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RESUMO

Os projetos de edifícios altos necessitam cada vez mais de sistemas estruturais simples, que facilitem a construção, reduzindo os custos e 
promovendo maior flexibilidade de utilização para os espaços planejados. Considerando-se esta finalidade, sistemas estruturais com poucas vigas 
vêm sendo muito utilizados atualmente na engenharia civil. Entretanto, sistemas estruturais compostos por um número pequenos de vigas 
podem vir a ocasionar dois tipos de problemas: diminuição da rigidez dos sistemas de contraventamento das edificações e vibrações excessivas. 
Portanto, é fundamental a verificação da estabilidade global da estrutura, como também, o desenvolvimento de estudos acerca da resposta 
estrutural dinâmica de edifícios altos e posterior avaliação do conforto humano dos usuários. Assim sendo, neste trabalho de pesquisa foi 
investigado um modelo estrutural de um edifício de 90 metros de altura com um número reduzido de vigas, objetivando-se verificar quais os 
efeitos que tal característica pode vir a gerar sobre o conforto humano, quando o referido edifício é submetido à ação dinâmica do vento. A 
consideração das forças devidas ao vento em análises dinâmicas de edifícios altos torna-se de fundamental importância, sendo que o vento 
caracteriza-se por um carregamento aleatório e instável e sua consideração de forma determinística torna-se inadequada. Portanto, a ação do 
vento será tratada de forma não determinística, utilizando conceitos estatísticos fundamentais. Este trabalho de pesquisa adota o método do 
vento sintético (Franco,2011), que utiliza a simulação de Monte Carlo para simular de forma mais realística a ação do vento. A modelagem 
numérica dos edifícios foi realizada através do emprego do programa ANSYS e para tal foram utilizadas técnicas básicas de discretização por meio 
do método dos elementos finitos. As conclusões alcançadas ao longo do estudo versam acerca da avaliação crítica da resposta estrutural 
dinâmica não determinística do edifício investigado e dos níveis de conforto humano da edificação.
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