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1. Resumo 

Este trabalho de conclusão de curso tem como finalidade o estudo do 

comportamento de uma cobertura metálica sob ação dinâmica de vento. Inicialmente 

serão apresentados fundamentos teóricos com base em estudos realizados nas 

áreas da dinâmica das estruturas e posteriormente na área de ação do vento. Dentre 

os engenheiros que estudaram o vento destaca-se Alan Garnett Davenport (India, 

1932 – Canadá, 2009), que propôs uma das formulações para o estudo do vento 

dinâmico mais utilizadas na literatura. A analise dinâmica do vento estuda 

basicamente o deslocamento da estrutura em função do tempo, sendo este o 

principal objetivo de estudo. Inicialmente a teoria da análise dinâmica é válida para 

todo fenômeno físico, seja ele periódico ou não periódico. A dificuldade se encontra 

em determinar o comportamento do vento, pois se trata de um fenômeno não 

periódico de difícil determinação matemática. Para facilitar este processo, conceitos 

como os processos aleatórios - que tratam um fenômeno físico utilizando dados 

estatísticos - e principalmente conceitos estudados e apresentados por Davenport 

cuja formulação é independente da natureza da estrutura serão utilizados para 

obtenção da resposta da estrutura. A determinação do comportamento do vento 

modelado matematicamente será comparada com um ensaio físico experimental da 

cobertura em escala reduzida. 

 

2. Introdução 

Dentre todas as estruturas e esforços, o presente trabalho abordará 

especificamente coberturas metálicas sob ação dinâmica de vento. Entende-se por 

cobertura a parte superior da estrutura, que a protege das intempéries, constituída 

por elementos de suportes resistentes (tesouras) e um conjunto de componentes 

com função de vedação (telhado), podendo este ser ainda para isolação térmica, 

acústica, forro e impermeabilização.  Seja qualquer tipo de cobertura, todas sempre 

estarão sujeitas as forças do vento em que possivelmente será necessária uma 

analise dinâmica devida sua complexa geometria. 

A dinâmica, segundo Newton (1687), estuda os movimentos dos corpos 

provocados por forças a eles aplicados e as forças que provocam esses 

movimentos. As ações do vento podem ser representadas por carregamentos 



estáticos ou dinâmicos. Neste trabalho, o vento será avaliado como um 

carregamento dinâmico. 

O vento é caracterizado por não ser totalmente bem modelado 

matematicamente, pois sua magnitude, direção e sentido são totalmente aleatórios. 

Neste aspecto, uma das partes mais importantes da analise dinâmica sob a ação de 

vento é a escolha de qual o modelo de vento se aplica em um determinado tipo de 

estrutura. 

3. Objetivo 

Estudo do comportamento de uma estrutura metálica devido à ação do vento 

comparando os resultados numéricos de modelos matemáticos obtidos a partir de 

elementos finitos com carregamentos dinâmicos que representam o vento com 

modelos físicos em escala reduzida. 

4. Metodologia 

Inicialmente os estudos foram iniciados por leitura de artigos, apostilas, livros 

e documentos (incluindo a NBR-6123) para se ter uma base para iniciar os estudos 

mais profundos, estes que se basearão em livros de vibrações mecânicas e 

processos aleatórios. Estudos estes que são essenciais para a elaboração deste 

trabalho que, se baseará em duas formas do estudo do vento. Primeiro a forma 

física, o objeto que simulará a estrutura a ser estudada com as devidas 

semelhanças dinâmicas em um túnel de vento, e este que, através de seus 

medidores de deslocamentos retornará os devidos resultados. A segunda é o meio 

computacional de modelagem da estrutura, que será realizado no software STRAP 

ou semelhante, que simulará a ação do vento, não como um fluído, mas sim como 

um carregamento dinâmico, também retornando os devidos resultados, que, por fim 

serão comparados. 

 

5. Desenvolvimento 

Até o presente momento, o trabalho está completo teoricamente. A teoria 

compreende tópicos como a analise dinâmica, vibrações livres e amortecidas, graus 

de liberdade, funções periódicas e não periódicas, energia cinética das rajadas, 

materlamento, desprendimento de vórtices, instabilidade aerodinâmica por galope, 

processo de Davenport e analise dinâmica da NBR 6123/1988. 



6. Resultados Preliminares 

 

Tudo o que foi realizado no trabalho, compreende a parte teórica do estudo. A 

continuação desse trabalho baseia-se em um experimento prático e uma 

modelagem computacional da estrutura. O estudo prosseguirá dividindo-se em duas 

frentes.Uma delas analisará o modelo físico em escala reduzida, verificando os 

resultados ensaiados em túnel de vento, principalmente os deslocamentos, estes 

que são essenciais para a análise dinâmica. A segunda frente trata da modelagem 

computacional em software especializado, que será simulado o mesmo modelo 

físico, para então, comparar os resultados obtidos e assim, comprovar o estudo 

realizado neste trabalho. 
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