do 

Método do Vento Sintético, que é uma técnica de análise numérica apresentada por 

FRANCO (1993). A aplicação da técnica de Monte Carlo para simular os efeitos 

probabilísticos do carregamento dinâmico baseia-se na utilização de uma série de 

dados aleatórios.  

Usando séries apropriadas, como as de Fourier, encontram-se as pressões 

flutuantes representativas das propriedades estatísticas do vento. A função de 

densidade de probabilidade do vento de Davenport estabelece um espectro de 

potência reduzido e uma razão da pressão média e flutuante, a qual é decomposta 

em funções harmônicas proporcionais à frequência ressonante da estrutura, com 

ângulos de fase variando aleatoriamente (OBATA; 2009). 

As parcelas de pressões flutuantes recebem o esforço do vento simulando 

rajadas equivalentes. A aplicação do esforço do vento é dependente do tempo e 

ocorre durante a rajada em um ponto desfavorável da estrutura. O espectro de 

resposta é obtido, pelo qual se determinam os valores de esforços ou 

deslocamentos máximos em cada aplicação. Assim, aplica-se uma solicitação à 

estrutura novamente com a combinação que apresentou resposta aproximada ao 

valor característico. 

Assim toda a decomposição espectral dos efeitos de vento permitirá a criação 

de uma força horizontal que simulará os seus efeitos ao longo da altura da estrutura 

da Figura 3.2. 

O Método do Vento Sintético apresenta a relação entre a pressão média e a 

pressão máxima, de forma que o valor médio representa 48% da força total 

enquanto o valor flutuante 52%, tal como descrito a seguir: 
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 = = 0,69 = 0,48                                                                      (3.13) 

 

onde: 

푝 : pressão média do vento; 

푝 : pressão máxima de rajada do vento; 

푉 : velocidade média do vento; 

푉 : velocidade máxima da rajada do vento. 

 

Sendo que a 푉  é medida em um intervalo de tempo de 600 segundos 

enquanto que a 푉  em um intervalo de 3 segundos. Adota-se a modificação 

apresentada por Carril Junior (2000) para determinação da velocidade média do 

vento, a qual apresenta uma variação de acordo com a variação da altitude e, 

também, leva-se em consideração a categoria do terreno conforme a NBR 6123 

(ABNT, 1988). Portanto, pode-se determinar a velocidade média do vento por meio 

da equação abaixo: 

 

푉 (푧) = 0,69푏푉                                                                                (3.14) 

푉 (푧) = 푏푉                                                                                         (3.15) 

 

onde: 

푉 : velocidade básica do vento; 

푏 e 푝: parâmetro definido na NBR 6123 (ABNT, 1988); 

A partir das equações (3.13)-(3.15) determina-se a parcela flutuante das 

pressões do vento, definida como sendo: 

 

푝 = 푝 − 푝 = 0,613(푉 − 푉 )퐶                                                           (3.16) 
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onde: 

푝 : pressão obtida com a velocidade média no tempo de 3 segundos; 

푝 : pressão obtida com a velocidade média no tempo de 600 segundos; 

퐶 : coeficiente de pressão.  

 

A decomposição da parcela flutuante em harmônicos é feita conforme o 

espectro de potência das rajadas, sendo o da Norma Canadense que se expressa 

conforme as equações:  

 

( )
∗

= 4
( )

                                                                                          (3.17) 

푥 =                                                                                                      (3.18) 

 

onde: 

푓: frequência das rajadas;  

 푉: velocidade do vento; 

푢 ∗: velocidade de cisalhamento do vento. 

 

A velocidade de cisalhamento do vento caracteriza-se por uma alteração na 

velocidade ou direção do vento em um pequeno intervalo de tempo. Para a 

decomposição do carregamento do vento adota-se, no mínimo, 11 harmônicos, 

sendo que se deve englobar o primeiro modo de vibração da estrutura. Os períodos 

variam entre 600 segundos e 0,5 segundos e com um dos períodos coincidindo com 

o período fundamental da estrutura. Assim, expressa-se a componente flutuante da 

pressão do vento como um somatório de funções harmônicas: 

 

푝′(푡) = ∑퐶 cos 푡 − 휃                                                                   (3.19) 
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퐶 = 2 ∫ 푆 (푓)푑푓                                                                                    (3.20) 

푟 = 2                                                                                                      (3.21) 

 

onde: 

푝′(푡): pressão do vento; 

푘: número de harmônicos; 

푇 : período relacionado ao harmônico ressonante; 

푟 : razão entre o período do harmônico 푘 e o período do harmônico 

ressonante; 

휃 : ângulo fase do harmônico 푘; 

푆 (푓): espectro de potência do vento; 

푟: número do harmônico que tem a frequência ressonante com a frequência 

da estrutura. 

 

Com a obtenção do coeficiente 퐶  determina-se a amplitude do harmônico de 

força e o comprimento de rajada, adotando-se como centro de rajada o ponto mais 

desfavorável da estrutura, ou seja, local que apresenta deslocamento máximo. 

Portanto, as amplitudes de cada harmônico são obtidas, respectivamente, conforme 

as equações apresentadas abaixo: 

 

푝′ =
∑

푝 = 푐 푝′                                                                                  (3.22) 

∆푧 =                                                                                                      (3.23) 
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Para aplicação do Método do Vento Sintético devem ser atendidas algumas 

condições as quais são apresentadas por Franco (1993)1 apud Carril Jr. (2000): 

deve-se adotar no mínimo 11 harmônicos e 20 séries de carregamento de forma que 

quanto maior o valor adotado mais preciso será o resultado; o período fundamental 

da estrutura deve ser coincidente com um dos períodos dos harmônicos; e os 

demais períodos dos harmônicos devem ser múltiplos de 푇  por um fator de 2. 

Franco (1993)1 apud Carril Jr. (2000) também sugere que o coeficiente 푐  seja 

reduzido à metade do valor da amplitude do harmônico ressonante. Para que o 

somatório das amplitudes 푐  seja unitário, sugerindo o acréscimo de 25% nos 

valores dos coeficientes anterior (푐 ) e posterior (푐 ) conforme apresentado: 

 

푐푐 =                                                                                                         (3.24) 

푐푐 = 푐푐                                                                                            (3.25) 

푐푐 = 푐푐                                                                                            (3.26) 

 

Assim, excita-se a estrutura a partir de cada série temporal construída através 

do somatório das forças flutuantes e de uma combinação pseudoaleatória dos 

ângulos fase que variam com probabilidade uniforme no intervalo de 0 ≤ 휃 ≤ 2휋. 

Como resultado tem-se o valor máximo da resposta da estrutura na coordenada de 

interesse. Segundo Carril Jr. (2000) a resposta característica pode ser determinada 

estatisticamente, considerando-se a distribuição de extremos tipo 1 de Gumbel. A 

resposta característica é encontrada adotando-se que há 95% de probabilidade de 

que o valor da resposta seja inferior ao valor característico. Por fim, aplica-se na 

estrutura a série temporal de carregamento que mais se aproximou do valor 

característico determinado. 

 

 

 
                                                
1 FRANCO, M. Direct along Wind dynamics analysis of tall structures. Boletim Técnico, São Paulo, EPUSP, 
BT/PEF/9303, 1993. 
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3.6 CARGAS VERTICAIS 

Nas análises onde a consideração de carregamentos verticais que simulam 

cargas permanentes, de utilização, do peso próprio e do vento se faz pertinente, 

esses carregamentos verticais são considerados os mesmos em todas as análises, 

sendo que para a simulação das cargas permanente e de utilização foram aplicados 

carregamentos uniformemente distribuídos no sentido da gravidade nas vigas 

secundárias interiores no valor de 5600 N (destacadas em preto na Figura 3.5) e de 

2800 N nas vigas secundárias de bordo (destacadas em verde na Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5 – Cargas verticais atuantes na estrutura – 5600 N nas vigas em preto e 

2800 N nas vigas em verde.  

 

Para a simulação do peso próprio foi utilizada uma carga gravitacional gerada a 

partir da consideração da aceleração da gravidade no valor de 9,81 m/s². 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS NUMÉRICOS 

 

A primeira análise realizada foi a análise modal, a fim de se obter os modos 

de vibração da estrutura em um regime de vibração livre e não amortecida. 

A forma de simulação das forças de vento é considerada de maneira diferente 

em cada uma das análises estáticas e dinâmicas deste trabalho. Nas análises 

estáticas, tanto lineares quanto não lineares, com respeito à geometria da estrutura, 

e com imperfeição geométrica inicial, os efeitos do vento foram aplicados segundo a 

simplificação estática proposta pela NBR6123 (ABNT, 1988). Já nas análises 

dinâmicas, o vento foi aplicado segundo o método do vento sintético, para o caso 

geral, e para as análises dinâmicas simplificadas foi utilizado um método de 

aplicação proposto pela NBR6123 (ABNT, 1988).  

Por fim, foram feitas duas análises com imperfeição geométrica inicial. O 

intuito dessas análises foi verificar o método sugerido pela NBR8800 (ABNT, 1986) 

no item 4.9.7.1.1 que trata da simplificação da análise não linear geométrica por 

meio de uma análise estática com imperfeição inicial, onde a ordem de grandeza 

para esta imperfeição geométrica inicial a ser aplicada a cada pavimento da 

estrutura deve ser da ordem de H/333 entre pavimentos, sendo H a altura do 

pavimento. 

Para a análise das respostas dos deslocamentos máximos da estrutura foram 

considerados os quatro nós de topo de cada pilar da estrutura, representados na 

Figura 4.1. Enquanto que para as análises de esforços axiais e dos momentos 

fletores máximos que ocorrem na estrutura foram considerados os quatro nós da 

base de cada pilar da estrutura, como apresentados na Figura 4.2. O valor ξ do 

amortecimento utilizado foi de 0,02. 
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Figura 4.1 – Representação dos nós do topo em que foram analisados os 

deslocamentos 

 

 

Figura 4.2 – Representação dos nós da base em que foram analisados os máximos 

esforços internos. 
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Os resultados numéricos obtidos a partir do método dos elementos finitos, 

bem como as análises comparativas, são apresentados no restante do capítulo. 

 

4.1. ANÁLISE MODAL 

Nessa análise se obtêm as dez primeiras frequências naturais da estrutura 

em regime de vibração livre e não amortecida que são necessárias para realização 

das análises dinâmicas a serem desenvolvidas ao longo deste trabalho. Nesses 

resultados são desprezados qualquer tipo de carregamento aplicado a estrutura. 

Na tabela 4.1 apresentam-se os 10 primeiros modos de vibração da estrutura 

proposta que foram obtidos a partir do módulo de análise modal do ANSYS. Já as 

Figuras 4.3 e 4.4 ilustram os quatro primeiros modos de vibração correspondentes 

às quatro primeiras frequências naturais dadas pela Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Modos de vibração da estrutura 

Modo de 
Vibração 

Frequência 
(Hz) 

1 0,76186 

2 1,0191 

3 1,0386 

4 2,4331 

5 3,2937 

6 3,3855 

7 3,5994 

8 4,4028 

9 4,8208 

10 5,7900 
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(a)                                                            (b) 

Figura 4.3 – (a) Primeiro modo de vibração da estrutura (flexão em torno do eixo de 

menor inércia) e (b) segundo modo de vibração da estrutura (flexão em torno do eixo 

de maior inércia) 

                      

(a)                                                    (b) 

Figura 4.4 – (a) Terceiro modo de vibração da estrutura (módulo torcional) e (b) 

quarto modo de vibração da estrutura (segundo modo de vibração de flexão na 

menor inércia) 
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4.2. ANÁLISE ESTÁTICA LINEAR 

Nesta análise, foi utilizado o vento estático proposto segundo a NBR6123 

(ABNT, 1988). Para isso, foram aplicadas cargas pontuais no topo de cada pilar de 

cada pavimento. Na tabela 4.2 estão apresentados os coeficientes utilizados para 

cálculo das forças equivalentes de vento, que são necessários para a aplicação dos 

cálculos apresentados na seção 3.3 deste trabalho. Nesta análise foram 

consideradas as forças verticais de utilização apresentadas na Figura 3.5 bem como 

os efeitos do campo gravitacional (peso próprio da estrutura). 

 

Tabela 4.2 – Coeficientes considerados no cálculo das forças de vento 

S1 1 
S3 1 

CLASSE B 
CATEGORIA III 

b 0.94 
Fr 0.98 
p 0.105 

Vo 45 m/s 

 

Em seguida, seguindo a metodologia proposta pela NBR6123 (ABNT, 1988) 

para estruturas reticuladas, calcularam-se as forças de vento considerando as 

direções 0º - vento atuando na direção +X do sistema de coordenadas globais da 

estrutura – e 90º - vento atuando na direção +Z do sistema de coordenadas globais 

da estrutura. Na tabela 4.3 mostram-se os valores dos passos intermediários do 

procedimento de cálculo apresentando pela NBR6123 (ABNT, 1988) e os valores 

finais das cargas a serem aplicadas a cada nível dos pavimentos. 
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Tabela 4.3 – Cálculo das forças de vento estático segundo NBR6123 

h S2 Vk q(N/m²) l/Cα - x l/Cα - z k – x k - z Fx(N) Fz(N) 
3 0.81 36.53 818.07 1.9 1.6 0.62 0.62 2462.8 2691.0 
6 0.87 39.29 946.25 3.8 3.2 0.66 0.66 2939.5 3220.6 
9 0.91 41.00 1030.35 5.6 4.7 0.69 0.66 3275.0 3506.8 

12 0.94 42.26 1094.51 7.5 6.3 0.69 0.69 3478.9 3818.8 
15 0.96 43.26 1147.02 9.4 7.9 0.69 0.69 3645.8 4002.0 
18 0.98 44.09 1191.79 11.3 9.5 0.81 0.69 4131.3 4158.2 
21 1.00 44.81 1231.00 13.1 11.1 0.81 0.81 4267.3 4716.0 
24 1.01 45.45 1266.01 15.0 12.6 0.81 0.81 4388.6 4850.1 
27 1.02 46.01 1297.72 16.9 14.2 0.81 0.81 4498.5 4971.6 
30 1.03 46.52 1326.75 18.8 15.8 0.81 0.81 4599.2 5082.8 
33 1.04 46.99 1353.57 20.6 17.4 0.87 0.81 4887.1 5185.5 
36 1.05 47.42 1378.53 22.5 18.9 0.87 0.81 4977.2 5281.2 
39 1.06 47.82 1401.90 24.4 20.5 0.87 0.87 5061.6 5610.4 
42 1.07 48.20 1423.89 26.3 22.1 0.87 0.87 5140.9 5698.4 
45 1.08 48.55 1444.67 28.1 23.7 0.87 0.87 5216.0 5781.6 

 

Na Tabela 4.4 estão apresentados os deslocamentos na direção global x – 

considerando o vento aplicado na direção +X – e os deslocamentos na direção 

global z – considerando o vento aplicado na direção +Z - dos quatro nós de topo dos 

quatro pilares, como indicado na Figura 4.1. 

 

Tabela 4.4 – Deslocamento no topo dos pilares devido às cargas atuantes 

Nó Deslocamento X 
(mm) 

Deslocamento Z 
(mm) 

142 62,025 117,80 

293 61,903 117,80 

444 62,035 117,71 

595 61,914 117,71 

 

As Figuras 4.5a e 4.5b apresentam a estrutura deformada pelos efeitos das 

cargas atuantes – considerando o vento a 0º - na sua forma isométrica, Figura 4.5a, 

e no plano XY, Figura 4.5b. Já as Figuras 4.6a e 4.6b mostram a estrutura 

deformada pelos efeitos das cargas atuantes, considerando o vento a 90º, na sua 

forma isométrica, Figura 4.6a, e no plano YZ, Figura 4.6b. 
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(a)                                            (b) 

Figura 4.5 – (a) Estrutura deslocada em perspectiva e (b) vista da estrutura 

indeformada juntamente com a deformada no plano XY 

 

(a)                                                 (b) 

Figura 4.6 – (a) Estrutura deslocada em perspectiva e (b) vista da estrutura 

indeformada e deformada no plano YZ 
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Comparando os deslocamentos obtidos em cada direção, observa-se que os 

deslocamentos na direção Z para o vento incidindo a 90º são maiores, o que já era 

esperado por essa ser a direção de menor inércia a flexão dos pilares. 

Quantos os esforços internos, nas Tabelas 4.5 e 4.6 estão apresentados as 

forças axiais e os momentos fletores atuantes nas bases dos quatro pilares, 

conforme indicado na Figura 4.2, considerando o vento a 0º, Tabela 4.5, e o vento a 

90º, Tabela 4.6. Na Figura 4.7 são apresentados os esforços axiais ao longo de toda 

a estrutura para os casos de incidência do vento a 0º e a 90º. 

 

Tabela 4.5 – Esforços nas bases dos pilares devido aos carregamentos atuantes 

considerando vento a 0º 

Nó Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN.m) My (kN.m) Mz (kN.m) 

1 22,121 -363,87 -4,437 -4,488 0,0017 -180,08 

152 40,758 -733,98 -4,363 -4,415 0,0017 -192,69 

303 22,213 -363,88 4,437 4,482 0,0017 -180,10 

454 40,757 -733,98 4,363 4,397 0,0017 -192,70 

 

Tabela 4.6 – Esforços nas bases dos pilares devido aos carregamentos atuantes 

considerando vento a 90º 

Nó Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN.m) My (kN.m) Mz (kN.m) 

1 -9,473 -332,99 30,01 150,69 0,0039 6,69 

152 9,473 -332,99 30,01 150,69 0,0039 -6,69 

303 -9,403 -764,87 38,57 159,10 0,0038 6,63 

454 9,403 -764,87 38,57 159,10 0,0038 -6,63 

 

Nota-se a partir desses resultados o aumento das forças verticais, em ambos 

os casos, nos pilares que não recebem carga de vento, como mostram as Figuras 

4.7a e 4.7b, o qual é responsável por esse aumento. Nota-se também um valor 

relativamente alto de momento fletor nos pilares nas direções perpendiculares a 

carga de vento. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 4.7 – (a) Forças axiais (N) atuantes ao longo da estrutura com vento a 0º e (b) 

forças axiais (N) atuantes ao longo da estrutura com vento a 90º 
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4.3. ANÁLISE ESTÁTICA NÃO LINEAR GEOMÉTRICA 

Para realização das análises estáticas não lineares geométricas, os mesmos 

carregamentos foram aplicados na estrutura, tanto verticais quanto horizontais, e o 

vento incidindo a 0º e a 90º, conforme a metodologia da NBR6123 (ABNT, 1988). 

Para a consideração da não linearidade geométrica, foi ativada uma função própria 

do software ANSYS capaz de considerar grandes deslocamentos no nós de cada 

elemento finito da malha utilizada.  

Na Tabela 4.7 estão representados os deslocamentos dos nós de topo da 

estrutura na direção global x, considerando o vento atuando na direção +X, e os 

deslocamentos na direção global z, considerando o vento atuando na direção global 

+Z, no topo dos quatro pilares, comparando-os com os deslocamentos da análise 

estática linear, seção 4.2 deste trabalho. 

 

Tabela 4.7 – Comparativo entre a análise estática linear e não lineares dos 

deslocamentos no topo dos pilares 

Nó Deslocamento X 
(mm) 

Deslocamento Z 
(mm) 

Deslocamento X 
(mm) - Linear 

Deslocamento Z 
(mm) - Linear 

142 63,357 68,068 62,025 117,80 

293 63,235 68,068 61,903 117,80 

444 63,464 67,978 62,035 117,71 

595 63,334 67,978 61,914 117,71 

 

Comparando-se os deslocamentos da análise estática não linear geométrica 

com os deslocamentos da análise estática linear, Tabela 4.7, os deslocamentos são 

maiores na direção de menor inércia da estrutura. Por outro lado, os deslocamentos 

não lineares na direção Z são bem menores que os lineares, o que evidencia uma 

grande não linearidade nessa direção, indicando um conservadorismo da análise 

linear estática. 

Nas Tabelas 4.8 e 4.9 estão apresentados, respectivamente, as forças e 

momentos nas bases dos pilares para o vento atuando na direção 0º e 90º. 
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Tabela 4.8 – Forças e momentos atuantes nas bases dos pilares para vento da 

direção 0º. Análise não linear geométrica. 

Nó Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN.m) My (kN.m) Mz (kN.m) 

1 22,145 -459,976 -21,730 -82,823 -0,048 -182,99 

152 40,305 -838,07 -21,045 -81,939 -0,096 -195,23 

303 22,586 -259,05 -13,087 -74,077 -0,050 -184,01 

454 40,513 -637,47 -12,575 -73,410 -0,092 -195,63 

 

Tabela 4.9 – Forças e momentos atuantes nas bases dos pilares para vento da 

direção 90º. Análise não linear geométrica. 

Nó Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN.m) My (kN.m) Mz (kN.m) 

1 -9,455 -423,74 12,898 77,698 0,0262 6,722 

152 9,455 -423,74 12,898 77,698 -0,0262 -6,722 

303 -9,199 -673,44 21,161 85,811 0,0198 6,194 

454 9,199 -673,44 21,161 85,811 -0,0198 -6,194 

 

Analisando os resultados da Tabela 4.8, nota-se uma distribuição assimétrica 

das cargas, como pode ser observada na Figura 4.8. O pilar do nó 152 recebeu uma 

carga acima da carga prevista na análise linear, o que pode gerar erros de 

dimensionamento se a análise não linear for negligenciada. 
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Figura 4.8 – Resultados da análise estática não linear geométrica para as forças 

axiais (N) atuantes ao longo da estrutura com vento a 0º. 

 

Já em relação à análise não linear na direção +Z, seus efeitos provocaram 

uma maior uniformidade na distribuição de cargas nos pilares, uma vez que os 

efeitos provocados pelo carregamento horizontal foram menores. Nesse caso, a 

análise não linear poderia gerar uma economia, principalmente em estruturas 

metálicas que primam pela uniformidade de seções, uma vez que distribui melhor os 

esforços nos pilares, porém esse valores são maiores que os encontrados para uma 

análise estática linear nos nós 1 e 152. 

 

4.4. ANÁLISE DINÂMICA LINEAR 

Para a análise dinâmica linear houve alteração, em relação a análise estática 

linear, quanto a modelagem das forças devido ao vento. Nesta seção, será utilizada 

a abordagem semi-probabilística do método do vento sintético, seção 3.5 deste 

trabalho, no lugar da abordagem estática adotada na NBR6123 (ABNT, 1988). 

O cálculo da pressão média do vento sintético envolveu as mesmas 

constantes utilizadas para cálculo do vento estático, como mostra a Tabela 4.10, 
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porém, não mais para um vento de pico com duração de 3 segundos, e sim para um 

vento com duração de 600 segundos. A Tabela 4.11 apresenta os valores dos 

passos intermediários necessários para o cálculo da pressão média. 

 

Tabela 4.10 – Constantes utilizadas para cálculo da pressão média 

CALCULO DO VENTO 
S1 1 
S3 1 

CLASSE B 
CATEGORIA III 

B 0.86 
Fr 0.69 
P 0.185 

Vo 45 m/s 

 

Tabela 4.11 – Cálculo das forças de vento de pressão média 

h S2 Vk q(N/m²) l/Cα - x l/Cα – 
z k - x k - z Fx(N) Fz(N) Cdx Cdz 

3 0.47 21.37 279.97 1.9 1.6 0.62 0.62 842.9 921.0 3.01 3.29 
6 0.54 24.30 361.82 3.8 3.2 0.66 0.66 1124.0 1231.5 3.11 3.40 
9 0.58 26.19 420.39 5.6 4.7 0.69 0.66 1336.2 1430.8 3.18 3.40 

12 0.61 27.62 467.60 7.5 6.3 0.69 0.69 1486.3 1631.5 3.18 3.49 
15 0.64 28.78 507.85 9.4 7.9 0.69 0.69 1614.2 1771.9 3.18 3.49 
18 0.66 29.77 543.29 11.3 9.5 0.81 0.69 1883.3 1895.5 3.47 3.49 
21 0.68 30.63 575.18 13.1 11.1 0.81 0.81 1993.9 2203.5 3.47 3.83 
24 0.70 31.40 604.31 15.0 12.6 0.81 0.81 2094.8 2315.1 3.47 3.83 
27 0.71 32.09 631.23 16.9 14.2 0.81 0.81 2188.1 2418.2 3.47 3.83 
30 0.73 32.72 656.32 18.8 15.8 0.81 0.81 2275.1 2514.4 3.47 3.83 
33 0.74 33.30 679.88 20.6 17.4 0.87 0.81 2454.7 2604.6 3.61 3.83 
36 0.75 33.84 702.12 22.5 18.9 0.87 0.81 2535.0 2689.8 3.61 3.83 
39 0.76 34.35 723.23 24.4 20.5 0.87 0.87 2611.2 2894.4 3.61 4.00 
42 0.77 34.82 743.33 26.3 22.1 0.87 0.87 2683.8 2974.8 3.61 4.00 
45 0.78 35.27 762.55 28.1 23.7 0.87 0.87 2753.2 3051.7 3.61 4.00 

 

As forças médias serão dadas pelas parcelas estáticas utilizadas na aplicação 

do vento sintético. Já os coeficientes Cdx e Cdz são os coeficientes que substituirão 

o coeficiente de arrasto, uma vez que o vento para essa estrutura é calculado 
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utilizando a consideração de estruturas reticuladas apresentada pela NBR6123 

(ABNT, 1988). 

Para o cálculo da parcela flutuante, foi utilizada uma rotina de cálculo 

implementada no software MAPLE (Anexo I) onde foram geradas as 20 amostras 

aleatórias necessárias para a aplicação do método do vento sintético bem como 

para encontrar o vento característico sugerido pelo método. A partir dessas 

amostras, aplicaram-se os coeficientes Cdx e Cdz, diferenciando assim os ventos 

em cada direção. Nas Figuras 4.9 e 4.10, direção +X e +Z de incidência do vento, 

respectivamente, estão apresentados os deslocamentos máximos da estrutura 

quando submetida a cada uma dessas 20 amostras de forças de vento. Vale 

ressaltar que, nesta fase de determinação do vento característico, a estrutura foi 

analisada apenas com os carregamentos do vento decomposto a partir do método 

do vento sintético. 

 

 

Figura 4.9 – Deslocamento na direção x de cada uma das amostras, média e valor 

característico maior que 95% das amostras. 
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Figura 4.10 – Deslocamento na direção z de cada uma das amostras, média e valor 

característico maior que 95% das amostras. 

 

Sabendo-se, então, as forças do vento sintético que devem ser aplicadas a 

estrutura de tal forma que 95% das possíveis amostras estejam representadas por 

esse vento característico, foi feita uma análise dinâmica não linear no domínio do 

tempo, considerando-se os 600 segundos de aplicação da carga de vento. Essa 

análise foi realizada utilizando o software ANSYS e os arquivos utilizados para 

automatização da análise estão presentes no Anexo II. 

Os deslocamentos na direção x obtidos no nó 142 com aplicação do vento a 

0º estão mostrados na Figura 4.11 e na Figura 4.12 estão sendo mostrados os 

deslocamentos na direção z no mesmo nó da análise do vento na direção 90º. 
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Figura 4.11 – Variação do deslocamento na direção x do nó 142 ao longo do tempo, 

considerando o vento a 0º. 

 

 

Figura 4.12 – Variação do deslocamento na direção z do nó 142 ao longo do tempo, 

considerando o vento a 90º. 

 

Na Tabela 4.12 estão comparados os deslocamentos máximos na direção x, 

para vento atuando na direção x, e na direção z ,para vento atuando na direção z, 

obtidos a partir das Figuras 4.11 e 4.12, com os deslocamentos máximos 

encontrados na análises estática linear. 
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Tabela 4.12 – Deslocamentos das análises dinâmicas lineares e estáticas lineares. 

Nó Deslocamento X 
(mm) 

Deslocamento Z 
(mm) 

Deslocamento X 
(mm) - Estático 

Deslocamento Z 
(mm) - Estático 

142 49,862 94,48 62,025 117,80 

293 49,743 94,48 61,903 117,80 

444 49,871 94,40 62,035 117,71 

595 49,751 94,40 61,914 117,71 

 

Nota-se a partir da Tabela 4.12 uma diminuição na ordem de 20% da análise 

da análise dinâmica linear para a análise estática linear. Essa diminuição se dá 

principalmente pela diferença na modelagem das forças do vento. A modelagem dos 

efeitos de vento a partir de um equivalente estático, NBR6123 (ABNT, 1988), por ser 

mais conservadora que a abordagem do método do vento sintético, apresentou 

deslocamentos maiores que a análise dinâmica linear, o que pode gerar um 

desperdício no dimensionamento dessas estruturas. Na Figura 4.13 e 4.14 estão 

ilustrados esses deslocamentos máximos.  

 

 

Figura 4.13 – Deslocamento utilizando o método do vento sintético e utilizando o 

vento estático – vento a 0º. 
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Figura 4.14 – Deslocamento utilizando o método do vento sintético e utilizando o 

vento estático – vento a 90º. 

 

Nas Tabelas 4.13 e 4.14 estão apresentados, respectivamente, as forças 

axiais e os momentos fletores máximos que atuam na estrutura considerando o 

vento atuando a 0º e a 90º, obtidos a partir da análise dinâmica linear. 

 

Tabela 4.13 – Forças e momentos máximos atuando nas bases dos pilares para 

análise dinâmica com vento a 0º. 

Nó Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN.m) My (kN.m) Mz (kN.m) 

1 14,367 -400,12 -4,429 -4,479 0,0022 -136,03 

152 33,057 -697,74 -4,372 -4,424 -0,0022 -148,94 

303 14,367 -400,13 -4,429 4,472 -0,0021 -136,04 

454 33,056 -697,73 -4,372 4,407 0,0022 -148,95 
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Tabela 4.14 – Forças e momentos máximos atuando nas bases dos pilares para 

análise dinâmica com vento a 90º. 

Nó Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN.m) My (kN.m) Mz (kN.m) 

1 -9,465 -375,72 21,478 113,48 0,0003 6,683 

152 9,465 -375,72 21,478 113,48 -0,0003 -6,683 

303 -9,411 -722,14 30,143 122,09 -0,0003 6,640 

454 9,411 -722,14 30,143 122,09 0,0003 -6,640 

 

A partir da análise dinâmica linear fica evidente que a abordagem do vento a 

partir do método do vento sintético é menos prejudicial à estrutura, pois gera 

deslocamentos e esforços internos menores quando comparados com os resultados 

da análise estática linear, Tabela 4.6, gerando assim dimensionamentos menores. 

 

4.5. ANÁLISE DINÂMICA PELO MÉTODO DISCRETO: NBR6123 

Outra forma de abordagem das forças de vento é a consideração da 

simulação dos efeitos dinâmicos através de uma simplificação proposta pela 

NBR6123 (ABNT, 1988). Nesse método discreto para cálculo das forças de vento, a 

ideia, novamente, é de se ter uma força média e uma força flutuante. Para isto, os 

coeficientes de vento utilizados são os mesmo utilizados no cálculo do vento 

sintético. Na Tabelas 4.15 estão apresentados os passos intermediários para o 

cálculo dessas forças equivalentes sugeridas pela NBR6123 (ABNT, 1988), seção 

3.4 deste trabalho. 
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Tabela 4.15 – Procedimento para cálculo das forças de vento do método discreto da 

NBR 6123 (ABNT, 1988). 
H Fx Fz q0 b² 2p A1 A2 j = 1 Cx Cz C 
3 842.86 920.97 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.10 0.992 1.178 1.45 
6 1124.00 1231.47 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.20 1.056 1.254 1.45 
9 1336.20 1430.79 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.30 1.104 1.254 1.45 
12 1486.28 1631.47 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.39 1.104 1.311 1.45 
15 1614.20 1771.88 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.49 1.104 1.311 1.45 
18 1883.31 1895.54 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.57 1.296 1.311 1.45 
21 1993.85 2203.50 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.65 1.296 1.539 1.45 
24 2094.84 2315.11 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.73 1.296 1.539 1.45 
27 2188.15 2418.23 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.79 1.296 1.539 1.45 
30 2275.13 2514.36 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.85 1.296 1.539 1.45 
33 2454.70 2604.61 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.90 1.392 1.539 1.45 
36 2535.01 2689.83 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.94 1.392 1.539 1.45 
39 2611.21 2894.35 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.97 1.392 1.653 1.45 
42 2683.80 2974.81 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 0.99 1.392 1.653 1.45 
45 2753.19 3051.73 590.99 0.74 0.37 1.5 1.05 1.00 1.392 1.653 1.45 

     Ao =  38.25      
 

Tabela 4.15 – Continuação. 

βx βz βx.x1 βz.x
1 M Ψ Ψ.x1² ξx ξy FHx FHz Fxf Fzf Fx Fz 

0.06 0.07 0.01 0.01 5064.5 0.067 0.001 1.56 1.63 54835.2 57295.8 370.3 386.9 1213.2 1307.9 
0.07 0.08 0.01 0.02 5064.5 0.067 0.003 1.56 1.63 54835.2 57295.8 736.8 769.9 1860.8 2001.4 
0.08 0.09 0.02 0.03 5064.5 0.067 0.006 1.56 1.63 54835.2 57295.8 1095.8 1145.0 2432.0 2575.7 
0.09 0.09 0.03 0.04 5064.5 0.067 0.010 1.56 1.63 54835.2 57295.8 1443.5 1508.3 2929.8 3139.7 
0.09 0.10 0.04 0.05 5064.5 0.067 0.016 1.56 1.63 54835.2 57295.8 1776.4 1856.1 3390.6 3628.0 
0.10 0.10 0.06 0.06 5064.5 0.067 0.022 1.56 1.63 54835.2 57295.8 2091.1 2184.9 3974.4 4080.4 
0.10 0.11 0.07 0.07 5064.5 0.067 0.028 1.56 1.63 54835.2 57295.8 2384.3 2491.3 4378.1 4694.8 
0.11 0.12 0.08 0.09 5064.5 0.067 0.035 1.56 1.63 54835.2 57295.8 2653.0 2772.1 4747.9 5087.2 
0.11 0.12 0.09 0.10 5064.5 0.067 0.042 1.56 1.63 54835.2 57295.8 2894.5 3024.4 5082.7 5442.7 
0.11 0.12 0.09 0.10 5064.5 0.067 0.048 1.56 1.63 54835.2 57295.8 3106.4 3245.7 5381.5 5760.1 
0.12 0.12 0.11 0.11 5064.5 0.067 0.054 1.56 1.63 54835.2 57295.8 3286.3 3433.8 5741.0 6038.4 
0.12 0.13 0.11 0.12 5064.5 0.067 0.059 1.56 1.63 54835.2 57295.8 3432.5 3586.6 5967.5 6276.4 
0.12 0.13 0.12 0.13 5064.5 0.067 0.063 1.56 1.63 54835.2 57295.8 3543.5 3702.5 6154.7 6596.9 
0.12 0.14 0.12 0.14 5064.5 0.067 0.065 1.56 1.63 54835.2 57295.8 3618.2 3780.5 6302.0 6755.3 
0.12 0.14 0.12 0.14 5064.5 0.067 0.067 1.56 1.63 54835.2 57295.8 3655.7 3819.7 6408.9 6871.4 

  1.09 1.19 75967.5  0.52         
 

Aplicadas as cargas de vento, vento a 0º e vento a 90º em modelos distintos, 

e utilizando as mesmas cargas verticais utilizadas nas análises anteriores, realizou-

se uma análise estática linear para obtenção das respostas. Na Tabela 4.16 estão 

listados os deslocamentos na direção global x, para vento a 0º, e deslocamentos na 

direção global z, para vento a 90º. 
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Tabela 4.16 – Deslocamentos no topo dos pilares da análise pelo método discreto. 

Nó Deslocamento X 
(mm) 

Deslocamento Z 
(mm) 

142 71,542 132,20 

293 71,418 132,20 

444 71,555 132,11 

595 71,430 132,11 

 

Essa análise apresentou deslocamentos superiores, em ambas as direções, a 

todas as outras análises realizadas. Fica evidente aqui a preocupação da norma em 

estabelecer resultados a favor da segurança. 

Na Tabela 4.17 e 4.18 estão apresentados as forças e os momentos atuantes 

nas bases dos pilares devido ao vento atuando na direção X e o vento atuando na 

direção Z, respectivamente. 

 

Tabela 4.17 – Forças e momentos atuantes na base dos pilares – vento a 0º. 

Nó Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN.m) My (kN.m) Mz (kN.m) 

1 23,617 -335,43 -4,440 -4,491 0,0002 -194,41 

152 42,348 -762,42 -4,361 -4,413 0,0002 -207,38 

303 23,618 -335,45 4,441 4,486 0,0002 -194,43 

454 42,347 -762,41 4,360 4,394 0,0002 -207,40 

 

Tabela 4.18 – Forças e momentos atuantes na base dos pilares – vento a 90º. 

Nó Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN.m) My (kN.m) Mz (kN.m) 

1 -9,475 -306,54 30,780 157,57 0,0003 6,691 

152 9,475 -306,54 30,780 157,57 -0,0003 -6,691 

303 -9,401 -791,32 39,476 166,24 -0,0003 6,632 

454 9,401 -791,32 39,476 166,24 0,0003 -6,632 
 

 Observa-se uma menor uniformidade de esforços verticais distribuído entre os 

pilares. Esse efeito se dá justamente pelo fato da força horizontal do vento ser mais 
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forte que nos outros casos. Devido a isso, esse tipo de análise, apesar de estar a 

favor da segurança, gera dimensionamentos superestimados se comparados com 

outros métodos de modelagem do vento, como o método do vento sintético, Tabelas 

4.13 e 4.14. 

 

4.6. ANÁLISE ESTÁTICA LINEAR COM IMPERFEIÇÃO GEOMÉTRICA INICIAL 

A imperfeição geométrica inicial atribuída simula, segundo a NBR8800 

(ABNT, 2008) na seção 4.9.7.1.1, os efeitos não lineares da estrutura. Para isso, a 

partir da forma do primeiro modo de vibração, deu-se a imperfeição geométrica 

inicial para a análise do vento a 90º, e para o vento a 0º utilizou-se a forma do 

segundo modo de vibração. Foram utilizados cada um desses modos de vibração 

por serem no mesmo sentido do deslocamento do vento, ou seja, o pior caso. Em 

seguida, realizou-se uma análise estática linear com as mesmas considerações de 

cargas utilizadas na análise estática linear inicial, porém com as coordenada dos nós 

alteradas sendo que a amplitude máxima da imperfeição geométrica é igual a H/333. 

Como a NBR8800 (ABNT, 1986) considera essa simulação apenas como 

forma de dimensionamento das estruturas, os deslocamentos obtidos nessa análise 

não possuem valores significativos e por isso não serão analisados. Por outro lado, 

as forças axiais e os momentos fletores decorrentes dessa análise são apresentados 

nas Tabelas 4.19 e 4.20, para vento a 0º e a 90º, respectivamente. 

 

Tabela 4.19 – Forças e momentos atuantes na base dos pilares – vento a 0º. 

Nó Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN.m) My (kN.m) Mz (kN.m) 

1 22,321 -353,76 -4,448 -4,519 0,004 -187,28 

152 40,198 -744,10 -4,356 -4,399 0,002 -199,29 

303 22,325 -353,74 4,427 4,446 -0,002 -187,33 

454 40,198 -744,10 4,374 4,419 -0,003 -199,34 
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Tabela 4.20 – Forças e momentos atuantes na base dos pilares – vento a 90º. 

Nó Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN.m) My (kN.m) Mz (kN.m) 

1 -9,461 -425,68 16,250 91,505 -0,0009 6,843 

152 9,409 -425,59 16,156 91,151 -0,0001 -6,521 

303 -9,376 -671,83 24,308 99,472 -0,001 6,497 

454 9,428 -671,91 24,214 99,119 0,001 -6,824 

 

Observando os resultados de forças axiais apresentados em ambas as 

análises, verifica-se que a imperfeição inicial não alterou o comportamento global da 

estrutura. Todavia, em termos quantitativos, a análise considerando o vento a 0º não 

se mostrou interessante para simulação de não linearidade geométrica, uma vez que 

seus valores se distanciaram bastante dos resultados obtidos na análise estática 

não linear. Por outro lado, na direção do vento a 90º, os esforços axiais se 

aproximaram bastante dos esforços axiais obtidos na análise não linear.  

 

4.7. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS - DESLOCAMENTOS 

Na Tabela 4.21 estão apresentados os deslocamentos, em milímetros, dos nós 

de topo de cada pilar de cada tipo de análise considerando o vento atuando na 

direção x. 

 

Tabela 4. 21 – Deslocamentos na direção x de todas as análises realizadas. 

Nó A. Est. Linear A. Est. Não Linear A. Din. Linear A. Din. Simplificada 

142 62,025 63,357 49,862 71,542 

293 61,903 63,235 49,743 71,418 

444 62,035 63,464 49,871 71,555 

595 61,914 63,334 49,751 71,430 

 

Observa-se uma pequena variação, na ordem de 1%, entre os deslocamentos da 

análise estática linear e análise estática não linear, não sendo significativa. Ao se 

comparar a análise estática linear com análise dinâmica linear, observa-se uma 
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redução dos deslocamentos nos quatro nós do topo. Essa redução se dá pela 

diferença no método de simulação do vento. Todavia, por ser uma análise mais 

simplificada e recomendada por norma, a análise estática cumpre seu papel, 

estando a favor da segurança. Por outro lado, o método do vento sintético, por 

estabelecer uma abordagem mais precisa das cargas do vento, resulta em 

deslocamentos menores. Esses deslocamentos são 80% dos deslocamentos obtidos 

pela análise estática.  

A análise dinâmica simplificada da NBR6123(ABNT, 1988) foi a que apresentou 

os maiores resultados em termos dos deslocamentos. Apesar da severidade 

aplicada a estrutura analisada, a norma cumpre seu papel nesse caso de estar 

sempre a favor da segurança. 

Na Tabela 4.22 estão apresentados os deslocamentos, em milímetros, dos nós 

de topo de cada pilar de cada tipo de análise considerando o vento atuando na 

direção z. 

 

Tabela 4.22 – Deslocamentos na direção z de todas as análises realizadas. 

Nó A. Est. Linear A. Est. Não Linear A. Din. Linear A. Din. Simplificada 

142 117,80 68,068 94,48 132,20 

293 117,80 68,068 94,48 132,20 

444 117,71 67,978 94,40 132,11 

595 117,71 67,978 94,40 132,11 

 

Observa-se, a partir da Tabela 4.22, uma diminuição entre os deslocamentos 

obtidos na análise estática linear se comparados aos obtidos pela análise estática 

não linear. Isso se deve ao fato da não linearidade geométrica atuar em maior grau 

na direção de menor inércia da estrutura, pois os deslocamentos da estrutura nesta 

direção são maiores. Consequentemente, os efeitos secundários do carregamento 

vertical aplicado se amplificam. 

Comparando-se os deslocamentos das análises estática linear e da análise 

dinâmica linear da Tabela 4.22, novamente é observado uma diminuição dos 

deslocamentos na abordagem dinâmica, devido ao conservadorismo da NBR6123 
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(ABNT, 1988). Assim como no vento atuando na direção x, a análise dinâmica 

simplificada apresentou os maiores resultados, mostrando sua característica de 

estar a favor da segurança. 

 

4.8. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS – FORÇAS AXIAIS 

Na tabela 4.23 estão apresentados os esforços axiais, em kN, nos nós de base 

de cada pilar de cada tipo de análise considerando o vento atuando na direção x. 

 

Tabela 4. 23 – Forças axiais nos nós de base dos pilares nas análises com vento 

em x. 

Nó A. Est. Linear A. Est. Não Linear A. Din. Linear A. Din. Simplificada A. com Imp. Inicial 

1 -363,87 -459,976 -400,12 -335,43 -353,76 

152 -733,98 -838,07 -697,74 -762,42 -744,10 

303 -363,88 -259,05 -400,13 -335,45 -353,74 

454 -733,98 -637,47 -697,73 -762,41 -744,10 

 

Ao se comparar os resultados da análise estática linear com a análise estática 

não linear, observa-se que apesar da soma dos esforços ser a mesma, há uma 

simetria na distribuição dos esforços na análise linear, o que não ocorre na análise 

não linear.  

Comparando-se os resultados da análise estática linear com a análise dinâmica 

linear, observa-se que apesar da soma dos esforços ser a mesma, há uma melhor 

distribuição global desses esforços na análise dinâmica. Isso ocorre pelo fato das 

cargas de vento atuante na análise dinâmica ser menos intenso que o vento da 

análise estática. 

A análise dinâmica simplificada, se comparada com as análises estática linear e 

dinâmica linear apresentou uma menor uniformidade dos esforços. Isso se deve ao 

fato do efeito do vento ser mais acentuado nesse tipo de abordagem. 

A análise estática com imperfeição inicial não se mostrou, nesse caso, uma 

simplificação da análise estática não linear, uma vez que seus resultados se 
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distanciaram. Isso ocorre devido ao fato da não linearidade nessa direção não ser 

muito acentuada. 

Na Tabela 4.24 estão apresentados os esforços axiais, em kN, nos nós de base 

de cada pilar de cada tipo de análise considerando o vento atuando na direção z. 

 

Tabela 4. 24 – Forças axiais nos nós de base dos pilares para análises com 

vento em z. 

Nó A. Est. Linear A. Est. Não Linear A. Din. Linear A. Din. Simplificada A. com Imp. Inicial 

1 -332,99 -423,74 -375,72 -306,54 -425,68 

152 -332,99 -423,74 -375,72 -306,54 -425,59 

303 -764,87 -673,44 -722,14 -791,32 -671,83 

454 -764,87 -673,44 -722,14 -791,32 -671,91 

 

Ao observar os resultados estáticos lineares e não lineares, observa-se um efeito 

semelhante ao obtido na análise do vento atuando na direção X. A soma dos 

esforços é a mesma, porém as diferenças são menores nos resultados da análise 

não linear. Há uma pequena redução na distribuição dos esforços nos pilares ao se 

comparar análise estática linear com análise dinâmica linear. 

A análise dinâmica simplificada foi a que apresentou maior diferença dos 

esforços axiais entre os pilares, como já era previsto. Já a análise considerando 

imperfeição inicial se mostrou bem próxima da análise estática não linear, o que é 

sua intensão. Devido a não linearidade ser maior nessa direção, esses resultados 

foram praticamente os mesmos. 

 

4.9. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS – MOMENTOS FLETORES 

Na Tabela 4.25 estão apresentados os momentos fletores na direção z global, 

em kN.m, nos nós de base de cada pilar de cada tipo de análise considerando o 

vento atuando na direção x. 
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Tabela 4. 25 – Quadro de momentos fletores na direção z nos nós de base dos 

pilares para análises com vento em x. 

Nó A. Est. Linear A. Est. Não Linear A. Din. Linear A. Din. Simplificada A. com Imp. Inicial 

1 -180,08 -182,99 -136,03 -194,41 -187,28 

152 -192,69 -195,23 -148,94 -207,38 -199,29 

303 -180,10 -184,01 -136,04 -194,43 -187,33 

454 -192,70 -195,63 -148,95 -207,40 -199,34 

 

Observam-se que os resultados das análises estática linear e não linear são 

muito próximo, o que pressupõe que diferença se deu apenas pelos métodos 

numéricos utilizados em cada uma. Todavia, ao se comparar a análise estática com 

a análise dinâmica, observa-se uma diminuição nos momentos na abordagem 

dinâmica. Isso se deve ao fato de as forças do vento serem menos intensas nessa 

análise. 

Assim como em resultados anteriores, a análise dinâmica simplificada foi a que 

obteve maiores resultados, deixando claro o fator segurança. A análise estática com 

imperfeição geométrica inicial se mostrou bem próxima da análise estática não 

linear. 

Na Tabela 4.26 estão apresentados os momentos fletores na direção x global, 

em kN.m, nos nós de base de cada pilar de cada tipo de análise considerando o 

vento atuando na direção z. 

 

Tabela 4. 26 – Quadro de momentos fletores na direção x nos nós de base dos 

pilares para análises com vento em z. 

Nó A. Est. Linear A. Est. Não Linear A. Din. Linear A. Din. Simplificada A. com Imp. Inicial 

1 150,69 77,698 113,48 157,57 91,505 

152 150,69 77,698 113,48 157,57 91,151 

303 159,10 85,811 122,09 166,24 99,472 

454 159,10 85,811 122,09 166,24 99,119 
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Comparando-se as análises estática linear e dinâmica linear, observa-se uma 

grande diminuição dos momentos na análise dinâmica. Essa diminuição deixa claro 

que o método do vento sintético apresenta esforços menores na estrutura se 

comparados aos efeitos do vento estático da norma NBR6123 (ABNT, 1988). 

Novamente, devido a grande não linearidade presente na direção de menor 

inércia da estrutura, observa-se uma grande diferença entre os momentos fletores 

atuantes na análise linear e não linear, sendo menores no segundo caso. 

A análise com imperfeição geométrica não mostrou tão próxima da análise 

estática não linear enquanto a análise dinâmica simplificada foi a que obteve os 

maiores resultados. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

 

Após a realização das análises numéricas apresentadas ao longo deste trabalho, 

chegam-se as seguintes conclusões: 

 A análise estática linear com a consideração do vento pela NBR6123 

(ABNT, 1988) apresenta resultados satisfatórios de segurança. Todavia, 

com estruturas mais esbeltas, esse tipo de análise pode apresentar um 

dimensionamento conservador. 

 A análise estática não linear apresentou dois resultados distintos: primeiro, 

não se obteve grandes diferenças se comparados o vento atuando a 0º, 

pela rigidez da estrutura ser mais alta nessa direção, o que fez com que 

ela não se torne imprescindível; segundo, na direção de menor inércia, 

com o vento atuando a 90º, a análise não linear apresentou resultados 

bem menores que da análise estática, o que é interessante visto que 

pode-se diminuir o dimensionamento da estrutura, tornando-a 

economicamente mais barata. 

 O método do vento sintético apresentou resultados de deslocamento e de 

esforços internos menores que as considerações estáticas propostas pela 

NBR6123 (ABNT, 1988). O que se torna bastante interessante do ponto de 

vista da economia que pode acarretar em uma estrutura de grande porte. 

Além disso, por ser um método semi-probabilístico, sua abordagem sobre 

os efeitos do vento é mais precisa.  

 A análise dinâmica simplificada da NBR6123 (ABNT, 1988) se mostrou a 

favor da segurança, uma vez que todos os seus resultados estiveram bem 

acima dos resultados obtidos nas outras análises. Na falta de um método 

mais rigoroso, essa opção se torna válida por ser simples e apresentar 

resultados a favor da segurança. 

 A análise com imperfeição inicial proposta pela NBR8800 para simulação 

de uma análise não linear em alguns pontos se aproximou bastante da 

análise não linear, principalmente nos casos onde a não linearidade era 

maior: direção de menor inércia.  
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Sugestões para próximos trabalhos: 

 Fazer o estudo comparativo para outros tipos de geometria; 

 Considerar outros tipos de ligações entre os nós, e não apenas ligações 

rígidas; 

 Analisar outros tipos de resultados, como a aceleração da estrutura com 

vistas ao conforto humano; 

 Inserir outros carregamentos dependentes do tempo, como por exemplo, o 

efeito de maquinários. 
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ANEXO I – CÁLCULO DO VENTO SINTÉTICO UTILIZANDO O SOFTWARE 

MAPLE 

 

> restart: with(student): with(linalg): with(RandomTools): 
Digits:=5: 
> Z:=matrix(1,15): Vp:=matrix(1,15): Vm:=matrix(1,15): 
qp:=matrix(1,15): qm:=matrix(1,15): qf:=matrix(1,15): 
Fest:=matrix(1,15): cd:=matrix(1,15): 
> for i from 1 to 20 do 
     Q||i:=matrix(15,13,0): 
     Qfinal||i:=matrix(15,13): 
     Fv||i:=vector(15,0): 
od: 
> Z[1,1]:=3: 
> for i from 2 to 15 do 
     Z[1,i]:=Z[1,i-1]+3: 
od: 
> cd[1,1]:=3.01: cd[1,2]:=3.11: cd[1,3]:=3.18: cd[1,4]:=3.18: 
cd[1,5]:=3.18: cd[1,6]:=3.47: cd[1,7]:=3.47: cd[1,8]:=3.47: 
cd[1,9]:=3.47: cd[1,10]:=3.47: cd[1,11]:=3.61: cd[1,12]:=3.61: 
cd[1,13]:=3.61: cd[1,14]:=3.61: cd[1,15]:=3.61: 
> V0:=45: U0:=V0*0.69: fn:=0.762: R:=3: 
> x:=matrix(1,12): f:=matrix(1,12): Sr:=matrix(1,12): 
T:=matrix(1,12): fa:=matrix(1,12): fp:=matrix(1,12): 
C:=matrix(1,12): c:=matrix(1,12): dz:=matrix(1,12): 
soma:=matrix(1,1): r:=matrix(1,12): P:=matrix(1,12): 
Pp:=matrix(1,12): phi:=matrix(1,12): cc:=matrix(1,12): 
L:=matrix(1,12): Cr:=matrix(15,12):  
> soma:=0: 
> for i from 1 to 12 do 
     x[1,i]:=1220*ff/U0: 
     f[1,i]:=fn/2^(i-R): 
     Sr[1,i]:=4*x[1,i]^2/((1+x[1,i]^2)^(4/3)*f[1,i]): 
     T[1,i]:=1/f[1,i]: 
     r[1,i]:=2^(i-R): 
     fa[1,i]:=fn/2^(i-0.5-R): 
     fp[1,i]:=fn/2^(i+0.5-R): 
     C[1,i]:=sqrt(2*int(Sr[1,i], ff=fp[1,i]..fa[1,i])): 
     soma:=soma+C[1,i]: 
     dz[1,i]:=U0/(7*f[1,i]): 
     L[1,i]:=2*dz[1,i]: 
     P[1,i]:=cos(2*evalf(Pi)*t/T[1,i]/r[1,i]-Y||i): 
od: 
> Gc:=45-L[1,2]/2; 

 

> Gc:=42; 
 

 := Gc 42.089

 := Gc 42
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> for i from 1 to 12 do 
     c[1,i]:=C[1,i]/soma: 
     cc[1,i]:=c[1,i]: 
od: 
> cc[1,R]:=c[1,R]/2: 
cc[1,R-1]:=c[1,R-1] + c[1,R]/4: 
cc[1,R+1]:=c[1,R+1] + c[1,R]/4: 
> for i from 1 to 12 do 
     Pp[1,i]:=P[1,i]*cc[1,i]: 
od: 
> for i from 1 to 15 do 
     for j from 1 to 12 do 
          if (Gc <= Z[1,i] and Z[1,i] <= Gc + dz[1,j]) then 
               Cr[i,j]:=1/dz[1,j]*(Gc-Z[1,i])+1: 
          else if (Gc-dz[1,j] <= Z[1,i] and Z[1,i] <= Gc) then 
                    Cr[i,j]:=-1/dz[1,j]*(Gc-Z[1,i])+1: 
               else Cr[i,j]:=0: 
               fi: 
          fi: 
     od: 
od: 
> for i from 1 to 15 do 
     Vm[1,i]:=0.86*0.69*V0*(Z[1,i]/10)^0.185: 
     Vp[1,i]:=0.94*0.98*V0*(Z[1,i]/10)^0.105: 
     qp[1,i]:=0.613*Vp[1,i]^2: 
     qm[1,i]:=0.613*Vm[1,i]^2: 
     qf[1,i]:=qp[1,i]-qm[1,i]: 
     Fest[1,i]:=qm[1,i]*cd[1,i]: 
od: 
> for i from 1 to 20 do 
     for j from 1 to 15 do 
          for k from 1 to 12 do 
               Q||i[j,k]:=qf[1,j]*Pp[1,k]*Cr[j,k]*cd[1,j]: 
          od: 
     od: 
od:  
> Phi:=Generate(list(distribution(Uniform(0, 2*Pi)),240)): 
> Phi:=evalf[5](Phi): 
> aux:=0: temp:=matrix[1,12]: 
> for i from 1 to 20 do 
     for ik from 1 to 12 do 
          temp[1,ik]:=Phi[aux+ik]: 
     od: 
     for j from 1 to 15 do 
          for k from 1 to 12 do 
               Q||i[j,k]:=powsubs(Y||k=temp[1,k], Q||i[j,k]): 
          od: 
     od: 
     aux:=aux+12: 
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od: 
> for i from 1 to 20 do 
     for j from 1 to 15 do 
          Q||i[j,13]:=Fest[1,j]: 
          Qfinal||i[j,13]:=Fest[1,j]: 
     od: 
od: 
> for i from 1 to 20 do 
     for j from 1 to 15 do 
          for k from 1 to 12 do 
               Qfinal||i[j,k]:=Q||i[j,k]: 
          od: 
     od: 
od: 
> for i from 1 to 20 do 
     for j from 1 to 15 do 
          for k from 1 to 13 do 
               Fv||i[j]:=Q||i[j,k]+Fv||i[j]: 
          od: 
     od: 
od: 
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ANEXO II – APLICAÇÃO DO VENTO SINTÉTICO NO SOFTWARE ANSYS 

 

/sol 

fn=0.762  !Freqüência natural da estrutura (ressonante) fn 

zeta=0.02   !Amortecimento 

ANTYPE,4  

TRNOPT,FULL  

LUMPM,0    

OUTRES,ERASE 

OUTRES,ALL,ALL   

BETAD,0.02625  

TIME,T  

T=0    !Tempo 

DT=0.5        !Intervalo de tempo de carregamento t 

*DIM,forca,ARRAY,15,,, , , 

*DIM,Fest,ARRAY,15,,, , , 

*DO,i,1,15,1 

 forca(i)=0 

*ENDDO 

Fest(1)=842.770000 

Fest(2)=1125.300000 

Fest(3)=1336.800000 

Fest(4)=1487.000000 

Fest(5)=1615.100000 

Fest(6)=1885.300000 

Fest(7)=1995.800000 

Fest(8)=2097.100000 

Fest(9)=2190.300000 

Fest(10)=2277.300000 
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Fest(11)=2454.400000 

Fest(12)=2534.500000 

Fest(13)=2611.000000 

Fest(14)=2683.400000 

Fest(15)=2752.900000 

SOLVE 

*DO,KK,1,1200,1 

 T=T+DT 

 *DO,i,1,15,1 

  forca(i)=0 

 *ENDDO 

 *DO,i,1,15,1 

  *DO,j,1,12,1 

   forca(i)=A(caso,i,j)*cos(B(caso,i,j)*T+Y(caso,i,j))+forca(i) 

  *ENDDO 

  forca(i)=forca(i)+Fest(i) 

 *ENDDO 

 aux=1 

 *DO,i,25,361,24 

  FK,i,FX,forca(aux) 

  FK,i+20,FX,forca(aux) 

  aux=aux+1 

 *ENDDO 

 *DO,i,1,15,1 

  forca(i)=0 

 *ENDDO 

 TIME,T 

 SOLVE 

*ENDDO 

FINISH 


