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1. Resumo 

A ação do vento em estruturas é de suma importância nos cálculos, uma vez que os 

efeitos do mesmo podem gerar a ruína total de uma estrutura o que acarreta 

prejuízos materiais, além da possibilidade de perda de vidas. Por meio deste, 

objetiva-se  analisar e comparar o desempenho de estruturas de seção circular em 

comparação as de seção retangular e de seção quadradas quando estão sob a ação 

de cargas de vento. Para isso, inicialmente, será feito um estudo teórico sobre as 

ações de vento já publicados em trabalhos científicos. Numa segunda etapa, serão 

compilados os fatores que influenciam nas cargas de vento como a altura das 

estruturas, avaliando o que é descrito na norma NBR6123 – Forças devidas ao 

vento em edificações, que regulamenta as considerações das cargas de vento em 

estruturas. E finalmente serão feitos os cálculos dos efeitos do vento nas estruturas 

e avaliados os resultados a fim de finalmente obter o comparativo de seus 

desempenhos. 

 

2. Introdução 

Voltaire uma vez disse: "As paixões são os ventos que enfunam as velas dos 

barcos, elas fazem-nos naufragar, por vezes, mas sem elas, eles não poderiam 

singrar." 

Uma definição de vento é o movimento de uma massa de ar devido a uma variação 

na pressão e na temperatura. Tal massa de ar possui energia cinética, e apresenta 

inércia às mudanças do deslocamento. No ato de interação do vento com a 

estrutura, o mesmo gera pressões e sucções, podendo ser de forma intermitente ou 

contínua, bem como gera vórtices. Deve se considerar a influência do sol ao gerar 

bolsas de ar de diferentes temperaturas, que por fim, cria correntes térmicas. Desta 

forma criando ventos de alta e baixa pressão. Quando os ventos se tornam fortes, 

desde estruturas naturais até as estruturas feitas pela engenharia, podem encontrar 

a ruína, parcial ou total. Esta interação está ligada com a forma, a rugosidade do 

obstáculo, a forma de incidência que o vento encontra, bem como sua turbulência e 

velocidade. Devido a isto é fundamental o estudo do desempenho de estruturas com 

seções de diferentes formatos, e em comparação as mais usuais a fim de obter um 

resultado sobre o seu desempenho e a partir de quais parâmetros um modelo tem 



vantagem sobre outro. Neste trabalho a forma da seção escolhida fora a circular 

devido ao fato da mesma ter um bom desempenho aerodinâmico. 

 

3. Objetivos  

Tem por fim esta pesquisa analisar os efeitos do vento, como força de arrasto, 

pressão dinâmica e velocidade de saída em estruturas de seções circular, retangular 

e quadrada. E então comparar estes resultados obtidos da análise de circunstancias 

e se checar qual seção teve melhor resultado. 

 

4. Metodologia 

 

Primeiramente deve-se delimitar os parâmetros básicos das estruturas a fim de 

garantir que as mesmas tenham as mesmas condições. Para isso partiremos de 

suas dimensões. A seção Retangular será de 50 metros de Base por 30 metros de 

Altura; A seção Quadrada será de 38,75 metros; A seção Circular terá um Diâmetro 

de 44 metros. 

Feito isto se define que as três estruturas a serem analisadas se encontrarão na 

Cidade de São Paulo, portanto apresentam uma Velocidade Básica do Vento (V0) 

de 45m/s. A área aonde se encontram terá uma geografia plana, portanto segundo a 

NBR 6123 deverá se adotar um Fator Topográfico (S1 ) de 1,0. A finalidade destas 

estruturas é a de uma central de comunicações, segundo a NBR 6123 o Fator 

Estatístico (S3) adotado será de 1,10. Ambas as estruturas estarão localizadas no 

centro de São Paulo, e segundo a norma isto garante que sejam de Categoria V e 

devido as dimensões já definidas das mesmas elas se enquadram no mínimo na 

Classe B. Todavia para que se possa definir um valor para o Fator de Rugosidade 

(S2) é necessário a altura da estrutura, que devido ao caráter comparativo desta 

pesquisa irá variar. Dado também que o valor da altura também irá influenciar na 

Classe que a estrutura se encontra, definiu-se que as alturas se iniciarão em 25 

metros e se estenderão a uma altura limite de 180 metros. 

Com estes valores é então possível se calcular a Velocidade Característica do Vento 

(VkN) que atingirá a superfície da estrutura na altura N, Pressão Dinâmica (qN) do 

vento exercida na altura N, obtenção dos Coeficientes de Arrasto (Ca) de cada 



estrutura, dado o fato de que a seção Circular utiliza o Número de Reynolds para se 

obter o Coeficiente de Arrasto, nas seções Retangular e Quadrada serão utilizados 

os Coeficientes de Arrasto para situações de Ventos de Baixa e Alta Turbulência. 

Além de ser possível a obtenção da Força de Arrasto do Vento na altura N (WaN). 

 

5. Desenvolvimento 

 

Para este trabalho além dos cálculos que serão realizados em computador e 

checados manualmente, estuda-se a utilização de programas que gerem simulações 

das situações propostas a fim de obtenção de melhores visualizações das formas 

que o vento irá interagir com as estruturas em cada situação. Um dos programas 

que possivelmente será adotado é o Ansys. 

 

6. Resultados Preliminares 

 

Dado o fato de que o projeto ainda se encontra em fase de desenvolvimento e em 

uma etapa inicial, ainda não foi possível se obter números suficientes para que se 

torne possível uma comparação entre as estruturas, principalmente devido ao fato 

de que até o presente momento todas tiveram basicamente o mesmo desempenho. 
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