
Resumo 

 

Este trabalho aborda uma série de conceitos base no que concerne à acção do vento 

sobre edifícios altos, começando por ser estabelecidas algumas considerações 

fundamentais acerca da circulação do vento na camada limite atmosférica bem como 

acerca da sua interacção com as estruturas. É feita uma análise da metodologia 

proposta pelo Eurocódigo 1 para quantificação de tal acção sobre os edifícios, bem 

como é elaborada uma comparação da metodologia proposta por este com a 

metodologia ainda vigente na regulamentação portuguesa. 

É escolhido um edifício concreto que é modelado computacionalmente com recurso a 

um programa comercial de cálculo estrutural e que servirá de caso de estudo. Para este 

mesmo edifício são aplicados os dois regulamentos considerados com vista à 

determinação de esforços e deslocamentos. 

Sendo os edifícios altos um género de estruturas capazes de ser excitadas 

dinamicamente perante a acção do vento, adopta-se uma metodologia simplificada para 

quantificação desta acção dinâmica na direcção do escoamento com vista ao estudo de 

sistemas de controlo de vibrações. 

São descritas algumas técnicas de controlo de vibrações dando-se especial destaque 

aos amortecedores de massas sintonizadas que serão implementados no caso de 

estudo. É obtida a resposta ao longo do tempo em termos de deslocamentos e 

acelerações para o caso de estudo considerado e é feita uma comparação da resposta 

do edifício sob a acção dinâmica do vento com e sem sistema de controlo de vibrações. 
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Abstract 

 

This work addresses a number of basic concepts regarding the wind effects on tall 

buildings. Some key considerations are established about the wind movement in the 



atmospheric boundary layer as well as the wind interaction with structures. An analysis 

of the methodology proposed by Eurocode 1 is made for quantification of such action on 

buildings, and a comparison between the methodology proposed by this and the 

methodology still in force in Portuguese legislation is drafted. 

Using commercial software for structural calculation a specific case of study is modeled 

and the two different regulations are applied with the intention of comparing efforts and 

displacements. 

As tall buildings are kinds of structure capable of being dynamically excited under the 

wind loads, a simplified method for quantifying the dynamic action on these structures is 

adopted with the purpose of studying techniques for vibration control of along-wind 

response. Using commercial software for structural calculation, the response in terms of 

displacements and accelerations for the considered case of study are obtained. 

Some techniques for vibration control are described with special emphasis for the tuned 

mass dampers. For the same case study, there is a comparison between the building´s 

response under the dynamic action of the wind with and without a tuned mass damper. 
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