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Resumo 
Este trabalho apresenta considerações sobre a análise da ação do vento sobre o monumento ao Cristo Redentor, 
localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ. O monumento, projetado pelo engenheiro brasileiro Heitor da 
Costa e Silva, é feito em concreto armado, cuja estrutura interna foi uma pioneira treliça tridimensional 
equivalente a um prédio de 13 andares. Os esforços solicitantes nos elementos estruturais do monumento 
foram calculados com o uso de um programa computacional, levando-se em conta as recomendações da norma 
ABNT NBR 6123 (1988), e comparados com os obtidos pelo engenheiro calculista francês Albert Caquot. 
Comparando-se os resultados obtidos neste trabalho com os do projeto original, observou-se uma aproximação 
entre os mesmos.  
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Introdução 

Uma das sete maravilhas do mundo moderno a partir do dia 07 de julho de 2007, declarado em 2012 pela 
UNESCO como patrimônio da humanidade, maior símbolo da cidade do Rio de Janeiro/RJ, idealizado no ano 
de 1921 para marcar a comemoração do centenário da independência do Brasil no ano seguinte e símbolo do 
cristianismo no Brasil, o monumento ao Cristo Redentor localiza-se sobre o morro do Corcovado, no Parque 
Nacional da Tijuca a 709 metros acima do nível do mar, e foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931. 
 
A ideia do monumento ao Cristo Redentor nasceu do padre francês Pierre-Marie Boss, capelão da igreja do 
colégio da Imaculada da Conceição, localizada na praia de Botafogo/RJ. Da janela desta igreja, o padre se 
inspirou por conta da excepcional visão que tinha do morro do Corcovado. No ano de 1859, o padre sugeriu 
à princesa Izabel sua construção a fim de homenageá-la, que não a aceitou, mas a ideia só se concretizou no 
ano de 1921, quando o Círculo Católico formalizou em assembleia a construção do monumento, a fim de 
comemorar o centenário da independência do Brasil no ano de 1922, bancada por doações do povo católico 
brasileiro. No ano de 1916, infelizmente o padre faleceu sem ter visto a sua ideia concretizada.  
 
O projeto do monumento ao Cristo Redentor foi concebido pelo brasileiro engenheiro, desenhista e professor 
da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, Heitor da Silva Costa, que aliou-se ao escultor francês de origem 
polonesa Paul Landowski Maximilien, responsável pelo projeto da cabeça e mãos da estátua e pela execução 
da maquete em gesso de 4 metros de altura, ao engenheiro francês Albert Caquot, calculista da estrutura interna 
em concreto armado do monumento, ao pintor e desenhista italiano naturalizado brasileiro Carlos Oswald, 
executor do desenho final do monumento, ao engenheiro brasileiro Heitor Levy, responsável pela execução 
da obra, e ao engenheiro brasileiro Pedro Fernandes Viana da Silva, responsável pela fiscalização da obra 
(ARQRIO, 2020; SANTUÁRIO CRISTO REDENTOR, 2020; O CRUZEIRO, 2020).  
 
Este trabalho apresenta a análise da ação do vento, com o uso da norma ABNT NBR 6123 (1988), quanto à 
estabilidade ao tombamento e à torção, no monumento ao Cristo Redentor.  



 
 

 

 

 

 

 

Estrutura interna do monumento 

A Figura 1 apresenta as vistas frontal e lateral da estrutura interna do monumento ao Cristo Redentor. Trata-
se de uma pioneira treliça tridimensional, com elementos estruturais feitos em concreto armado, equivalente 
a um prédio de 13 andares. A estátua mede 30 m de altura, sem contar o pedestal de 8 m de altura. A distância 
entre as extremidades das mãos é 28 m. Também foi utilizado concreto armado no manto da estátua, cuja 
superfície externa recebeu mosaico de pedra sabão ou esteatita, uma rocha metamórfica à base de talco, que 
foi utilizada pelo artista Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, em esculturas e revestimento de igrejas em 
diferentes cidades do interior do Estado de Minhas Gerais. 
                               

  
Vista frontal Vista lateral 

Figura 1 –  Estrutura interna do monumento. 
 
Força de arrasto devido ao vento no monumento 

A força de arrasto, componente da força devida ao vento na direção do vento, sobre o monumento ao Cristo 
Redentor foi calculada para a estátua de 30 m de altura, cujo valor é obtido pela Equação 1, conforme cita o 
item 4.2.3 da norma ABNT NBR 6123 (1988). 
 

 �� �  �� � �� (1) 
onde �� é o coeficiente de arrasto, � é a pressão dinâmica do vento e �� é a área frontal efetiva, isto é, a área 
da projeção ortogonal da estrutura sobre um plano perpendicular à direção do vento (área de sombra). 
 
O coeficiente de arrasto �� é influenciado pelo tipo de seção transversal e pelas dimensões da estrutura onde 
o vento incide. A seção transversal do corpo da estátua do monumento ao Cristo Redentor, adotada neste 
trabalho, tem forma que se aproxima a um retângulo com chanfros de 6,8 m x 4,8 m de dimensões (v. Figura 
1). Para determinação do seu coeficiente de arrasto, considerou-se um valor médio entre o valor de �� para 
caso de um retângulo e o para o caso de uma elipse. 
 
Para o caso de para estruturas paralelepipédicas em vento de baixa turbulência, o valor de �� depende dos 
quocientes ℎ/�� e ��/� e é determinado por meio do gráfico da Figura 2, segundo encontrado no item 6.3 da 
norma ABNT NBR 6123 (1988). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os parâmetros ℎ, �� e � são a altura da estrutura acima do terreno, a dimensão horizontal da estrutura 
perpendicular à direção do vento (largura) e a dimensão da estrutura na direção do  vento (profundidade), 
respectivamente, cujos valores admitidos para o monumento ao Cristo Redentor são 38 m, 6,8 m e 4,8 m. Para 
ℎ/�� e ��/� iguais a 5,6 e 1,4, encontra-se �� cerca de 1,5. 
 

 
Figura 2 –  Coeficiente de arrasto �� para estruturas paralelepipédicas. 

 
Em se tratando de estruturas elípticas, o coeficiente de arrasto �� é obtido com o uso do quadro da Figura 3, 
de acordo com o item 7 da norma ABNT NBR 6123 (1988). Para ℎ/�� e ��/� iguais a 5,6 e 1,4, encontra-se 
�� em torno de 1,0. 
 

 
Figura 3 –  Coeficiente de arrasto �� para estruturas elípticas. 

 
A pressão dinâmica do vento �, dada em N/m2, é dependente da velocidade característica do vento ��, em 
m/s, e expressa pela Equação 2. 
 

 � �  0,613 ��
 (2) 

 
A velocidade característica do vento �� é encontrada a partir da Equação 3 e influenciada pela velocidade 
básica do vento �� e pelos fatores �� (fator topográfico), � (fator que considera a influência da rugosidade do 
terreno, das dimensões da estrutura, e de sua altura sobre o terreno) e �� (fator estatístico). 
 

 �� �  �� �� � �� (3) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
A velocidade básica do vento �� é a velocidade de uma rajada de 3 s, excedida em média uma vez em 50 anos, 
a 10 m acima do terreno, em campo aberto e plano. Como regra geral, é admitido que o vento básico pode 
soprar de qualquer direção horizontal. Adotou-se neste trabalho o valor de �� igual a 35 m/s para o monumento 
ao Cristo Redentor, de acordo com a Figura 4. Conforme relatado em O CRUZEIRO (2020), a velocidade 
básica do vento adotada pelo engenheiro francês Albert Caquot foi 38 m/s. 
 

 
Figura 4 –  Isopletas da velocidade básica do vento em m/s. 

 
O fator topográfico �� leva em consideração as variações do relevo do terreno. Para morros alongados nos 
quais pode ser admitido um fluxo de ar bidimensional soprando no sentido indicado na Figura 5, o valor de 
�� é uma função que depende da inclinação média da encosta do morro �, da altura medida a partir da 
superfície do terreno no ponto considerado � e da diferença de nível entre a base e o topo do morro �, cuja 
expressão é fornecida pela Equação 4, válida para � � 45o. 
 

 
Figura 5 –  Fator topográfico �� para morros alongados. 
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Para o monumento ao Cristo Redentor, os valores adotados para � e � foram iguais a 38 m e 709 m, o que 
leva a um valor para �� igual a 1,76. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
O fator � considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, da variação da velocidade do vento com a 
altura acima do terreno e das dimensões da estrutura em consideração. A rugosidade do terreno onde se situa 
o monumento ao Cristo Redentor é classificada na categoria V, conforme item 5.3.1 da norma ABNT NBR 
6123 (1988), pois há florestas com árvores altas no terreno. Como a maior dimensão do monumento ao Cristo 
Redentor de 38 m de altura situa-se entre 20 m e 50 m, a classe deste monumento, consoante o item 5.3.2 da 
norma ABNT NBR 6123 (1988), é a classe B. A partir do quadro da Figura 6, segundo o item 5.3.3 da norma 
ABNT NBR 6123 (1988), para categoria V, classe B e z = 38 m, o fator � é igual a 0,88. 
 

 
Figura 6 –  Fator �(. 

 
O fator estatístico S3 é baseado em conceitos estatísticos e considera o grau de segurança requerido e a vida 
útil da estrutura. Adotou-se para este fator o valor igual a 1,00, pois o monumento ao Cristo Redentor equipara-
se a uma edificação com alto fator de ocupação, segundo o quadro da Figura 7 encontrado no item 5.4 da 
norma ABNT NBR 6123 (1988). 
 

 
Figura 7 –  Fator estatístico �). 

 
Conhecidos os valores ��, ��, � e �� iguais a 35 m/s, 1,76, 0,88 e 1,00 e com o uso da Equação 3, a velocidade 
característica do vento �� é igual a 54,2 m/s. Por meio da Equação 2, a pressão dinâmica do vento � é igual 
1800,8 N/m2, aproximadamente 1,8 kN/m2, valor muito próximo do que o engenheiro francês Albert Caquot 
encontrou (1,88 kN/m2), conforme O CRUZEIRO (2020). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando o coeficiente de arrasto �� médio de 1,25, o valor de � majorado por �� passa para cerca de  
2,3 kN/m2, cujo valor é próximo do adotado em projeto pelo engenheiro francês Albert Caquot, que foi            
2,5 kN/m2 (O CRUZEIRO, 2020). 
 
A área frontal efetiva �� da Equação 1 foi obtida a partir da Figura 8, cujo valor é aproximadamente igual a 
248 m2, desconsiderando as mãos e a cabeça da estátua. Assim, a força de arrasto ��, por intermédio da 
Equação 1, é de 558 kN. Utilizando o valor de � majorado por �� igual a 2,5 kN/m2, o valor de �� passa para 
620 kN. 
 

 
Figura 8 –  Dimensões da vista frontal da estátua do monumento ao Cristo Redentor. 

 
Momento fletor devido ao vento na base do monumento 

Considerando a pressão dinâmica do vento � igual a 2,5 kN/m2, valor que foi utilizado no projeto de cálculo 
estrutural pelo engenheiro francês Albert Caquot, o momento fletor devido ao vento na base do monumento, 
isto é, no nível entre o pé da estátua e a região superior do pedestal é igual a: 
 
- corpo da estátua:  M1 = (2,5 kN/m2.6,8 m.25,3 m).25,3/2 m = 430,1 kN.12,65 m = 5440,8 kNm 
- braços da estátua: M2 = (2,5 kN/m2.14,6 m.5,2 m).22,7 m = 189,8 kN.22,7 m = 4308,5 kNm 
- total:   Mtotal = 5440,8 kNm + 4308,5 kNm = 9749,3 kNm 
 
Segundo O CRUZEIRO (2020), o peso próprio da estrutura interna em concreto armado da estátua foi         
3812 kN. Como a espessura do manto (6 cm a 10 cm) da estátua foi variável, o peso do manto variou entre 
1028 kN e 2056 kN. Assim sendo, o peso próprio varia entre 4840 kN e 5868 kN. 
 
A partir do valor do momento fletor total devido ao vento na base do monumento de 9749,3 kNm, a 
excentricidade máxima de projeto da força relativa ao peso próprio da estátua é 2,01 m, enquanto a 
excentricidade mínima, 1,66 m, de acordo com o se mostra na Figura 9. 
 
A força normal atuante nos pilares N, segundo o relatório do projeto original (O CRUZEIRO, 2020), é igual 
a: 
 
- máxima:  Ncompressão = 1/2.(5868 kN.(1,66 m + 2,6 m/2)/2,6 m = 3340,2 kN 
                  Ntração = 1/2.(5868 kN.(1,66 m – 2,6 m/2)/2,6 m = 406,2 kN 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
- mínima:  Ncompressão = 1/2.(4840 kN.(2,01 m + 2,6 m/2)/2,6 m = 3080,8 kN 
                  Ntração = 1/2.(4840 kN.(2,01 m – 2,6 m/2)/2,6 m = 660,8 kN 
 

 
 

Figura 9 –  Seção transversal do corpo da estátua com força e excentricidade de projeto. 
 

Sabendo que a seção transversal dos pilares é octogonal com círculo inscrito de 80 cm de diâmetro, sua área 
Apilar é igual 5312 cm2 (0,83.802 cm2). Para a força normal máxima atuante Ncompressão = 3340,2 kN, a tensão 
normal de compressão atuante no pilar é de 6,3 MPa. 
 
O pilar, que está sob força normal mínima solicitante Ntração = 660,8 kN, deve possuir no mínimo uma área 
total de aço de 55,1 cm2, o que equivale a 12 barras de 25 mm de diâmetro, considerando aço com tensão 
máxima em serviço de 120 MPa. A Figura 10 mostra fotos da armadura original de um dos pilares do 
monumento (parece que são 16 barras de 25 mm de diâmetro envolvidas por estribos circulares), além de parte 
das armaduras do sobreleito do pedestal da estátua e de uma diagonal da treliça espacial. 
 

  
Figura 10 – Armaduras na base do monumento (O CRUZEIRO, 2019). 

 

Análise numérica da estrutura interna do monumento 

A estrutura interna do monumento ao Cristo Redentor é formada por uma treliça espacial formada por 
elementos em barra de concreto armado, cujo esquema pode ser visualizado na Figura 11. As vigas e diagonais 
da treliça têm seção retangular de 30 cm (largura) x 45 cm (altura) de dimensões. As solicitações externas na 
Figura 11, isto é, as forças horizontais devidas ao vento, foram obtidas fazendo-se o produto entre a pressão 
dinâmica do vento �, igual a 2,5 kN/m2, e a área frontal da estátua para cada patamar considerado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Treliça com solicitações externas devidas ao vento Treliça deformada com reações de apoio 

Figura 11 – Solicitações devidas ao vento sobre a estrutura interna do monumento. 
 
Com o uso do programa FTOOL (FTOOL, 2020), após discretização da treliça do monumento em uma 
treliça bidimensional formada por elementos de barra em concreto armado, foi possível obter as solicitações 
internas, cujos alguns dos valores encontram-se na Figura 12. 

 

  
(b) Esforço normal de compressão (b) Esforço normal de tração 

Figura 12 – Solicitações internas devidas ao vento sobre a estrutura interna do monumento. 
 
Constata-se da Figura 12 que as forças normais máximas devidas ao vento na estrutura da treliça foram iguais 
a 3732,5 kN (compressão) e 3291,9 kN (tração) nas barras próximas do pedestal do monumento. Como 
existem 2 pilares em cada uma das barras da Figura 12, estas forças em cada pilar são 1866,3 kN (compressão) 
e 1646,0 kN (tração).  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
A força normal máxima de compressão devido à carga permanente, segundo o projeto original (O 
CRUZEIRO, 2020), é 5868 kN para os quatros pilares juntos ao pedestal do monumento. Esta força para um 
pilar é, então, 1467 kN. Levando-se em conta a força normal máxima de compressão devido vento em cada 
pilar, encontrada a partir da análise numérica, igual a 1866,3 kN, a força normal máxima de compressão devido 
à carga total é 3333,3 kN, valor bem próximo ao do projeto original, 3340,2 kN. Sabendo que a área do pilar 
é 5312 cm2, a tensão de compressão máxima no pilar é 6,3 MPa. De acordo com o projeto original, o concreto 
tinha resistência à compressão mínima de 20 MPa aos 90 dias. Assim, o coeficiente de segurança é 3,2. 
 
A força normal mínima de compressão devido à carga permanente, de acordo com o projeto original (O 
CRUZEIRO, 2020), é de 4840 kN para os quatros pilares juntos ao pedestal do monumento. Esta força para 
um pilar é, então, 1210 kN. Para a força normal máxima de tração devido vento em cada pilar, encontrada a 
partir da análise numérica, igual a 1866,3 kN, a força normal mínima de tração devido à carga total é            
656,3 kN, valor bem próximo ao do projeto original, 660,8 kN. De acordo com o projeto original, o aço tinha 
tensão máxima em serviço de 120 MPa. Assim, a área de armadura de aço necessária é 54,7 cm2, cerca de 
1,0% da área da seção do pilar.  
 
Momento fletor de tombamento na base do monumento 

Considerando, a favor da segurança, o peso próprio de 4840 kN do projeto original, isto é, peso próprio da 
estrutura interna em concreto armado da estátua somado ao peso do manto com menor espessura, o momento 
fletor resistente ao tombamento é igual a 6292,0 kNm (4840 kN.1/2.2,6 m). 
 
O momento fletor causado pelo vento é igual a 9699,3 kNm (3730,5 kN.2,6 m), em que o esforço normal de 
3730,5 kN é o binário de forças verticais atuantes nos apoios da Figura 12. Portanto, o coeficiente de segurança 
contra o tombamento, sem levar em conta barras de aço ancoradas no bloco de fundação, é igual a 0,65 (6292,0 
kNm/9699,3 kNm). Para se ter segurança contra o tombamento, é necessário colocar armadura de tração 
ancorada no bloco de fundação. 
 
Em cada par de pilares de um dos lados da treliça espacial em concreto armado, o momento fletor de 
tombamento resistente de cálculo devido ao peso próprio deve ser maior que o momento fletor de tombamento 
de cálculo devido ao vento, conforme mostra a Equação 5. O aço utilizado na construção do monumento é o 
tipo CA-24. 
 

 0,9.4840 ./. 1 20 . 2,6 1     �2. 240000 .//1/1,15.2,6 1 �  1,5.9699,3 ./1 (5) 
 
Resolvendo a Equação 5, chega-se a As igual 0,01638 m2, ou seja, 163,8 cm2. Logo, para um pilar, As é de 
81,9 cm2, equivalente a 17 barra de aço de 25 mm de diâmetro. Na Figura 10, parece que pilar possui 16 barras 
de aço de 25 mm de diâmetro, que foram ancoradas no bloco de fundação. 
 
Momento torçor na base do monumento 

A força horizontal, devida ao vento, que atua perpendicularmente sobre a área frontal um dos braços da estátua 
é de 94,9 kN (2,5 kN/m2.7,3 m.5,2 m). Por conseguinte, o momento torçor devido ao vento é de 1328,6 kNm 
(94,9 kN.14 m). 
 
Segundo a formulação de Bredt para torção, a força horizontal ao longo da maior dimensão do pedestal do 
monumento é de 255,6 kN (0,5.1328,6 kNm/2,6 m), conforme pode se ver na Figura 13. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
A força horizontal ao longo da menor dimensão do pedestal do monumento é igual a 174,8 kN (0,5.1328,6 
kNm/3,8 m), como mostra a Figura 13. Como a diagonal da treliça está a 45o, sua força normal de tração é de 
360,4 kN (1,41.255,6 kN). Assim, a área de armadura necessária é 30,0 cm2 (360,4 kN/12 kN/cm2), que 
equivale a cerca de 6 barras de 25 mm de diâmetro e que pode ser confirmada na foto da Figura 10. 
 

 
 

Figura 13 –  Seção transversal do corpo da estátua com forças de torção. 
 

Conclusões  

Este trabalho apresentou considerações sobre a análise da ação do vento sobre o monumento ao Cristo 
Redentor, com verificação de sua estabilidade quanto ao tombamento e à torção devido ao vento. A partir de 
dados coletados sobre histórico, estrutura interna (disposição e geometria dos elementos estruturais), valores 
(propriedades dos materiais, cargas de utilização, solicitações internas, entre outros) sobre o projeto original 
e construção do monumento, constatou-se que a obra foi um marco na engenharia brasileira, devido às grandes 
dificuldades de construção e montagem e ao curto tempo de execução de 5 anos (entre os anos de 1926 e 
1931).  
 
A estrutura interna do monumento foi uma pioneira treliça tridimensional em concreto armado de grandes 
dimensões, capaz de suportar vento com velocidade característica de cerca de 200 km/h e pressão dinâmica 
de 2,5 kN/m2. Com o uso da norma ABNT NBR 6123 (1988) e de um programa computacional, verificou-se 
que os valores teóricos dos esforços solicitantes da estrutura interna do monumento encontrados neste trabalho 
foram bem próximos dos apresentados em cálculo pelo engenheiro calculista francês Albert Caquot, que 
adotou as recomendações da circular ministerial francesa de 20 de outubro de 1906. 
 
Após cálculo das áreas das armaduras de aço necessárias para os pilares e para as diagonais da treliça 
tridimensional em concreto armado no nível entre o pé da estátua e a base superior do pedestal do monumento, 
notou-se que os valores de cálculo foram similares aos empregados na obra do monumento. 
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