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1.RESUMO 

Apresentam-se e discutem-se nesse trabalho noções da aerodinâmica e seus coeficientes 

introduzidos na construção civil. Em um primeiro tempo, foi-se abordado figuras 

geométricas tridimensionais, aqui tratadas como sólidos e estudas em ambiente Autodesk 

Flow Design para se obter parâmetros como pressão e velocidade de ventos e considerando 

o vento como um fluido ideal. Foram utilizados vários modelos de sólidos, partindo-se dos 

mais simples até os mais compostos para estudar pontos críticos de pressão nas faces e 

soluções aerodinâmicas para reduzir este efeito. Esse trabalho terá foco em estudar edifícios 

altos, quando na concepção do projeto estrutural a análise de corrente de ventos faz toda a 

diferença para a estabilidade de uma edificação. Em um segundo momento será analisado os 

dados coletados por meio de túnel de vento e verificado a estabilidade global através em 

ambiente Ftool e CypeCad. Então, todas as informações coletadas serão confrontadas para 

assim se definir se uma edificação com um estudo de aerodinâmica consegue reduzir o 

impacto de rajadas de ventos esperadas. 

2.INTRODUÇÃO  

Pode-se considerar o vento e as solicitações causadas por ele em uma estrutura como um dos 

problemas que se deve ser estudado isoladamente. Em tese, o vento é um fluido 

incompressível, que se deforma mediante uma força aplicada nele sem que o mesmo se 

rompa. Dessa forma, como um fluido, ele possui varias características e particularidades. 

Algumas delas serão desprezadas para esse estudo e assim como sugere o Professor Joaquim 

Blessmann, caso contrario, o entendimento seus efeitos para efeito de calculo se tornariam 

inviáveis, tamanha a complexidade desse fluido. Um grande problema de edificações altas são 

as ações externas, que demandam colunas de sustentação com grandes dimensões. Outro 

desafio a se considerar são os ventos, que aumentam os esforços sobre a fachada e fazem o 

prédio oscilar, tendo por ponto crítico a aresta de quina da edificação, colocando em questão 

sua estabilidade e sua rigidez. Quanto mais alto o edifício, maiores as velocidades e pressões 

dinâmicas ao ponto de estagnação e, consequentemente maiores próxima terreno, pois maior 

será o gradiente de pressões entre estas duas regiões. (BLESMMANN, 1978). 

 



 
 

 

 3.OBJETIVO 

Entender a força proveniente dos ventos incidentes na fachada de uma edificação, suas causas 

e como minimizar suas ações.  

 

4.METODOLOGIA 

Com os ensaios aqui propostos, tem-se a intenção de analisar formas diferentes em 

edificações, desde as mais simples ate as mais complexas. Com a intenção de constatar a 

influencia da aerodinâmica e da altura em uma edificação e se isso influencia diretamente nas 

ações externas causadas por forcas provenientes dos ventos. Inicialmente serão propostas aqui 

as formas mais simples e básicas e as analisaremos em todos os aspectos aerodinâmicos, em 

seguida, o estudo seguirá para as formas mais complexas e também analisados em todos os 

aspectos aerodinâmicos que interessa a esse estudo. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

Será analisado inicialmente pelo o software Autdodesk Flow Design, o mesmo tem a 

capacidade de simular um túnel de vento em sólidos tridimensionais e placas bidimensionais, 

o presente trabalho interessa-se apenas pelo estudo em sólidos. O software fornecerá as 

pressões e velocidades máximas do vento na peça analisada, com esses dados em mãos, 

plotaremos em gráficos e serão usadas expressões citadas nesse trabalho. A análise também se 

dará em duas situações diferentes, em fluxos bidimensionais de vento e em fluxos 

tridimensionais.  Nesse trabalho serão analisados parâmetros e coeficientes que interessam ao 

estudo aerodinâmico de edificações para que se possa estudar e comprovar a estabilidade de 

edificações através de ensaios e analises. Os parâmetros estudados dentro desse trabalho serão 

o fluxo do vento em torno da peça, a distribuição da pressão sobre o solido imerso no 

escoamento, velocidade do vento em pontos mais críticos, numero de Reynolds para a 

determinação do escoamento do fluido ao redor do solido estudado, a resistência a 

deformação do solido e a estabilidade global da estrutura. 



 
 

 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Resultados já ensaiados preliminarmente mostram que uma turbulência controlada aumenta o 

tempo da camada limite no bordo de ataque, gerando assim uma menor diferença de pressão 

entre as faces. Dessa forma solicita-se menos a estrutura. Pecas ensaiadas aqui ate agora, 

mostram que uma geometria sem arestas vivas e obstáculos que tornam difícil o escoamento 

do fluido solicitam menos a estrutura, uma vez que a energia aplicada se dissipa de forma 

térmica no decorrer do seu escoamento. 
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