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Resumo 
Com o desenvolvimento constante dos sistemas de telecomunicações há uma intensa 
utilização de torres metálicas e, faz-se necessário garantir seu bom funcionamento, pois falhas 
neste serviço podem resultar em prejuízos para as empresas e para seus clientes. Para este 
tipo de estrutura, o vento é o fator determinante do projeto, e a ABNT NBR 6123 (1988) 
estabelece dois métodos para a análise da resposta de uma estrutura aos esforços de vento: 
um estático e outro dinâmico. Este trabalho tem o propósito de apresentar uma comparação 
entre a análise dos esforços de vento, pelos dois métodos estabelecidos pela norma, em uma 
torre já existente. A consideração do vento como carga dinâmica revelou uma menor 
capacidade resistente da estrutura, fornecendo resultados mais precisos que a consideração 
como carga estática. Por meio da análise modal determinou-se as frequências naturais e os 
modos de vibração da estrutura. 
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COMPARISON BETWEEN STATIC ANALYSES AND WIND DYNAMIC TOWER IN METALLIC 
 
Abstract 
With the constant development of the telecommunication system, there is an intense use of 
metal towers, and it is necessary to ensure its smooth operation, since failures in this service 
can result in losses for companies and their customers. For this type of structure, wind is the 
determining factor of the project and the ABNT NBR 6123 (1988) sets out two methods for 
analysis a structure to wind response efforts: a static and a dynamic method. This paper aims 
to present a comparison between the analysis of wind efforts by the two methods set by the 
regulation, over an existing tower. The consideration of wind as a dynamic loading revealed a 
lower behavior capacity of the structure, giving results that are more accurate than the 
consideration as static loading. By modal analysis, the natural frequencies and mode shapes of 
the structure were determined. 
 
Keywords: Metallic Tower; Wind static analysis; Wind dynamic analysis; ABNT NBR 6123 
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1  INTRODUÇÃO 

 
1.1 Apresentação 

 
Segundo Carrera e Bertolino Júnior [1] o desenvolvimento constante dos sistemas de 
telecomunicações e a necessidade de sua ampliação são as causas da atual e intensa utilização 
de torres metálicas. São muitos os tipos de estruturas para telecomunicações, que variam 
quanto a sua geometria e ao material utilizado, no entanto as torres metálicas são as mais 
utilizadas. 
 
Para estruturas de baixo peso próprio, como são as torres metálicas, localizadas em terreno de 
baixa ocorrência de terremotos, o cálculo dos esforços de vento se torna determinante no 
projeto estrutural. 
 
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), por meio da NBR 6123 (1988) [2], 
estabelece dois métodos para a análise da resposta da estrutura aos esforços de vento: um 
método estático e outro dinâmico. 
 
1.2 Objetivo 

 
O objetivo deste trabalho é, a partir destes métodos propostos pela norma brasileira, 
apresentar os resultados da comparação entre as análises dos esforços de vento, em uma 
torre metálica autoportante já existente. 

 
1.3 Referencial teórico 
 
Os ventos fortes são os de maior importância na engenharia estrutural, pois estes são 
responsáveis por provocar danos, como ruína parcial ou total, em edificações. Portanto, a 
velocidade e a aleatoriedade são dois aspectos importantes na consideração da ação do vento. 
 
De acordo com a ABNT NBR 6123 (1988) [2], a ação do vento é considerada como uma ação 
estática e dinâmica. Por um lado, o efeito estático da ação do vento leva em consideração 
apenas o coeficiente de arrasto e a pressão de obstrução, e por outro, o efeito dinâmico do 
vento se deve à turbulência atmosférica. Sendo os valores do segundo superiores aos dos 
primeiros. 

  
1.3.1 Força estática 
 
O método que a ABNT NBR 6123 (1988) [2] propõe para a determinação da ação estática 
equivalente do vento, é baseado no método de vibração aleatória proposto por Davenport 
apud Blessmann [3], porém difere dele na determinação dos parâmetros que definem essa 
ação. A norma também destaca que a vibração da estrutura em seus modos naturais dá-se em 
torno da posição deformada definida pelas pressões causadas pela componente estática do 
vento, isto é, pela velocidade média.  
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De acordo com a ABNT NBR 6123 (1988) [2], para se determinar a força estática do vento é 
necessário definir os parâmetros meteorológicos e os de coeficientes de arrasto.  
 
O primeiro parâmetro meteorológico a ser determinado é a velocidade característica do vento 
(Vk), dada pela equação: 

Vk = Vo S1 S2 S3     (1) 
 
onde S1 é fator topográfico, S2 é fator que depende da rugosidade do terreno, dimensões da 
edificação e altura sobre o terreno, e S3 é fator estatístico, que para torres de 
telecomunicações se considera igual a 1,1. A velocidade básica do vento (Vo), que é a 
velocidade de uma rajada de 3 segundos, excedida em média uma vez em 50 anos, a 10 
metros acima do solo em campo aberto e plano. Esta velocidade pode ser determinada pelas 
isopletas de vento encontradas na ABNT NBR 6123 (1988) [2].  
 
Definidos esses parâmetros ainda é necessário determinar a pressão dinâmica (q), que é dada 
pela fórmula: 

q = 0,613 Vk
2     (2) 

 
A força global do vento sobre uma edificação ou parte dela, Fg, é obtida pela soma vetorial das 
forças do vento que aí atuam. E ainda de acordo com a ABNT NBR 6123 (1988) [2], tem-se que 
a componente da força global na direção do vento, força de arrasto Fa, pode ser obtida por: 
 

Fa = Ca q Ae     (3) 
 

onde: Ca é coeficiente de arrasto, determinado pelos gráficos encontrados na norma brasileira 
e Ae é a área frontal efetiva ("área de sombra"). 
 
Para o caso de torres reticuladas de seção triangular equilátera, a força do vento pode ser 
admitida constante para qualquer ângulo de incidência do vento conforme. Quando a torre for 
reticulada constituída por barras prismáticas de faces planas e/ou por barras de seção circular 
de um ou mais diâmetros diferentes, os respectivos coeficientes são aplicados 
proporcionalmente às áreas frontais das respectivas barras. Também devem ser consideradas 
as forças de vento atuantes em estruturas adicionais como cabos e fios.  
 
1.3.2 Efeitos dinâmicos 
 
O cálculo do efeito dinâmico do vento de natureza aleatória, sobre estruturas esbeltas, 
incluindo as torres de telecomunicações possui três estágios básicos: a descrição do vento, a 
descrição das propriedades físicas e aerodinâmicas da estrutura e a combinação desses fatores 
na determinação da resposta da estrutura segundo CARRIL JÚNIOR [4]. 
 
Para a determinação da resposta dinâmica da estrutura, o primeiro parâmetro a ser 
determinado é a velocidade de projeto, que corresponde à velocidade média por 10 minutos a 
10 metros de altura sobre o solo, em terreno de categoria II, e pode ser obtida por:  
 

Vp = 0,69 Vo S1 S3     (4) 
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Em que, 0,69 se trata do fator de rajada, Vo é a velocidade básica do vento, S1 é o fator 
topográfico e S3 é o fator probabilístico. 
 
Pode-se definir as características da estrutura por dois modelos: modelo contínuo simplificado, 
adotado quando a edificação possuir seção constante e distribuição uniforme de massa; ou 
modelo discreto, adotado quando a edificação possuir propriedades variáveis com a altura.  A 
torre em questão neste trabalho será analisada pelo modelo discreto. 
 
Os demais parâmetros e equações de ambos os métodos podem ser consultados na ABNT NBR 
6123 (1988) [2]. 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para modelagem numérica e solução dos problemas dinâmicos foi utilizado o programa 
SAP2000, que é baseado no método dos elementos finitos. As respostas estática e dinâmica da 
estrutura, devidas aos esforços de vento, serão obtidas segundo as orientações da ABNT NBR 
6123 (1988) [2], para tanto serão utilizadas planilhas eletrônicas, desenvolvidas no Excel. 
 
A estrutura a ser analisada neste trabalho é uma torre existente na cidade de Araguari, Minas 
Gerais e possui 102 metros de altura, para suporte de antenas de telecomunicações. Trata-se 
de uma torre metálica treliçada, autoportante, de seção transversal triangular, com 10,94 
metros de abertura de base e 2,11 metros de abertura no topo, composta por perfis tubulares 
e ligações parafusadas.  
 
Para fins de cálculo, a torre foi subdivida em 17 módulos de 6 metros de altura cada. Estão 
dispostas 19 antenas de telecomunicação na parte superior da torre, se considera instalar mais 
3 antenas, e também será previsto uma reserva para a instalação de novas antenas. 
 
2.1 Análise estática 
 
Para o cálculo destes esforços estáticos, foram considerados: 

 
Vo = 33 m/s 
Fator topográfico S1 = 1,00 
Fator de rugosidade do terreno (S2): 

Categoria III; Classe: C; b = 0,93; Fr = 0,95; p = 0,115. 
Fator estatístico S3 = 1,10 

 
Na Tabela 1, tem-se a força de arrasto em cada módulo da estrutura, e nas tabelas 2, 3 a força 
de arrasto nas antenas. 
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Tabela 1 - Força de arrasto sobre a estrutura - análise estática. 

 

Módulo z 
Estrutura Cabos e Escada 

ΣFa (N) 
Ae (cm²)  Fa (N) Ae (m²/m) Fa (N) 

1 102 19408 3131 0,40 3098 6229 

2 96 19723 3138 0,40 3055 6193 

3 90 24099 3778 0,40 3010 6788 

4 84 31836 4912 0,40 2963 7875 

5 78 34490 5232 0,40 2912 8144 

6 72 36945 5502 0,40 2859 8361 

7 66 38092 5560 0,40 2803 8363 

8 60 39288 5611 0,40 2742 8353 

9 54 53111 7403 0,40 2676 10079 

10 48 44838 6083 0,40 2605 8688 

11 42 48649 6400 0,40 2526 8926 

12 36 52216 6630 0,40 2438 9068 

13 30 56462 6875 0,40 2338 9213 

14 24 60518 7000 0,40 2221 9221 

15 18 59154 6404 0,40 2079 8483 

16 12 62275 6142 0,40 1894 8036 

17 6 61918 5207 0,40 1615 6821 

 
Tabela 2 – Força de arrasto nas antenas existentes. 

 

Nº Altura (m) Tipo Ca Qtd. CA*Ae (m²) Fa (kN) 

1 102 RF 1,2 3 2,79 3,00 

2 102 RF 1,2 3 1,95 2,10 

3 102 RRU 1,2 3 0,45 0,49 

4 92 RF 1,2 3 2,34 2,46 

5 92 RF 1,2 3 0,70 0,74 

6 72 MW 1,6 1 1,81 1,80 

7 72 MW 1,6 1 0,62 0,61 

8 44 RRU 1,2 1 0,24 0,21 

9 44 MW 1,6 1 0,62 0,55 
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Tabela 3 - Força de arrasto nas antenas a instalar. 
 

Nº Altura (m) Tipo Qtd. CA*Ae (m²) Fa (kN) 

1 102 RRU 3 0,48 0,52 

2 50 RF 3 1,15 1,05 

 
Como reserva da torre, foi considerada uma força de arrasto de 3,00 kN e na plataforma 
superior, uma força de arrasto de 5,73 kN. 
 
2.2 Análise dinâmica 
 
Para se calcular a força de arrasto na estrutura, pelo método dinâmico obteve-se os seguintes 
parâmetros: 

 
Vp = 25 m/s 
qo = 384 N/m2 

 
Com o programa SAP2000, determinaram-se os modos de vibração da estrutura e a partir das 
frequências obtidas, determinou-se o coeficiente de amplificação dinâmica, variável com o 
ângulo de incidência do vento (vento 0: ξ = 1,6285; vento 90: ξ = 1,6337; vento-90: ξ = 0,7229), 
utilizando os valores para terreno de categoria III, expoente p = 0,185 e parâmetro b = 0,86. A 
área de referência (Ao) utilizada foi 1 m2 e a massa de referência (mo) foi 1000 kg. 
 
Na Tabela 4, apresenta-se a força de arrasto sobra a estrutura e seus componentes, pelo 
método dinâmico, aplicada em cada módulo da estrutura. 
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Tabela 4 - Força de arrasto sobre a estrutura, cabos e antenas - análise dinâmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As combinações das cargas foram feitas baseadas nas normas americanas, consultadas em 
Rodrigues [5], AISC ASD 89, que utiliza o Método das Tensões Admissíveis (método pelo qual a 
torre foi projetada), e AISC 360-05/IBC2006, que utiliza o Método dos Estados Limites e se 
aproxima bastante da norma brasileira ABNT NBR 8800 (2008) [6], uma vez que o software 
utilizado se baseia nessas normas. 
 
3.1 Análise Modal 
 
Através do software SAP 2000, foi obtido o período e, consequentemente a frequência natural 
(em Hz) de cinco modos de vibração da estrutura, mas como sugere a ABNT NBR 6123 (1988) 
[2], apenas um modo de vibração é considerado suficiente para uma precisão adequada dos 
resultados. É importante destacar que a norma sugere que toda estrutura com período 
superior a um segundo deverá ser submetida a análise com carregamento dinâmico. 

i z (m) xi (cm) A (m2) M (kg) 
V 0 V 90 V -90 

Xi (N) Xi (N) Xi (N) 

1 102 0,09447 14,92 1451,33 35490 29671 20232 

2 96 0,07616 2,17 499,50 4857 5917 3660 

3 90 0,06054 5,34 1083,46 6847 8678 5348 

4 84 0,04914 3,58 1154,45 7357 9136 6125 

5 78 0,03976 3,85 1110,87 8539 9993 7683 

6 72 0,03177 5,61 1208,68 8286 9462 7731 

7 66 0,02514 4,21 1410,20 6062 7113 5606 

8 60 0,01976 4,33 1452,78 5483 6361 5386 

9 54 0,01553 5,71 1955,77 6639 7530 6401 

10 48 0,01209 5,84 1713,55 5738 6480 5870 

11 42 0,00889 5,85 1871,14 5388 5873 5292 

12 36 0,00661 5,62 1823,34 4828 4934 4624 

13 30 0,00433 6,05 1988,58 4452 4709 4426 

14 24 0,00288 6,45 2099,97 4167 4378 4241 

15 18 0,00143 6,32 2153,03 3538 3633 3541 

16 12 0,00073 6,63 2152,60 3232 3062 3186 

17 6 0,00003 6,59 2461,55 2308 2314 2312 
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Na Tabela 5 são apresentados as frequências e os períodos fundamentais do primeiro modo de 
vibração da estrutura, obtidos pelo SAP2000, para cada tipo de incidência do vento. 
 

 
Tabela 5 - Valores do período e da frequência dos diferentes modos de vibração. 

 

 V 0 V 90 V -90 

T (s) 2,50081 2,52079 0,89253 

f (Hz) 0,39987 0,39670 1,12041 

 
3.2 Comparação entre análise estática e dinâmica: critério resistência 
 
Após a determinação dos esforços e inserção no SAP2000, obteve-se as solicitações na 
estrutura, que podem ser observadas nas Figuras 1 e 2. 
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                                                   Análise estática                    Análise dinâmica 

 

Figura 1 – Comparação entre as análises estática e dinâmica pelo Método das Tensões Admissíveis. 
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                                                      Análise estática                       Análise dinâmica 

 

Figura 2 – Comparação entre as análises estática e dinâmica pelo Método dos Estados Limites. 

 
O diagrama de cores das Figuras 1 e 2, representa a razão entre os esforços solicitantes, Sd, e a 
capacidade resistente, Rd, da estrutura. 
 
Nas Tabelas 6 e 7, tem-se os números de barras que não são capazes de suportar aos esforços 
na estrutura, pelos Método das Tensões Admissíveis e pelo Método dos Estados Limites. 
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Tabela 6 - Barras que não resistiram aos esforços pelo Método das Tensões Admissíveis 

Análise 
nº de barras que não 

resistiram aos esforços 

estático 14 

dinâmico 22 

 
Tabela 7 - Barras que não resistiram aos esforços pelo Método dos Estados Limites 

Análise 
nº de barras que não 

resistiram aos esforços 

estático - 

dinâmico 4 

 
Observa-se, que pelo Método das Tensões Admissíveis, a análise dinâmica apresentou um 
número maior de componentes da estrutura que não foram capazes de suportar aos esforços, 
representados em vermelho na região de concentração das antenas, enquanto que pela 
análise estática estes mesmos componentes são capazes de suportá-los comprometendo 
menos de 90% de sua resistência. 
 
Já pelo Método dos Estados Limites, tem-se uma melhor resposta da estrutura com relação a 
resistência aos esforços, por ambos métodos estático e dinâmico, uma vez que, apenas a 
análise dinâmica apresenta componentes da estrutura, na região superior da torre, que é a de 
maior concentração de antenas, que não são capazes de suportar aos esforços. Em ambas 
análises, os elementos na parte central da torre, identificados pela cor laranja, estão com 
esbeltez acima do limite, e carecem de reforços. 
 
Essa diferença considerável de resultados entre os Métodos das Tensões Admissíveis e dos 
Estados Limites, se deve ao fato de que este último considera as incertezas de forma mais 
racional do que o primeiro, que se utiliza de um único coeficiente de segurança para expressar 
as incertezas relacionadas às origens dos esforços solicitantes.  
 
Logo, considerando o Método das Tensões Admissíveis, método pelo qual a torre foi 
projetada, um número maior de elementos da estrutura necessitaria de reforços para suportar 
aos esforços de vento sobre as antenas existentes, aquelas que estão para instalar e as que 
podem ser instaladas no futuro. Por último, considerando o Método dos Estados Limites, 
algumas barras da estrutura também precisariam de reforços para suportar a estes esforços. 
 
3.3 Comparação entre análise estática e dinâmica: critério deslocamentos máximos  
 
Foram analisados os deslocamentos pelo Método das Tensões Admissíveis e pelo Método dos 
Estados Limites, e neste último foram consideradas as combinações frequentes e raras de 
serviço conforme a ABNT NBR 8800 (2008) [6]. 
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Esta norma, porém, não especifica o valor deslocamento máximo que se pode ter no topo de 
uma torre. Sendo assim, observou-se o que está determinado para a estrutura que mais se 
assemelha à estrutura de estudo deste trabalho, adotando-se, então, o valor de H/400, 
utilizado como referência para o deslocamento máximo horizontal, do topo dos pilares em 
relação à base, para edifícios. Logo, com um total de 102 metros de altura, a torre poderia ter 
um deslocamento máximo de 255 mm no topo. 
 
Nas Tabelas 8 e 9, tem-se os valores dos deslocamentos máximos obtidos no topo da torre. 

 
Tabela 8 - Deslocamentos pelo Método das Tensões Admissíveis 

Análise Deslocamentos (mm) Deslocamento limite (mm) 

estática 715 255 

dinâmica 742 255 

 
Tabela 9 - Deslocamentos pelo Método dos Estados Limites 

Combinação Análise Deslocamentos (mm) Deslocamento limite (mm) 

frequente de 
serviço 

estática 215 255 

dinâmica 222 255 

rara de serviço 
estática 715 255 

dinâmica 742 255 

 
Analisando primeiramente o Método dos Estados Limites, conforme as combinações 
frequentes de serviço, os valores não foram considerados preocupantes, uma vez que os 
valores de deslocamentos obtidos, em ambas análises, estática e dinâmica, não ultrapassam o 
valor máximo assumido a partir da ABNT NBR 6123. 
 
Por outro lado, já pelas combinações raras de serviço, os deslocamentos tanto pelo método 
estático quanto pelo método dinâmico, superam em quase 3 vezes o valor máximo permitido 
adotado, (valores máximos obtidos das análises: 715 mm pelo método estático e 742 mm pelo 
método dinâmico). 
 
Estes valores obtidos pelas combinações raras de serviço, são os mesmos valores dos 
deslocamentos máximos obtidos pelo Método das Tensões Admissíveis (valores obtidos das 
análises: 715 mm pelo método estático e 742 mm pelo método dinâmico). 
 
Cabe ressaltar que o Método das Tensões Admissíveis considera coeficientes de segurança 
muito conservadores com relação aos esforços solicitantes, chegando, portanto, a se 
assemelhar a uma situação rara de serviço. 
 
Pode-se dizer, então, que em uma situação rara de serviço, como a ocorrência de um tornado 
na cidade de Xanxerê em Santa Catarina no dia 20 de abril deste ano, em que os ventos podem 
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ter chegado a 330 km/h, conforme reportagem do G1 de 21 de abril de 2015, a torre poderia 
apresentar problemas por deslocamento excessivo. 
 
4 CONCLUSÃO 
 
O presente estudo, como já apontava Bertolino et al., evidenciou a importância de se 
submeter a estrutura aos efeitos dinâmicos da ação do vento a fim de obter uma análise 
estrutural mais próxima da realidade, uma vez que os valores dos esforços solicitantes devido 
ao efeito dinâmico da ação do vento são superiores aos valores dos efeitos estáticos, sendo 
necessária esta consideração sempre que o período de vibração da estrutura for maior que 1, 
como recomendado pela ABNT NBR 6123 (1988) [2]. 
 
A análise dinâmica forneceu resultados mais precisos do comportamento da estrutura com 
relação aos esforços a que esta é submetida, revelando uma menor resistência da estrutura a 
estes esforços, porém por ambos métodos, estático e dinâmico, seria necessário o reforço de 
alguns elementos (barras) da estrutura. 
 
Com relação aos deslocamentos obtidos no topo da torre, em uma situação frequente de 
serviço, os valores não são considerados preocupantes, pois não excedem o valor máximo 
assumido a partir da ABNT NBR 6123 (1988) [2], sendo o valor máximo obtido da análise igual 
a 222 mm, enquanto que em uma situação rara, a torre poderia entrar em colapso devido aos 
deslocamentos excessivos. 
 
Para trabalhos futuros, sugere-se uma nova análise da capacidade resistente apresentando 
uma proposta de substituição dos componentes que não resistiram aos esforços apresentados 
neste estudo, como também a análise das ligações das barras da torre, verificando se estas são 
capazes de resistir a estes esforços. 
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