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Resumo: Este trabalho tem como objetivo verificar os 

efeitos causados pela pressão do vento em uma 

cobertura metálica de posto de gasolina. Um protótipo 

de posto será dimensionado e submetido a ensaios em 

túnel de vento, para verificar o seu comportamento 

através de medidas de deslocamentos e deformações. Na 

fase atual, foram medidas as dimensões e foram obtidos 

parâmetros do local para caracterizar o vento.  

 

1. Introdução 
O vento causa efeitos extraordinários em objetos, 

pessoas, lugares e chega a causar colapso de estruturas 

de grande porte, assim como ocorreu com a Ponte de 
Tacoma Narrows, em 1940 [1]. 

Para dimensionar a estrutura, deve-se levar em 

consideração não apenas a pressão causada pelo vento, 

mas também eventuais cargas que ficarão na estrutura, 

como eletrodutos, fios, cabos, encanamento, entre 

outros conhecidos como sobrecarga, e o peso próprio da 

estrutura, que é fornecido pelo fabricante ou em alguns 

casos determinados pela norma. 

O vento assume alguns comportamentos específicos 

nas estruturas. Dentre esses, os vistos com mais 

frequência são a barlavento (produz um efeito de 

pressão sobre o elemento), e a sota-vento (produz um 
esforço de sucção sobre o elemento) [2]. 

 

2. Metodologia 
A fim de deixar o caso estudado mais próximo do 

real, foi realizada uma visita técnica para obter medidas 

de um posto. Com os dados coletados, foi possível 
determinar alguns parâmetros estabelecidos pela norma 

da ABNT para forças devidas ao vento em edificações 

[3]. Esses parâmetros foram usados para determinar a 

velocidade característica do vento no local do posto, 

com a seguinte equação [4]: 

 

Vk = V0.S1.S2.S3    (1) 

 

Nas considerações de cargas exercidas na estrutura, 

segundo Pinheiro [5], o objetivo inicial é determinar a 

pressão dinâmica (q), também conhecida como pressão 

de obstrução do vento, pela seguinte equação: 
 

q = 0,613Vk²     (2) 

 

3. Resultados 
Os valores dimensionais obtidos com uma trena 

foram: comprimento igual a 14,8 m, largura igual a    

6,8 m, e altura aproximada de 6 m. A velocidade básica 

do vento (V0) para o local estudado é 42 m/s, retirada do 

gráfico das Isopletas; o fator topográfico (S1) é 1,0, 

devido o terreno apresentar pouca ondulação; o fator de 

rugosidade (S2) é 0,809, obtido através da categoria e 
classe do terreno; o fator estatístico (S3) é 1,0, pois a 

edificação é para comércio com alto fator de ocupação. 

A velocidade característica do vento obtida é de     

33,98 m/s. Para a estrutura nesta região, a pressão 

dinâmica é de 707,79 N/m². 

 

4. Conclusões 
Após calcular a pressão exercida pelo vento, 

percebe-se o quão importante é a consideração deste 

fenômeno natural nas estruturas. Se esta pressão for 

desconsiderada no dimensionamento, a edificação pode 

ficar bastante danificada. A velocidade característica do 

vento aumenta conforme a altura da construção, 
aumentando assim a pressão e causando mais danos na 

estrutura. Nas próximas fases do projeto, um protótipo 

será construído e testado nos túneis de vento disponíveis 

no Centro Universitário da FEI. 
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