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Resumo 
A norma brasileira NBR6123 - Forças devidas ao vento em edificações - adota o conceito de tempo 

equivalente de rajada para estabelecer a velocidade de vento de projeto com a qual são calculadas as forças 

aerodinâmicas a gerar os maiores esforços decorrentes da resposta quase-estática de uma edificação. Em 

várias normas internacionais o cálculo de forças devidas ao vento se baseia no método de Davenport, tanto 

para estruturas com resposta quase-estática, quanto dinâmica. Neste método, a resposta é considerada como 

a superposição das respostas decorrentes de forças médias e forças flutuantes. Este trabalho apresenta uma 

comparação de respostas, em termos de esforços estáticos na base de edifícios de planta retangular, obtidas 

por métodos normativos canadense (NBCC) e da NBR6123 e por meio de resultados experimentais de 

ensaios de modelos reduzidos em túnel de vento disponíveis na literatura.  Apesar das diferenças nas 

metodologias adotadas, os resultados teóricos obtidos dos procedimentos normativos mostraram-se 

compatíveis com os correspondentes resultados experimentais. 
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1. Introdução 

Em geral, a caracterização do tipo de comportamento de uma estrutura frente à ação do vento (que é 

variável no tempo), se quase-estático ou dinâmico, é feita a partir do valor da frequência do modo 

fundamental de vibração da estrutura: sendo maior do que 1Hz é esperado comportamento quase-estático. 

Entretanto, outros fatores também devem ser considerados como, por exemplo, a taxa de amortecimento do 

modo fundamental. Este trabalho trata de estruturas com comportamento quase-estático sob a ação do vento.  

As normas de projeto adotam diferentes procedimentos para a determinação de forças devidas ao 

vento em estruturas que apresentam comportamento quase-estático. De acordo com a norma brasileira NBR 

6123 (ABNT, 1988), as forças aerodinâmicas são calculadas a partir da velocidade de projeto determinada 

com o conceito de tempo equivalente de rajada, o qual depende das dimensões da edificação 

(BLESSMANN, 2013).  

Diversas normas internacionais apresentam procedimentos de cálculo da força aerodinâmica na 

direção do vento baseados no Método de DAVENPORT (1967) (BLESSMANN, 2005). Conhecido como 

método do fator de rajada, trata-se de um procedimento desenvolvido para a determinação da resposta 

dinâmica de edificações submetidas à ação de vento turbulento.  Fundamenta-se na solução da equação de 

movimento de um sistema de um grau de liberdade, com base na aplicação de conceitos estatísticos de 

processo aleatório estacionário à velocidade de vento para determinar seu valor de pico, admitindo 

distribuição de probabilidades de Gauss. A velocidade de vento, e também a força, são descritas como 

somas de uma parcela média e outra flutuante. A resposta da estrutura à parcela média da força é estática. A 

máxima resposta esperada da estrutura à parcela flutuante das forças é subdividida em resposta quase-



 

estática e resposta ressonante, sendo esta última desprezível para estruturas de comportamento puramente 

quase-estático. Desse modo, o método é também aplicável a este tipo de comportamento. 

Este trabalho apresenta uma comparação entre metodologias teóricas e experimentais para o cálculo 

de solicitações de estruturas de edifícios submetidas a ação do vento. Os procedimentos estabelecidos na 

norma brasileira, para análise estática de estruturas sujeitas à ação do vento, foram comparados com o 

método estático apresentado no National Building Code of Canada (NRCC, 2010; NRCC, 2005) e também 

aos resultados de uma metodologia teórico-experimental baseada em ensaios de modelos reduzidos no túnel 

de vento do laboratório NatHaz (ZHOU et al., 2003). 

Partindo dos dados experimentais, foram estudadas seis configurações de prédios paralelepipédicos 

seguindo determinadas proporções, submetidas a ventos em duas categorias de rugosidade de terreno: locais 

abertos e sem obstáculos, e centros urbanos densos. Os resultados são apresentados em termos de momento 

fletor na base dos edifícios. 

 

2. Metodologias para análise estática de estruturas sob a ação de vento 

Nesta seção apresenta-se, de maneira breve, diferentes metodologias para a análise de estruturas 

submetidas a ação de vento. São considerados os procedimentos normativos descritos na NBR 6123 e no 

NBCC, bem o método teórico-experimental baseado em dados de simulações em túnel de vento. 

 

2.1. Análise estática de edificações segundo a NBR 6123 

A velocidade característica do vento (𝑈𝑘), para uma parte (ou o todo) de uma edificação em estudo, 

pode ser calculada pela expressão fornecida pela NBR 6123:  

 𝑈𝑘(𝑧) = 𝑈0 ∙ 𝑆1 ∙ 𝑆2(𝑧) ∙ 𝑆3 (1) 

sendo,𝑈0 a velocidade básica do vento: velocidade de uma rajada de 3 s, excedida na média uma vez em 50 

anos, a 10 m acima do terreno, em campo aberto e plano (Categoria II); 

𝑆1 o fator topográfico, que leva em consideração as variações do relevo do terreno;  

𝑆3 o fator estatístico, que considera o grau de segurança requerido e a vida útil da edificação;  

𝑆2 o fator que considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, variação da velocidade do 

vento com a altura acima do terreno e das dimensões da edificação, dado por: 

 𝑆2(𝑧) = 𝑏 ∙ 𝐹𝑟,𝐼𝐼 ∙ (
𝑧

10
)

𝑝

 (2) 

Os valores dos parâmetros 𝑏, 𝐹𝑟,𝐼𝐼 e 𝑝, para diversos intervalos de tempo, além dos valores de b e p 

para as cinco categorias da norma brasileira de vento, são apresentados na NBR 6123. 

 

Fator 𝑺𝟐 

No fator S2 está incluído o efeito da correlação parcial das pressões de vento nas superfícies de 

estruturas através do conceito de tempo equivalente de rajada. Para as estruturas cujas dimensões são 

pequenas em relação aos turbilhões que compõem as forças flutuantes, é possível descrever estas forças com 

base na turbulência de um único ponto. Já para estruturas de dimensões maiores, os valores de pico das 

forças flutuantes atingem superfícies localizadas em diferentes instantes de tempo e não a estrutura como um 

todo. A ideia então é a de se determinar a velocidade de vento de projeto, tomando o valor médio no 

intervalo de tempo associado ao menor turbilhão que aplique pressões em toda a edificação. 

Foram estabelecidas três classes de edificação - A, B e C - em função da magnitude da maior 

dimensão, para as quais os intervalos de tempo adotados foram 3s, 5s e 10s, respectivamente. Para cada 

classe de edificação são fornecidos os parâmetros meteorológicos (𝑏, 𝐹𝑟,𝐼𝐼 e 𝑝) que permitem calcular 𝑆2. 

Nas situações onde a maior dimensão da edificação ultrapasse 80 m, um processo iterativo é 

apresentado para a determinação do intervalo de tempo, 𝑡, a usar na obtenção da velocidade média do vento, 

de acordo com a expressão: 



 

 𝑡 = 7,5 ∙
𝐿

𝑈𝑡(ℎ)
 (3) 

onde 𝐿 é a altura ou largura da superfície frontal da edificação ou parte da edificação em estudo, adotando-se 

o maior valor entre os dois; 𝑈𝑡(ℎ) é a velocidade média do vento sobre 𝑡 segundos, no topo da edificação ou 

da parte da edificação em estudo;  𝑈𝑡(ℎ) = 𝑆1 ∙ 𝑆2(ℎ) ∙ 𝑈0. O cálculo de 𝑈𝑡(ℎ) pode ser feito por 

aproximações sucessivas, de acordo com BLESSMANN (2013), onde 𝐿 = ℎ para edificações alteadas. 

 

Cálculo do perfil de forças do vento 

Em uma edificação exposta à ação do vento, a força estática associada à velocidade característica 

média 𝑈𝑘, para cada andar 𝑖, pode ser obtida pela expressão: 

 𝐹𝑣𝑘,𝑖 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑎 ∙ 𝐴𝑖 ∙ 𝑈𝑘,𝑖

2  (4) 

sendo 𝜌 a densidade do ar, 𝐶𝑎 o coeficiente de arrasto da edificação e 𝐴𝑖 a área de influência do respectivo 

andar 𝑖, calculada por: 

 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖 ∙ (
𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑖

2
+

𝑧𝑖 − 𝑧𝑖−1

2
) (5) 

com 𝐵𝑖 sendo a largura da face exposta ao vento e 𝑧𝑖 a distância do andar 𝑖 em relação ao solo. 

 

2.2. Método para a análise estática de edificações segundo o NBCC 

O NBCC é o código normativo canadense, que estabelece procedimentos para as análises estática e 

dinâmica de edificações. Ambos os processos para determinação das forças aerodinâmicas se baseiam no 

fator de rajada do método de Davenport, o qual foi originalmente desenvolvido para tratar a resposta 

dinâmica de estruturas. Trata-se de um fator que, aplicado à parcela média da resposta, fornece o valor 

máximo esperado da resposta da estrutura sob a ação de vento turbulento. 

Estimam-se as pressões p sobre as faces a barlavento e a sotavento da estrutura. A expressão que 

permite calcular essas pressões é: 

 𝑝 = 𝐼𝑤 ∙ 𝑞 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑔 ∙ 𝐶𝑝 (6) 

onde 𝐼𝑤 é o fator de importância, associado a um período de retorno da ação dinâmica (equivalente ao fator 

𝑆3 da norma brasileira NBR 6123); 𝑞 é a pressão de referência do vento calculada com velocidade média 

horária; 𝐶𝑔 é o fator de rajada, sendo igual a 2 para análise estática; 𝐶𝑝 é o coeficiente de pressão externa, 

dependente das condições geométricas das fachadas e a sua localização frente à incidência do vento; 𝐶𝑒 é o 

coeficiente de exposição, que permite corrigir a pressão de referência em função da rugosidade do terreno e 

da altura. 

 Para terrenos abertos, com poucos obstáculos e edificações, tem-se, 

 𝐶𝑒(𝑧) = (
𝑧

10
)

0,2

≥ 0,9 (7) 

 Para terrenos “rugosos”, característicos de áreas urbanas e suburbanas, tem-se 

 𝐶𝑒(𝑧) = 0,7 ∙ (
𝑧

12
)

0,3

≥ 0,7 (8) 

Para as faces a barlavento, o valor da altura 𝑧 é calculado como a altura acima do terreno onde 

necessita-se obter a pressão externa. Para as faces a sotavento, o valor de 𝑧 é dado pela metade da altura da 

edificação (𝐻/2). 

 

2.3. Método teórico-experimental baseado em dados de túnel de vento (NatHaz) 

O terceiro método descrito neste trabalho para o cálculo da resposta em estruturas submetidas à ação 

do vento, é o implementado pelo Laboratório de Modelagem Natural Hazards da Universidade de Notre 

Dame, EUA (ZHOU et al., 2003). 



 

O laboratório disponibiliza uma base de dados na internet (NATHAZ), associada a resultados de 

ensaios em túnel de vento de modelos reduzidos de edifícios obtidos com o método High Frequency Base 

Balance (HFBB). Essa técnica consiste de um ensaio de modelo reduzido rígido, em cuja base é acoplada 

uma balança de força de alta frequência, com a capacidade de medir diretamente esforços cortantes e 

momentos aerodinâmicos na base (TSCHANZ & DAVENPORT,1983). A partir do sinal do momento 

produzido pelas forças aerodinâmicas em relação à base do modelo, registrado no tempo, é possível estimar 

a resposta dinâmica induzida pelo vento turbulento ao admitir a forma modal linear de vibração e considerar 

a relação entre o momento aerodinâmico e a força generalizada associada a este modo. Trata-se então de um 

processo teórico-experimental para análise dinâmica de estruturas. 

A aplicação dessa técnica a um conjunto de modelos com diferentes relações geométricas, permitiu a 

estimativa das solicitações na base de prédios cujas relações geométricas coincidem com aquelas dos 

modelos reduzidos ensaiados no NatHaz.  

Os resultados experimentais são fornecidos na forma adimensional por meio de um gráfico como o 

da Figura 1, em que o coeficiente de momento aerodinâmico é exibido em função do parâmetro de 

frequência reduzida. O coeficiente de momento é dado por: 

 𝐶𝑀(𝑓) =
𝑓 ∙ 𝑆𝑀(𝑓)

𝜎𝑀
2

 (9) 

onde 𝑆𝑀(𝑓)  é a função de densidade espectral do momento aerodinâmico medido e 𝜎𝑀
2a sua variância.  

 

 
Figura 1. Coeficiente de momento aerodinâmico em função do parâmetro de frequência reduzida. 

 

Tratando as variáveis como processos aleatórios estacionários, o valor máximo esperado da resposta 

em termos de momento fletor na base (ZHOU et al.,2003) é tomado como a soma do momento médio �̅� e o 

valor máximo esperado do momento flutuante �̂�, igual ao seu desvio padrão 𝜎�̂� vezes o fator de pico g: 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 = �̅� + 𝑔𝜎�̂� (10) 

O desvio padrão da resposta 𝜎�̂� é calculado com a abordagem baseada no método de Davenport a 

partir dos registros experimentais. Separando a resposta flutuante nas parcelas quase-estática (�̂�𝐵) e 

ressonante (�̂�𝑅), a equação (10) pode ser escrita como: 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 = �̅� + √�̂�𝐵
2

+ �̂�𝑅
2
 (11) 

sendo 

�̂�𝐵 = 𝑔𝐵 ∙ 𝜎𝐶𝑀 ∙ 𝑀𝐻
̅̅ ̅̅  (12) 
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�̂�𝑅 = 𝑔𝑅 ∙ 𝜎𝐶𝑀 ∙ 𝑀𝐻
̅̅ ̅̅ ∙ √

𝜋

4 𝜉
𝐶𝑀(𝑓) (13) 

onde 𝑔𝐵 é o fator de pico do momento quase-estático, compreendido usualmente entre 3 e 4 (ZHOU et al., 

2003), 𝑔𝑅 é o fator de pico do momento flutuante e  

 𝜎𝐶𝑀 =
𝜎𝑀

𝑀𝐻
̅̅ ̅̅

 
(14) 

Nas equações (12) a (14),  �̅�𝐻 é o momento médio de referência, dado por: 

 𝑀𝐻
̅̅ ̅̅ =

1

2
∙ 𝜌 ∙ �̅�𝐻

2 ∙ 𝐵 ∙ 𝐻2 (15) 

sendo �̅�𝐻 a velocidade média horária na altura H, 𝐵 é a dimensão da base transversal à direção de incidência 

do vento, e 𝐻 é a altura da edificação. 

 

3. Parâmetros do vento e edifícios analisados 

3.1. Características dos campos de velocidade de vento 

Perfil vertical de velocidade média 

O perfil de velocidade média do vento pode ser descrito pela lei potencial (correspondente ao fator 𝑆2 da 

equação (2): 

 �̅�(𝑧) = 𝛽 ∙ �̅�𝑟𝑒𝑓 ∙ (
𝑧

10
)

𝛼

 (16) 

onde �̅�(𝑧) é a velocidade média em 1h, �̅�𝑟𝑒𝑓 é a velocidade de referência a uma altura de 10m e em terrenos 

abertos, e 𝛽 e 𝛼 são parâmetros ajustados em função da categoria do terreno e do tempo de rajada de �̅�𝑟𝑒𝑓. 

Os ensaios de modelos reduzidos no túnel de vento de camada limite do NatHaz foram realizados 

para duas condições de rugosidade de terreno, caracterizadas pelo valor do expoente  da lei potencial 

expressa na equação (16) para velocidade média horária: BL1 (=0,16), correspondente a terreno aberto e 

BL2 (=0,35), correspondente a terreno urbano. Os perfis BL1 e BL2 (KWON & KAREEM, 2013) são 

similares, respectivamente, às condições de exposição C da norma ASCE 7-05 (ASCE, 2005) e A da norma 

ASCE 7-98 (ASCE, 1998). A Figura 2a (ZHOU et al., 2003) mostra os perfis experimentais 

adimensionalizados em relação a uma velocidade de referência comparando-os aos da lei potencial 

correspondente. Verifica-se que o perfil de BL1 apresenta desvios da lei potencial menores do que o de BL2.  

 A Tabela 1 apresenta os valores dos parâmetros  e  da equação (16) com os quais foram traçados 

os gráficos das Figuras 2b e 2c. Para terreno aberto, os perfis mostrados na Figura 2b estão bem ajustados: 

categoria II da NBR6123, Exposição C da norma ASCE (BL1) e Exposição A da NBCC. A Figura 2c 

mostra que o perfil de velocidade média da categoria V da NBR6123 corresponde à exposição A da norma 

ASCE (BL2) e que o de categoria IV da NBR6123 se ajusta ao de terreno rugoso (Exposição B) da NBCC.  

Tabela 1. Parâmetros (equação (16)) das categorias de terreno para �̅�𝑟𝑒𝑓 associado a 3s para as 

normas NBR6123 e ASCE e �̅�𝑟𝑒𝑓 associado a 1hora para NBCC. 

Parâmetro 

 Categorias da norma NBR 6123  Categorias ASCE  Categorias NBCC 

 Categoria 

II 
Categoria 

IV 
Categoria 

V 
 Exposição 

C 
Exposição 

A 
 Exposição 

A 
Exposição 

B 

β 
 

0,65 
0,65x0,68 

=0,44 
0,65x0,44 

=0,29 
 

0,65 0,30  1,00 0,66 

α  0,16 0,25 0,35  1/6,5 1/3  0,14 0,25 



 

Perfil vertical de intensidade de turbulência 

A intensidade de turbulência local Iu é definida por (BLESSMANN, 2013): 

 𝐼𝑢(𝑧) =
𝜎𝑢(𝑧)

�̅�(𝑧)
 (17) 

sendo u o desvio padrão da componente flutuante da velocidade. Para cada categoria de terreno, a 

intensidade de turbulência em função da altura 𝑧 pode ser escrita como: 

 𝐼(𝑧) =
1

ln (
𝑧
𝑧0

)
 (18) 

em que z0 é o comprimento de rugosidade. Os valores de z0 para as categorias II , IV e V da NBR6123 são 

iguais a 0,07, 1,0 e 2,5m, respectivamente.  

A Figura 3 ilustra os perfis verticais de intensidade de turbulência das categorias II, IV e V da norma 

NBR6123 e das categorias de exposição A e B da norma NBCC em comparação com os perfis de Iu 
experimentais das condições BL1 e BL2 do NatHaz, transformados para a escala da camada limite 

atmosférica, considerando a altura  desta camada igual a 300m para categoria II e 500m para categoria V 

da NBR6123. Os perfis experimentais estão também ilustrados na Figura 2a na forma adimensional. 

Observa-se na Figura 3a (terreno aberto) que os valores de Iu da categoria II NBR6123 são maiores do que 

os da NBCC em toda a altura e maiores do que os experimentais para alturas maiores do que 70m. Os perfis 

de Iu para terreno rugoso (Figura 3b) mostram que há equivalência entre a Categoria IV da NBR6123, e os 

perfis da NBCC e o experimental. Verifica-se que a correspondência apontada entre a Categoria V da NBR e 

a simulação experimental nos perfis de velocidade média (Figura 2c) não se reproduz no perfil de 

intensidade de turbulência. As diferenças nos perfis de Iu prejudicam as comparações de resultados em 

termos de resposta da estrutura, já que a parcela flutuante da resposta é afetada pela intensidade de 

turbulência, principalmente para a situação de categoria de terreno “rugoso”. 

 

 
  

(a) (b) (c) 

Figura 2. Perfis verticais de velocidade média; (a) perfis experimentais (ZHOU et al., 2003); (b) perfis para 

terreno aberto; (c) perfis para terreno urbano. 

 

3.2. Características dos edifícios analisados 

A Tabela 2 apresenta os valores das dimensões geométricas dos edifícios utilizados para comparar as 

respostas estáticas obtidas pelas diferentes metodologias expostas na seção 2. Em relação à altura 𝐻 dos 

edifícios, é necessário selecionar valores que satisfaçam aproximadamente a relação 𝐻/𝛿 do modelo 

reduzido ensaiado em túnel de vento de modo que os perfis de intensidade de turbulência experimentais 

sejam aplicáveis ao protótipo nas duas condições de exposição consideradas. Para atender a este requisito, 



 

foi adotada a altura de 120m. As outras dimensões foram determinadas pelas relações geométricas dos 

modelos reduzidos. Os edifícios serão analisados como tendo comportamento quase-estático. 

 

  
(a) (b) 

Figura 3. Perfis de intensidade de turbulência para terreno aberto (a) e urbano (b). 

Para aplicar a metodologia baseada nos dados experimentais (item 2.3) é necessário atribuir 

propriedades dinâmicas às estruturas de tal modo que os seus comportamentos possam ser caracterizados 

como quase-estáticos. As normas de projeto em geral consideram que os procedimentos de análise estática 

podem ser aplicados a estruturas cuja frequência natural fundamental seja maior do que 1Hz. Sendo assim, 

toma-se este valor mínimo para aplicar o procedimento teórico-experimental. As edificações foram 

consideradas como sendo em concreto armado, justificando os valores adotados para as taxas de distribuição 

de massa e de amortecimento estrutural (ZHOU et al., 2003). 

O coeficiente de arrasto (𝐶𝑎) referente a cada prédio é obtido pelo ábaco da NBR 6123 (ABNT, 

1988), considerando edificações paralelepipédicas em vento de baixa turbulência. 

 

Tabela 2. Parâmetros considerados nos diferentes casos exemplo. 

 

B (m) 15 30 30 45 45 22,5 

D (m) 45 45 30 30 15 45 

H (m) 120 120 120 120 120 120 

Ca  0,90 1,18 1,36 1,39 1,47 1,07 

Taxa de distribuição de massa = 250 kg/m³ 

Taxa de amortecimento = 2,0 % e 5,0% 

 

4. Resultados das comparações entre as metodologias 

Os resultados das diferentes metodologias são mostrados em termos da razão 𝑀/𝑀𝑚𝑒𝑑, sendo 𝑀 o 

momento fletor na base dos edifícios determinado para o projeto e 𝑀𝑚𝑒𝑑 o momento fletor médio na base 

calculado conforme a NBR6123 em função da velocidade de vento média no intervalo de 10 minutos. Nesta 

primeira comparação atribuiu-se um valor relativamente alto de taxa de amortecimento (5%) com o intuito 

de abater a resposta ressonante obtida a partir da metodologia teórico-experimental. 

B (m) 30 30 30 30 20 20 20 20 40 40 45 60

D (m) 30 30 30 30 40 40 40 40 20 20 30 20

H (m) 80 120 150 180 60 80 100 120 120 160 150 200

Taxa de amortecimento 2 %

Massa específica do ar  1,226 kg/m
3

Taxa de distribuição de massa  250 kg/m
3



 

A Figura 4 apresenta os gráficos comparativos para categoria de terreno aberto das normas 

NBR6123, NBCC e do método teórico-experimental. Abaixo de cada conjunto de barras encontram-se as 

dimensões de cada edifício. Observa-se, primeiramente, que os valores da razão 𝑀/𝑀𝑚𝑒𝑑 para a NBR6123 

são iguais para todos os edifícios em uma mesma categoria. Isto decorre do fato de que esta razão resulta 

igual a (𝑈𝑘/𝑈𝑚𝑒𝑑,10𝑚𝑖𝑛)² sendo 𝑈𝑘 a velocidade característica dada pela Equação (1). Como todos os 

edifícios possuem altura de 120m e sendo esta a maior dimensão, o cálculo fornece o mesmo intervalo de 

tempo 𝑡 para a determinação de 𝑈𝑘. 

Observa-se que, para os edifícios em que a dimensão frontal é menor do que a lateral (Figura 4a), a 

norma NBCC fornece valor superior aos da NBR6123; o contrário pode ser observado na Figura 4b, 

referente aos edifícios em que a dimensão frontal é maior do que a lateral. Em relação aos resultados 

experimentais, os valores da NBR6123 se ajustaram com considerável aproximação, com diferença média 

de 10%, apesar da diferença de intensidade de turbulência para alturas acima de 70m. 

 As Figura 5 comparam os resultados da NBR6123 para Categoria IV e terreno rugoso da NBCC e as 

Figura 6 os resultados experimental e da NBR6123 para categoria V. Na Figura 5 vê-se que o padrão 

comparativo entre NBR6123 e NBCC observado em terreno aberto se repete para terreno urbano, com 

diferença média de 16% e máxima de 36%. As Figura 6 mostram que os resultados de base experimental 

foram menores do que os da NBR6123 para terreno urbano, alcançando diferenças expressivas. Entretanto, a 

falta de correspondência entre os perfis de intensidade de turbulência (Figura 3b) afeta significativamente 

esta comparação. Propõe-se, então, um ajuste da parcela flutuante da resposta de base experimental que 

permita uma comparação mais consistente. 

  
(a) (b) 

Figura 4. Resultados comparativos em termos da razão 𝑀/𝑀𝑚𝑒𝑑 entre o momento fletor na base e o 

momento fletor médio na base para terreno aberto. 

  
(a) (b) 

Figura 5. Resultados comparativos em termos da razão 𝑀/𝑀𝑚𝑒𝑑 entre o momento fletor na base e o 

momento fletor médio na base em terreno de Categoria IV da NBR6123 e terreno rugoso da NBCC.  
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As diferenças no perfil de 𝐼𝑢 afetam as respostas flutuantes de base experimental, principalmente em 

terreno urbano, no qual a intensidade de turbulência é maior do que em terreno aberto. As equações (12) e 

(13) mostram que as parcelas quase-estática (�̂�𝐵) e ressonante (�̂�𝑅) da resposta flutuante são proporcionais 

ao desvio padrão da força aerodinâmica (𝜎𝐶𝑀) e, portanto, da intensidade de turbulência. Tomou-se como 

fator de ajuste para o terreno aberto a razão entre as intensidades de turbulência da Categoria II da NBR6123 

e do perfil experimental BL1 no ponto distante de ¾ da altura da base dos edifícios. Da mesma forma, para o 

terreno urbano, tomou-se a correspondente razão entre as 𝐼𝑢 da Categoria V da NBR6123 e do perfil 

experimental BL2. 

  
(a) (b) 

Figura 6. Resultados comparativos em termos da razão 𝑀/𝑀𝑚𝑒𝑑 entre o momento fletor na base e o 

momento fletor médio na base em terreno de Categoria V da NBR6123 e perfil BL2 experimental (=5%) 

  
(a) (b) 

  

(c ) (d) 

Figura 7. Resultados comparativos entre os resultados da norma NBR6123 e experimentais do 

NatHaz com ajuste, em termos da razão 𝑀/𝑀𝑚𝑒𝑑 entre o momento fletor na base e o momento fletor médio 

na base. (a) e (b) edifícios em terreno aberto; (c) e (d) edifícios em terreno urbano. 
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As Figura 7 apresentam as comparações com os valores de base experimental ajustados, 

considerando-se dois valores de taxa de amortecimento. Observando os novos valores experimentais, para 

taxa de amortecimento igual a 5% vê-se uma boa comparação com os resultados da NBR6123, com 

diferenças médias de 5% para terreno aberto e 15% para terreno urbano; na maior parte dos casos os 

resultados da NBR são maiores do que os experimentais. Os resultados com taxa de amortecimento de 2% 

sendo maiores do que os de 5% servem para mostrar que mesmo com frequência natural igual a 1Hz (limite 

para efetuar análise estática) a resposta ressonante não é desprezível e que, nestes casos, o procedimento 

estático da NBR6123 nem sempre é conservador. 

 

5. Considerações finais 

Apresentou-se neste trabalho uma comparação entre resultados de momento fletor devido à ação de 

vento na base de 6 edifícios de 120m de altura, obtidos por análise estática segundo as normas brasileira 

NBR6123 e canadense NBCC, e também resultados de base experimental disponíveis na base de dados do 

laboratório NatHaz. Para terreno aberto, foi possível comparar os resultados dos três procedimentos. 

Verificou-se que, para os edifícios com largura da fachada frontal maior do que a lateral, a NBCC se 

comparou melhor com os resultados experimentais (tomados para taxa de amortecimento igual a 5%), o 

contrário ocorrendo para os edifícios em que a fachada frontal é menor do que a lateral. Para terreno urbano, 

foi possível comparar os resultados de categoria IV da NBR com os de terreno rugoso da NBCC e a 

diferença média foi de 16%. A comparação imediata entre os resultados da NBR6123 e os experimentais do 

terreno urbano foi prejudicada porque o perfil de velocidade média experimental se ajustou ao de categoria 

V enquanto o de intensidade de turbulência experimental teve correspondência com o de categoria IV. 

Efetuado o devido ajuste da parcela flutuante dos resultados experimentais, chegou-se a uma boa correlação 

com diferença média de 15%, sendo em geral os resultados da NBR maiores do que os experimentais.  

Foram obtidos resultados de base experimental para taxa de amortecimento de 2% maiores do que os de 5%, 

servindo para mostrar que, mesmo tendo frequência natural igual a 1Hz (limite para efetuar análise estática), 

a parcela ressonante da resposta da estrutura não é desprezível e que, nestes casos, o procedimento estático 

da NBR6123 nem sempre se mostrou conservador. 
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