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 RESUMO 

Devido às tendências construtivas atuais, e limitação de espaço, cada vez mais nos 

deparamos com a necessidade de construções esbeltas, padrão construtivo este 

que expõe a estrutura há um maior grau de instabilidade. O vento surge então como 

um dos maiores vilões quanto à estabilidade de uma estrutura, devido há atuação de 

cargas horizontais, os esforços laterais simultâneos aos verticais, expõe a estrutura 

há momentos de segunda ordem. Nas construções antigas, de modo a eliminar a 

análise estrutural, os elementos estruturais eram superdimensionados podendo 

assim avaliar a estrutura como sendo de nós fixos, e desconsiderando o cálculo de 

estabilidade. Diante disso com as inovações tecnológicas e estudos aprofundados, 

métodos e softwares de cálculos foram desenvolvidos e passaram então a ser 

utilizados para análise estrutural. Este trabalho de conclusão de curso tem como 

objetivo, por meio da análise de um modelo estrutural apresentar, calcular e 

comparar os momentos de segunda ordem solicitados na estrutura, por meio da 

majoração dos carregamentos por 0,95 *    e o processo    . De forma a 

comparar os métodos utilizados, foi desenvolvido um modelo de referência que não 

leva em consideração os momentos de segunda ordem mesmo se tratando de uma 

estrutura avaliada como sujeito a instabilidade. Os resultados obtidos expõe a 

necessidade da consideração dos esforços ocasionados pelos momentos de 

segunda ordem quando se trata de uma edificação instável, ambos os métodos 

obtiveram resultados satisfatório sendo o     o processo que apresentou maior 

fator de segurança aproximadamente 4%, as conclusões foram feitas tendo como 

parâmetros os resultados obtidos na análise para os momentos fletores e esforços 

normais. 

 

Palavra chave: Estabilidade estrutural. Momentos de segunda ordem. Coeficiente   .                     

Método    . 
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INTRODUÇÃO 

A estabilidade estrutural de uma edificação é assunto cada vez mais presente 

nos dias atuais, resultado do crescimento da população e consequentemente a 

ocupação territorial, ocasionando na necessidade das construções verticais cada 

vez mais altas, consequentemente estruturas cada vez mais esbeltas. Tais relações, 

nos chama a atenção para os problemas de instabilidade, ou seja, deslocamento 

que a estrutura pode ter devido à ação das cargas horizontais em conjunto das 

ações das cargas já existentes (verticais). 

É de grande importância a analise da estabilidade do equilibro da estrutura, 

sendo imprescindível considerar a forma já deformada ao analisar outras cargas 

existentes, pois uma estrutura instável estará sob o risco de grandes problemas 

estruturais, desde fissuras e até mesmo á ruina. Os esforços calculados a partir da 

geometria deformada chamados de efeitos de segunda ordem devem ser divididos 

em três tipos de efeitos: local, localizado e global. No estudo proposto, serão 

abordados os efeitos de segunda ordem global na estrutura de concreto armado, ou 

seja, uma analise na estrutura como um todo. 

Para evitar o cálculo desnecessário dos efeitos de segunda ordem, 

primeiramente há a necessidade de uma verificação prévia da estrutura, para 

determinar se a estrutura tem ou não risco de instabilidade. As estruturas com risco 

de instabilidade decorrentes de efeitos de segunda ordem são classificadas como 

estrutura de nós móveis e as que não possuem esse risco são chamadas de 

estrutura de nós fixos. 

Caso os efeitos de segunda ordem sejam significativos, estrutura de nós 

móveis é necessário realizar uma analise de segunda ordem, visando quantificar a 

intensidade destes efeitos a serem adicionados aos efeitos de primeira ordem, como 

essa análise requer a consideração da não linearidade geométrica e física, trata-se 

de um processo difícil e trabalhoso, dispondo de tecnologia e conhecimento muitas 

vezes não disponíveis no dia a dia. 

Surge então a necessidade de um método simplificado, capaz de quantificar 

previamente e com segurança, a influência dos momentos de segunda ordem na 

estrutura de concreto. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A utilização de edificações mais esbeltas maximiza os problemas de 

estabilidade global de uma edificação, principalmente relacionadas com os efeitos 

decorrentes das ações do vento. Diante disso, para tal avaliação, é importante se 

definir qual método de análise deve utilizar. E dentre as opções, qual o mais prático 

e mais seguro? Se tratando de um assunto tão delicado como a estabilidade de uma 

estrutura, não pode haver dúvidas, tão pouco erros nesta escolha. Sendo essa a 

principal motivação deste trabalho. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar a estabilidade global de um edifício de 30 pavimentos duplamente 

simétrico, e comparar os resultados utilizando o método     (P-Delta) e o 

coeficiente de majoração         (Gama Z) estabelecido pela NBR 6118 (ABNT. 

2014). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Levantar o referencial teórico em torno dos assuntos especificados. 

b) Desenvolver um modelo estrutural do edifício em análise. 

c) Verificar a necessidade do cálculo dos momentos de segunda ordem 

utilizando os parâmetros de instabilidade   

d) Verificar a necessidade do cálculo dos momentos de segunda ordem 

utilizando os parâmetros de instabilidade    

e) Calcular os momentos de segunda ordem do edifício através do 

coeficiente de majoração   , auxiliado pelos softwares: Excel e Ftool. 

f) Calcular os momentos de segunda ordem do edifício através do método P-

Delta, auxiliado pelos softwares: Excel e Ftool. 

g) Comparar e analisar os resultados obtidos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 EQUILIBRIO 
 

Fena (2011) afirma que as configurações de equilíbrio de sistemas 

estruturais, podem corresponder a configurações de equilíbrio estáveis ou instáveis. 

O equilíbrio de um sistema pode ser considerado estável, se o sistema depois de 

sofrer um deslocamento, é capaz de regressar a configuração de equilíbrio inicial 

(ver Figura 1 (a)). Caso o sistema não regresse na configuração de equilíbrio inicial, 

a configuração de equilíbrio é chamada de instável (ver na Figura 1(b)). O equilíbrio 

é considerado neutro, quando mesmo com sua posição alterada, continua em 

estado de equilíbrio, o ponto de suspensão do corpo, coincide com seu centro de 

gravidade (ver na Figura 1 (c)). 

 

Figura 1 - Conceito de estabilidade do equilíbrio. Equilíbrio: (a) estável, (b) instável, (c) neutro. 
FONTE: FENA (2011) 

 

2.2 PROBLEMAS DE INSTABILIDADE 
 

Segundo Bueno (2009), estruturas que suportam carregamentos podem falhar 

de várias formas, dependendo do tipo da estrutura, das condições de apoio, dos 

carregamentos e do material usado. Em estruturas de concreto armado o estado 

limite ultimo, relacionado ao colapso ou qualquer forma de ruína estrutural, pode ser 

alcançado basicamente de dois modos: esgotamento da capacidade resistente e 

instabilidade do equilíbrio. Esgotamento da capacidade resistente é o 

comportamento típico de estruturas pouco esbelta, no qual o limite de resistência de 

uma sessão é definido pela ultrapassagem das deformações limites de sua fibra, 

mais comprimida ou tracionada. Instabilidade do equilíbrio sobre tudo acontece em 

elementos bastante esbeltos, onde a seção transversal não atinge seu limite máximo 

de resistência. 
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2.2.1 Estabilidade de uma estrutura de concreto 

 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) as estruturas de concreto devem ser 

projetadas e construídas de modo que, sob as condições ambientais previstas na 

época do projeto e quando utilizadas conforme preconizado em projeto, conservem 

sua segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o prazo correspondente á 

sua vida útil. 

Lima (2001) afirma que a estabilidade de uma estrutura, pode ser entendida 

como a capacidade de manter o equilíbrio sob a incidência de ações. Tratando-se de 

edifícios altos, na análise da estabilidade devem-se considerar os efeitos de 

segunda ordem, que aparecem devido à associação entre os deslocamentos 

horizontais dos nós da estrutura em sua posição deformada. 

 

2.3 EFEITOS DE SEGUNDA ORDEM 
 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) diz que os efeitos de 2ª ordem são aqueles que se 

somam aos obtidos em uma análise de primeira ordem (em que o equilíbrio da 

estrutura é estudado na configuração geométrica inicial), quando a análise do 

equilíbrio passa a ser efetuada considerando a configuração deformada. 

De acordo com Carvalho & Pinheiro (2009), todas as estruturas, até mesmo 

as mais simples, estão sujeitas as ações gravitacionais, e as ações horizontais 

decorrentes principalmente pelo vento. No caso de estruturas esbeltas, sejam elas 

por serem altas, ou possuir área de planta pequena, em relação há altura, podem 

desencadear situações de instabilidade do edifício. Embora algumas estruturas 

tenham rigidez suficiente para que possam ser desprezados, os efeitos de segunda 

ordem, ainda assim é preciso ao menos avaliar se as ações do vento são 

significativas, e precisam ser levado em conta no cálculo.  

 

 

2.3.1 Classificação quanto à deslocabilidade dos nós. 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) apresenta que, as estruturas são consideradas, 

para efeito de cálculo, de nós fixos, quando os deslocamentos horizontais são 
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pequenos e, por decorrência, os efeitos globais de 2ª ordem são desprezíveis 

(inferiores a 10 % dos respectivos esforços de 1ª ordem). Nessas estruturas, basta 

considerar os efeitos locais e localizados de 2ª ordem. 

As estruturas de nós móveis são aquelas onde os deslocamentos horizontais 

não são pequenos e em decorrência, os efeitos globais de 2ª ordem devem ser 

levados em consideração (superiores a 10 % dos respectivos esforços de 1ª ordem). 

Nessas estruturas devem ser considerados tanto os esforços de 2ª ordem globais 

como os locais e localizados. (NBR 6118, ABNT, 2014) 

 

2.3.1.1 Não linearidades 

 

Carvalho e Pinheiro (2009) dizem que, a consideração dos efeitos de segunda 

ordem conduz a não linearidade entre as ações e deformações, essa não 

linearidade devido a sua origem é chamado de não linearidade geométrica. Além 

disso a não linearidade física do material, em termos de fissuração e fluência deve 

ser considerada. 

 

2.3.1.2 Não linearidade física 

 

Oliveira (2002) analisa que, a linearidade física exprime o conceito da Lei de 

Hooke, portanto estando relacionado ao comportamento do material. No caso do 

concreto a formação e abertura de fissuras acarretam na perda proporcional entre 

tensão e deformação antes mesmo do limite de proporcionalidade ser atingido. 

Pinto, (1997) aponta que os efeitos da fissuração, da fluência e do 

escoamento da armadura, conferem ao concreto armado um comportamento não 

linear. 

Na Figura 2 e Figura 3 pode-se comparar a reação do concreto em relação da 

tensão existente. Na Figura 2 o aumento de tensão existente é constante, ou seja, 

linear, enquanto na Figura 3 temos que a reação do concreto funciona de maneira 

não linear. A principal diferença esta relacionado ao modulo de elasticidade do 

concreto. 

Na Figura 2, para qualquer intensidade de tensão, por exemplo,        e    

devido ao modulo de elasticidade ser constante, a resposta é a mesma. (ZUMAETA 

2011) 
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Figura 2 - Diagrama tensão-deformação do concreto linear.  FONTE: ZUMAETA (2011) 

 

Na Figura 3, para as        e   , a resposta do concreto não é a mesma, pois 

o modulo de elasticidade não é constante        e    . (ZUMAETA 2011) 

 

 

Figura 3 - Diagrama tensão-deformação do concreto, não linear.  FONTE: ZUMAETA (2011) 
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Segundo Zumaeta (2011), usualmente o projetista analisa sua estrutura 

baseando-se em momentos fletores, e não em tensões. Por isso é possível utilizar o 

diagrama Figura 4, que pode ser utilizado na analise não linear de pavimentos e no 

cálculo de flechas. 

 

Figura 4. Diagrama momentos e estádios, FONTE: ZUMAETA (2011) 

 

2.3.1.3 Não linearidade geométrica 
 

Oliveira (2002) credita a não linearidade, na associação com a grandeza dos 

deslocamentos e deformação da estrutura, a não linearidade geométrica deve ser 

levada em conta sempre que ocorram alterações significativas na geometria. A 

interação das forças verticais com os deslocamentos horizontais torna a estrutura 

cada vez mais distante de sua posição inicial e uma nova posição de equilíbrio, se 

existir é alcançada. 

Na Figura 5, uma barra vertical sofre deformação no sentido horizontal, 

devido há ação vertical no topo da barra.  
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Figura 5. Barra vertical com mudança de posição no espaço. FONTE: ZUMAETA (2011) 

 

Para que uma estrutura esteja equilibrada na posição inicial (indeformada), 

adicionam-se reações na base da barra, como mostrado na Figura 6, sendo uma 

dela o momento fletor de primeira ordem   , momento obtido por meio de análise do 

equilíbrio da barra na posição inicial (indeformada), ZUMAETA (2011). 

 

Figura 6 - Reações na barra vertical indeformada FONTE: ZUMAETA (2011) 

 

Se o equilíbrio for considerado na posição deformada, ou seja, na posição 

deslocada de um valor   devido à ação horizontal, será gerado um acréscimo de 

momento na base igual a         , fazendo com que o momento de primeira 

ordem mais momento de segunda ordem, chamado   , que pode ser visto na Figura 

7. ZUMAETA (2011) 
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Figura 7. Reações na barra vertical deformada. FONTE: ZUMAETA (2011) 

 

Zumaeta (2011), explica que o acréscimo de momento é um efeito de 

segunda ordem, pois foi um esforço que surgiu com a análise do equilíbrio da 

estrutura na sua posição deformada. Portanto, somente se esse esforço for levado 

em conta na análise é que a não linearidade geométrica estará sendo considerada. 

 

2.4 FORÇAS HORIZONTAIS 
 

O vento não é um problema em construções baixas e pesadas com paredes 

grossas, porém em estruturas esbeltas passa a ser uma das ações mais importantes 

a determinar no projeto de estrutura. (CHAMBERLAIN, 2010). 

De acordo com Carvalho e Pinheiro (2009), embora em algumas situações as 

estruturas tenham rigidez suficiente para que possam ser desprezados os efeitos de 

segunda ordem devido à instabilidade global, ainda assim é preciso avaliar se as 

ações do vento são significativas e precisam ser consideradas no cálculo. 

Gonçalves, (2007) afirma também que o vento possui influência na edificação 

em dois aspectos: Meteorológicos e aerodinâmicos. Os aspectos meteorológicos, é 

a influencia da velocidade do vento a ser considerada no projeto da estrutura de 

uma dada edificação. Ela é avaliada a partir de considerações como: local da 

edificação, tipo de terreno, altura da edificação, rugosidade do terreno e tipo de 

ocupação. Os aspectos aerodinâmicos relacionam-se com a análise do vento 
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levando em conta a forma da edificação, pois ao incidir sobre uma edificação, o 

vento terá um comportamento diferente em função da sua forma. 

O projetista sempre deve levar em consideração no calculo dos ventos, a 

direção dos ventos mais desfavorável para estrutura. Para a determinação da 

intensidade é necessário usar valores medidos experimentalmente e tratados 

estatisticamente (CARVALHO & PINHEIRO 2009) 

A NBR 6118 (ABNT 2014) estabelece que os esforços devidos á ação do 

vento sejam considerados, de acordo com o prescrito pela NBR 6123 (ABNT 1988), 

(forças devidas ao vento em edificações), permitindo o emprego de regras 

simplificadas previstas em normas brasileiras específicas (CARLOS & PINHEIRO 

2009). 

 

2.4.1 Determinação da velocidade do vento. 

 

O calculo para determinação da velocidade do vento característica (  ) se 

encontra de forma detalhada na NBR 6123 (ABNT 1988), se dá pela equação (1); 

 

                

 

(1) 

   = Velocidade básica do vento, conforme a localização da construção. 

   = levam em consideração as variações do relevo. 

   = Efeito combinado da rugosidade do terreno, dimensões da edificação e 

altura sobre o terreno. 

   = Fator estatístico 

 

2.4.2 Força de arrasto      

 

Segundo Gonçalves (2007) para as estruturas objetivo deste estudo, onde a 

dimensão vertical supera e muito a dimensão em planta, vários itens normativos 

passam a ser desconsiderados, pois a analise passa a ser feita de forma global, em 

que a superposição de efeitos externos (forma) com efeitos internos (aberturas) será 

obtida, tal ação é representada por um único coeficiente   , determinado coeficiente 

de arrasto. O calculo a seguir se encontra de forma detalhada na NBR 6123 (ABNT 

1988). 



21 
 
 

A componente da força global do vento força de arrasto (  ), é a soma das 

forças que atuam na edificação, devendo ser considerada todos os sentidos de 

forma vetorial, sendo que a definição destas será de acordo com as condições e 

hipóteses a serem consideradas no cálculo da estrutura. 

Em ambos os sentidos (x e y) a força global pode ser obtida pela equação (2): 

 

            

  

(2) 

   = Coeficiente de arrasto 

  = Pressão dinâmica ou pressão de obstrução em 
 

  
 

   = Área efetiva, que é a área de projeção ortogonal da edificação, sobre um 

plano perpendicular á direção do vento (“área da sombra”). 

Segundo NBR 6123:1988, item 4.2 (c), Calcula-se a pressão dinâmica ( ) por 

meio da seguinte equação: 

          
  

 

Segundo Carvalho e Pinheiro (2009), a força global da ação do vento    é a 

soma de todas as forças incidentes nas diversas superfícies que compõem um 

edifício, conforme Figura 8 

. 

 

Figura 8 - Decomposição da força global. FONTE: GONÇALVES, (2004) 
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A componente da força global na direção do vento, e que age 

perpendicularmente a superfície lateral da edificação, é a força de arrasto    visto 

anteriormente na equação (2). 

 

2.5 IMPERFEIÇÕES GEOMÉTRICAS GLOBAIS E DESAPRUMO. 
 

Para verificação do estado limite último das estruturas reticuladas a NBR 

6118 (ABNT 2014) afirma, devem ser consideradas as imperfeições geométricas do 

eixo dos elementos estruturais da estrutura descarregada. Essas imperfeições 

podem ser dividas em dois grupos: globais e locais. 

Para o estudo a seguir, como se trata de uma analise de um edifício como um 

todo, serão analisadas apenas as imperfeições globais. 

Ainda na NBR 6118 (ABNT 2014) na análise global dessas estruturas, sejam 

elas contraventadas ou não, deve ser considerado um desaprumo dos elementos 

verticais. 

Segundo Lima (2001), o desaprumo é resultado de uma inclinação acidental, 

um deslocamento angular    em relação á posição inicial que varia conforme a 

edificação, o desaprumo ocorre devido imperfeições construtivas, conforme mostra a 

Figura 9. 

 

 

Figura 9: Imperfeições geométricas globais. FONTE: NBR 6118 (ABNT 2014) 
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A NBR 6118 (ABNT 2014) recomenda que o desaprumo seja estimado 

através das Equações (3) e (4), a estimativa deste desaprumo varia para cada 

edificação de acordo com a altura total H e o número de prumadas de pilares n. 

 

 
   

 

   √ 
 

(3) 

 

 

       √
     

 

 

 

(4) 

 

Onde   está em metros e os limites inferiores e superiores para    conforme 

Equação (5) 

 

       

{
 

 

 

      
 

   

      
 

   

 

 

(5) 

A NBR 6118 (ABNT 2014) apresenta que a consideração das ações de vento 

e desaprumo deve ser realizada de acordo com as seguintes possibilidades; 

a) Quando 30 % da ação do vento forem maiores que a ação do desaprumo, 

considera-se somente a ação do vento. 

b) Quando a ação do vento for inferior a 30 % da ação do desaprumo, 

considera-se somente o desaprumo respeitando a consideração de 1mín, conforme 

definido acima. 

c) Nos demais casos, combina-se a ação do vento e desaprumo, sem 

necessidade da consideração do 1mín. Nessa combinação, admite-se considerar 

ambas as ações atuando na mesma direção e sentido como equivalentes a uma 

ação do vento, portanto como carga variável, artificialmente amplificada para cobrir a 

superposição. 

A comparação pode ser feita com os momentos totais na base da construção e 

em cada direção e sentido da aplicação da ação do vento, com desaprumo calculado 

com a, sem a consideração do      . 

Segundo Lima, (2001) o deslocamento angular    deve ser transformado em 

um conjunto de ações externas que se equilibram equivalentes, ou seja, que 
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proporcione mesma força em relação à base da estrutura. Essas forças chamadas 

de    devem ser utilizadas na verificação da estabilidade global. Conforme Figura 

10. 

 

Figura 10. Transformação do desaprumo em forças horizontais fictícias Fonte: Lima (2001) 

 

  
     ∑        

 

   

 

 

(6) 

 

 

Sendo: 

   número de pilares contínuos do pórtico; 

   ângulo de desaprumo do pórtico, em radianos (sendo           ) 

    ação vertical aplicada pelo pavimento   no pilar  . 

 

A equação (6) leva em consideração o número de pilares contínuos do 

pórtico, ângulo de desaprumo e ação aplicada pelo pavimento no pilar. 

 

2.6 PARAMETROS DE ESTABILIDADE GLOBAL 
 

Diversos estudos têm sido utilizados na intenção de estabelecer parâmetros 

que ajude o projetista a prever a necessidade de se realizar uma análise de segunda 

ordem em toda a estrutura. A importância destes parâmetros se evidencia ao se 

avaliar que para se determinarem os efeitos de segunda ordem, são necessários 

recursos adicionais e tempo de análise. Sendo assim os parâmetros de estabilidade 
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global, surgem para auxiliar o projetista na verificação previa da necessidade ou 

não, do calculo dos momentos de segunda ordem na estrutura como o parâmetro ( ) 

e o coeficiente (  ) (CARMO 1995). 

Conforme a NBR 6118 (ABNT 2014) apresenta, se os efeitos de segunda 

ordem forem inferiores a 10% dos efeitos de primeira ordem, a estrutura passa a ser 

considerada de nós fixos, e os momentos a serem considerados passam a ser     

conforme Equação (7) 

             

 

(7) 

Onde     é o valor de cálculo do momento total que inclui o momento de 

segunda ordem e     que é o valor de cálculo do momento de primeira ordem. 

 

 

2.6.1 PARÂMETRO DE INSTABILIDADE ( )  

 

O parâmetro ( ) foi definido em 1967 por Beck e Konig baseado na teoria de 

Euler e é utilizado para avaliar a consideração ou não dos efeitos de segunda ordem 

através da rigidez estrutural (VASCONCELOS & FRANÇA, 1997). 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT 2014) uma estrutura reticulada simétrica 

pode ser considerada como sendo de nós fixos se seu parâmetro de instabilidade   

for menor que o valor   , Equação (8): 

 
  =      √

  

        
 

 

(8) 

     = é a altura total da estrutura, medida a partir do topo da fundação ou de 

um nível pouco deslocável do subsolo. 

   = é o somatório de todas as cargas verticais atuantes na estrutura (a partir 

do nível considerado para o cálculo de     , com seu valor característico) 

         = somatório da rigidez de todos os pilares na direção considerada; no 

caso de estrutura de pórticos, de treliças ou mistas, ou com pilares de rigidez 

variável ao longo da altura, permite considerar produto de rigidez        de um pilar 

equivalente seção constante; o valor de   (módulo de elasticidade ou módulo de 

deformação tangencial) é dado em NBR 6118 (ABNT 2014) 8.2.8, e o valor de   

(inercia) deve ser calculado considerando a sessão bruta dos pilares. 
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A NBR 6118 (ABNT 2014) diz que o valor de   é comparado a um valor   , de 

modo que, se     , a estrutura é considerada de nós fixos, e se      é 

considerada de nós móveis conforme Equação (9) 

 

             = Estrutura de nós fixos 

      = Estrutura de nós móveis 

 

(9) 

                                  

                                         

 

(10) 

Sendo na equação (10)   o número de níveis de barras horizontais (andares) 

acima da fundação ou de um nível pouco deslocável do subsolo. 

O parâmetro   não se aplica a estruturas significativamente assimétricas, ou 

que apresentem deslocamentos horizontais apreciáveis sob ação das cargas 

verticais (NBR 6118, 2014). 

Segundo Zumaeta (2011), na prática o parâmetro   é bem menos utilizado 

que o coeficiente   , pois somente o   permite calcular os momentos de segunda 

ordem utilizando os resultados obtidos no calculo de momentos de primeira ordem. 

 

2.6.2 PARÂMETRO DE INSTABILIDADE COEFICIENTE     

 

FRANCO e VASCONCELOS (1991) introduziu o parâmetro de instabilidade 

(  ), mede o grau de sensibilidade de uma edificação com relação aos efeitos de 

segunda ordem, podendo-se também ser utilizado para majorar os efeitos de 

primeira ordem devido a forças horizontais, levando aos efeitos de segunda ordem 

finais. (BUENO 2009). 

A NBR 6118 (ABNT 2014) restringe a utilização do coeficiente    na avaliação 

da importância dos esforços de segunda ordem globais, sendo validos apenas para 

estrutura reticulada de no mínimo quatro andares. 

Bueno (2009) explica que, este processo de avaliação está embasado nas 

sucessivas configurações da linha elástica, geradas pela ação das cargas verticais 

em estruturas com os nós deslocados, acontecendo como uma progressão 

geométrica. Levando-se em consideração primeiramente a analise linear. O 
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momento de primeira ordem     é calculado em relação a base da edificação, ou 

seja sua posição inicial indeformada, conforme surgem os respectivos 

deslocamentos nos nós da estrutura formando assim a primeira configuração da 

linha elástica. Com a nova posição deformada, as forças verticais passam a gerar 

momentos de segunda ordem    e novos deslocamentos de nós. Este processo é 

contínuo, gerando novos   , conforme a repetição ocorre, os valores dos novos    

obtidos, serão menores. O momento final     é o resultado de todos os momentos 

de primeira e segunda ordem que atuam na estrutura conforme Equação (11): 

 

                            

 

(11) 

Onde   representa o número total de iterações realizadas para o equilíbrio. 

O cálculo do     será abordado no item: 2.6.3. 

Considera-se que a estrutura é de nós fixos se for obedecida a condição 

      . O valor de    é obtido pela Equação (12) 

 
   

 

  
       

        

 
(12) 

 

        É a soma dos produtos de todas as forças verticais atuantes na 

estrutura, na combinação considerada, com seus valores de cálculo, pelos 

deslocamentos horizontais de seus respectivos pontos de aplicação, obtidos da 

análise de 1ª ordem. 

         É o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos de 

todas as forças horizontais da combinação considerada, com seus valores de 

cálculo, em relação à base da estrutura. 

 

2.6.2.1 Calculo de estabilidade global, momento de primeira ordem + momento 
de segunda ordem. 

 

Lima (2001) explica que, quando uma estrutura é classificada como de nós 

móveis, surge à necessidade de se considerar também a soma da parcela dos 

efeitos de segunda ordem no dimensionamento dos elementos estruturais. Para tal 

analise, é necessária a utilização de outros métodos. 
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2.6.3 Processo     

 

Os esforços de primeira e segunda ordem podem ser obtidos, por meio do 

método P-Delta. Porém ele não é um parâmetro de estabilidade, sendo assim 

necessário previamente analisar a estabilidade da estrutura quanto aos seus nós. O 

    é um processo de análise não-linear geométrica (ZUMAETA 2011). 

Há diversos métodos para a aplicação do processo    ; método dos dois 

ciclos iterativos, método da carga lateral fictícia, método da carga de gravidade 

iterativa e método da rigidez negativa. Segundo Zumaeta (2011), o método da carga 

lateral fictícia é o mais utilizado, portanto esse será o procedimento abordado neste 

estudo. 

Lima (2001) afirma que após a análise de primeira ordem, as forças verticais 

aplicadas agora deslocadas, resultam em novos esforços, que causam novos 

deslocamentos, assim sucessivamente. 

 

Figura 11.Posições deslocadas em iteração sucessivas FONTE: LIMA (2001) p.81. 

 

A cada interação obtém-se uma nova força horizontal fictícia e, e com essa 

nova força o processo é repetido, até que a posição de equilíbrio seja alcançada 

(ZUMAETA 2011).  

Como foi visto na Figura 11, o processo     foi mostrado em uma barra 

engastada na base e livre no topo, simples e vertical para melhor visualização, a 

Figura 12, mostra o processo     aplicado em edifícios de múltiplos andares 

(ZUMAETA 2011). 
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Figura 12. Cargas fictícias (H’) em edifícios de múltiplos andares FONTE: GAIOTTI (1989). 

 

A primeira etapa é a de aplicação de carregamento vertical, surgindo, logo 

após os esforços horizontais fictícios (cortante fictícia,   , e a carga lateral fictícia,   ) 

(ZUMAETA 2011). 

Os esforços cortantes fictícios podem ser obtidos pela Equação (13) 

 
     

∑  

  
           

 

(13) 

Carga lateral fictícia H’ de um andar (i) pode ser obtida subtraindo-se a 

cortante fictícia desse andar (i) do valor relativo ao andar inferior (i-1), conforme 

equação (14) 

                

 

(14) 
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Na Figura 13 pode-se observar a face indeformado edifício e a face 

deformada. 

 

Figura 13.Deslocamento dos pavimentos FONTE: ZUMAETA (2016) 
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Na Figura 14 são indicados os deslocamentos horizontais entre os 

pavimentos.  

       

 

 

Figura 14. Deslocamentos horizontais entre os pavimentos FONTE: ZUMAETA (2016). 

 

Zumaeta (2011) explica que se devem utilizar os deslocamentos entre os 

pavimentos da Figura 14- b, para obter o momento igual à equação (15). Dividindo-

se cada parcela pela respectiva altura   , obtém-se o binário de forças fictícias, o 

qual é representado pela equação (13), subtraindo-se a força cortante     de      , 

conforme a Figura 14- b obtém-se a equação (14), anteriormente mostrada, para a 

carga lateral fictícia    . 

 

 ∑              
(15) 
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Figura 15. Esquema de forças verticais (a) e horizontais (b) FONTE: ZUMAETA (2016). 

 

Com a aplicação das cargas verticais, como mostrado na Figura 15- a, 

surgiram momentos, por causa dos deslocamentos horizontais entre os pavimentos. 

Na Figura 15- b ainda estão aplicadas as cargas verticais, que não foram 

indicadas, para permitir melhor visualização das cargas horizontais fictícias. 
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3 METODOLOGIA 
 

Neste capitulo, será apresentada a metodologia empregada para que se 

possa calcular, comparar e analisar os momentos de segunda ordem de um edifício 

de trinta pavimentos, utilizando dois métodos,     e         segundo a NBR 6118 

(ABNT 2014). A metodologia utilizada para a comparação entre os dois 

procedimentos, foi por meio de um estudo de caso, com um edifício de concreto 

armado. 

Dessa forma, os resultados obtidos nesse trabalho serão representativos para 

estruturas com um comportamento similar ao edifício de análise. 

 

3.1 ETAPAS DA PESQUISA 
 

Conforme apresentado no capitulo 2 deste trabalho, esta pesquisa teve como 

base a NBR 6118 (ABNT 2014) projetos de estrutura de concreto e NBR 6123 

(ABNT 1988) forças devidas ao vento em edificações, foi realizado uma busca em 

teses relacionadas ao comportamento da estrutura de concreto, estabilidade de 

construções esbeltas, cargas horizontais e efeitos causados por momentos de 

segunda ordem, após as revisões, deu-se inicio ao desenvolvimentos de um modelo 

estrutural do edifício, e suas respectivas analises conforme item 3.3. 

 

3.2 MATERIAIS E FERRAMENTAS EMPREGADAS 
 

Devido à necessidade de repetitivos cálculos, interações e análise das 

reações estruturais, dois softwares computacionais foram imprescindíveis na 

elaboração do trabalho. 

 

3.2.1.1 MS Excel 

 

O Excel é um programa informático desenvolvido e distribuído pela Microsoft 

Corp. Trata-se de um software que permite realizar tarefas contabilísticas e 

financeiras graças às suas aplicações para criar e trabalhar com folhas de cálculo 

CONCEITO DE EXCEL (2011). 

Como o método P Delta, é um processo de interação de resultado, o Excel foi 

o programa escolhido pela sua precisão  e exatidão em cálculos. O Excel armazena 
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e calcula com 15 dígitos significativos de precisão, de forma simples, onde poderá 

ser utilizado com conhecimentos básicos de informática (CONCEITO DE EXCEL 

2011). 

Como todo cálculo executado exigiu aplicações repetitivas, a utilização das 

planilhas de cálculo do Ms Excel teve grande utilidade, alguns Software de 

engenharia, dispõe da execuções simplificadas dos cálculos executados neste 

trabalho, mesmo assim o uso do MS Excel se torna positivo no entendimento do 

processo de interações. Versão utilizada MS Excel 2010. 

 

3.2.1.2 Ftool 

 

Ftool é um programa que se destina ao ensino do comportamento estrutural 

de pórticos planos, seu objetivo básico decorre a necessidade do Ftool ser uma 

ferramenta simples, unindo em uma única interface recursos para uma eficiente 

criação e manipulação do modelo aliado a uma análise da estrutura rápida, 

transparente e a uma visualização de resultados rápida e efetiva (MARTHA 2015). 

A principal funcionalidade do Ftool para o desenvolvimento do trabalho foi na 

modelagem estrutural, apresentando deslocamentos e esforços, facilitando o 

entendimento do comportamento estrutural do edifício de análise. 

 

3.3 EDIFICIO DE ANÁLISE 
 

De forma a viabilizar a modelagem estrutural em um software educacional, 

optou-se por definir um edifício de análise com simetria dupla. 

O edifício proposto tem 30 pavimentos, totalizando 90 metros de altura. Com 

projeção em planta de 30 m x 30 m. Os pavimentos são compostos por 36 pilares de 

30 cm x 30 cm ligados por vigas típicas de 20 cm x 70 cm, e por uma laje maciça de 

concreto armado com espessura de 12 cm, representados na Figura 16 e Figura 17. 

A concepção do edifício foi realizada de forma a buscar uma estrutura com 

alto grau de instabilidade, permitindo dessa forma, a análise dos efeitos de segunda 

ordem. 
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                       Figura 16 – Edifício de análise: planta tipo modelo estrutural FONTE: O AUTOR (2017) 



36 
 
 

 

                        Figura 17 – Edifício de análise: Perspectiva FONTE: O AUTOR (2017) 
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Foi utilizado para a modelagem do edifício um concreto de classe C30, 

conforme recomendação da NBR 6118 (ABNT 2014). Na Tabela 1 estão 

apresentadas as características do concreto utilizado. 

 

Tabela 1 Característica do concreto 

CONCRETO C30 

fck (Mpa) Eci (Mpa) Ecs (Mpa) 

30 30672 26838 

 

3.4 CARREGAMENTOS 
 

Segundo NBR 6118 (ABNT 2014) na análise estrutural deve ser considerada 

a influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a 

segurança do edifício de análise. 

 

3.4.1  Peso próprio 

 

Considerado como uma ação permanente, conforme NBR 6118 (ABNT 2014). 

Considerando vigas 20 cm x 70 cm, e todas as lajes com 12 cm de espessura 

a massa especifica do concreto armado de 25 kN/m³ a resultante do peso próprio foi 

de 3,75 kN/m² em todos os pavimentos. 

 

3.4.2 Sobrecarga 

 

Foi considerado como carga vertical variável da estrutura, uma sobrecarga de 

utilização de 2 kN/m². 

 

3.4.3 Cargas horizontais – Vento 

 

A força ocasionada pelo vendo, foi calculada de acordo com a NBR6123 

(ABNT 1988) seguindo o procedimento estabelecido no referencial teórico do 

presente trabalho. 

 

3.4.3.1 Velocidade característica      
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A primeira etapa para definição do carregamento de vento, é definir a 

velocidade característica (    ), conforme Equação (1). 

 

                

 

(1) 

Para    que representa a velocidade característica do vento básico foi 

utilizado o valor de 45m/s na intenção de obter um resultado referente a uma região 

mais critica como pode ser observado no mapa de isopletas Figura 18. 

 

 

 

Figura 18 - Isopletas da velocidade básica Vo (m/s). Adaptada Fonte: NBR 6123 (ABNT 1988) 
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Foi estabelecido um valor de    = 1,0 que representa um terreno plano ou 

pouco ondulado de for a representar uma condição desfavorável. 

O fator    leva em consideração a rugosidade do terreno e as dimensões da 

edificação, é determinado de forma individual para casa pavimento, equação (16) 

 

          
 

  
   

(16) 

 

 

   

  - Parâmetro de correção de classe da edificação 

   = Fator rajada 

  = altura acima do terreno (em metros) 

  = parâmetro meteorológico 

 

A NBR 6123 (ABNT, 1988) estabelece cinco categorias de terreno, em função 

de sua rugosidade, e três classes referentes às dimensões da edificação. Para a 

análise em questão, com o objetivo de aproximar-se de um conceito de construção 

comumente utilizada em Curitiba, os “edifícios clubes”, que contam com grandes 

áreas de bosques e espaços de lazer, por isso considerou-se as seguinte: 

 Categoria IV: Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, altos 

e pouco espaçados. Exemplos: florestas com árvores altas, de copas 

isoladas, centros de grandes cidades, complexos industriais bem 

desenvolvidos. A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual 

ou superior a 25 m. 

Sobre as dimensões, a edificação em análise define-se: 

 Classe C: Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior 

dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 m. 
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Tabela 2 - Parâmetros meteorológicos para o fator S2. Adaptada FONTE: ZUMAETA (2011) 

 

 

Com esses parâmetros foi definido o fator    para cada pavimento, estando 

os resultados apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Fator    para todos os pavimentos. 

Fator S2 

Pavimento z (m) b p         

1 3 0,84 0,135 1 0,714 

2 6 0,84 0,135 1 0,784 

3 9 0,84 0,135 1 0,828 

4 12 0,84 0,135 1 0,861 

5 15 0,84 0,135 1 0,887 

6 18 0,84 0,135 1 0,909 

7 21 0,84 0,135 1 0,928 

8 24 0,84 0,135 1 0,945 

9 27 0,84 0,135 1 0,961 

10 30 0,84 0,135 1 0,974 

11 33 0,84 0,135 1 0,987 

12 36 0,84 0,135 1 0,999 

13 39 0,84 0,135 1 1,009 

14 42 0,84 0,135 1 1,020 

15 45 0,84 0,135 1 1,029 

16 48 0,84 0,135 1 1,038 

17 51 0,84 0,135 1 1,047 

18 54 0,84 0,135 1 1,055 

19 57 0,84 0,135 1 1,062 

20 60 0,84 0,135 1 1,070 

21 63 0,84 0,135 1 1,077 

22 66 0,84 0,135 1 1,084 

23 69 0,84 0,135 1 1,090 

24 72 0,84 0,135 1 1,097 

25 75 0,84 0,135 1 1,103 

26 78 0,84 0,135 1 1,108 

27 81 0,84 0,135 1 1,114 

28 84 0,84 0,135 1 1,120 

29 87 0,84 0,135 1 1,125 

30 90 0,84 0,135 1 1,130 

 

 

Por se tratar de um edifício residencial para o fator probabilístico    o foi 

considerado grupo 2 conforme a Tabela 4. 
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                Tabela 4 - Valores mínimos do fator S3. Adaptada. FONTE: ZUMAETA (2011) 

 

 

Após o levantamento dos respectivos parâmetros, e substituindo na equação 

(1) os valores referentes à velocidade característica do vento, para cada pavimento 

pode ser observado na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Velocidade característica por pavimento 

Velocidade Característica do vento (Vk) 

Pavimento z (m) Vo m/s                          Vk (m/s) 

1 3 45 1 0,714 1 32,129 

2 6 45 1 0,784 1 35,281 

3 9 45 1 0,828 1 37,266 

4 12 45 1 0,861 1 38,742 

5 15 45 1 0,887 1 39,927 

6 18 45 1 0,909 1 40,922 

7 21 45 1 0,928 1 41,782 

8 24 45 1 0,945 1 42,542 

9 27 45 1 0,961 1 43,224 

10 30 45 1 0,974 1 43,843 

11 33 45 1 0,987 1 44,411 

12 36 45 1 0,999 1 44,936 

13 39 45 1 1,009 1 45,424 

14 42 45 1 1,020 1 45,881 

15 45 45 1 1,029 1 46,310 

16 48 45 1 1,038 1 46,715 

17 51 45 1 1,047 1 47,099 

18 54 45 1 1,055 1 47,464 

19 57 45 1 1,062 1 47,812 

20 60 45 1 1,070 1 48,144 

21 63 45 1 1,077 1 48,462 

22 66 45 1 1,084 1 48,767 

23 69 45 1 1,090 1 49,061 

24 72 45 1 1,097 1 49,344 

25 75 45 1 1,103 1 49,616 

26 78 45 1 1,108 1 49,880 

27 81 45 1 1,114 1 50,135 

28 84 45 1 1,120 1 50,381 

29 87 45 1 1,125 1 50,621 

30 90 45 1 1,130 1 50,853 

 

3.4.3.2 Força de arrasto      

 

Para definir o coeficiente de arrasto é necessário estabelecer o coeficiente de 

arrasto da estrutura, que é função da projeção em planta da edificação. 
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O coeficiente de arrasto é determinado por meio de um ábaco apresentado na 

NBR 6123 (ABNT, 1988), considerando ventos de baixa ou alta turbulência. 

Para obter um parâmetro pessimista, a edificação em questão foi considerada 

em uma zona de baixa turbulência, estabelecendo um coeficiente de arrasto de 1,32 

conforme apresentado na Figura 19. 

 

 

Figura 19 Coeficiente de arrasto (Ca) para edificações com planta retangular em vento de baixa 
turbulência. Adaptada Fonte: NBR 6123 (ABNT, 1988). 

 

Desta forma, está apresentado na Tabela 6 os valores da força de arrasto 

para cada um dos pavimentos da edificação. 
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Tabela 6 - Força de arrasto em todos os pavimentos 

CALCULO FORÇA DE ARRASTO (fa) 

Pavimento Vk (m/s) 
q (N/m²) 0,613 * 

Vk² Ca Ae Fa (kN) 

1 
32,129 632,800 

1,32 90 75,1767 

2 
35,281 763,036 

1,32 90 90,64865 

3 
37,266 851,314 

1,32 90 101,1361 

4 
38,742 920,075 

1,32 90 109,3049 

5 
39,927 977,212 

1,32 90 116,0928 

6 
40,922 1026,521 

1,32 90 121,9506 

7 
41,782 1070,147 

1,32 90 127,1334 

8 
42,542 1109,433 

1,32 90 131,8006 

9 
43,224 1145,282 

1,32 90 136,0595 

10 
43,843 1178,330 

1,32 90 139,9856 

11 
44,411 1209,046 

1,32 90 143,6347 

12 
44,936 1237,787 

1,32 90 147,049 

13 
45,424 1264,828 

1,32 90 150,2616 

14 
45,881 1290,391 

1,32 90 153,2985 

15 
46,310 1314,654 

1,32 90 156,1809 

16 
46,715 1337,763 

1,32 90 158,9263 

17 
47,099 1359,841 

1,32 90 161,5491 

18 
47,464 1380,990 

1,32 90 164,0616 

19 
47,812 1401,297 

1,32 90 166,4741 

20 
48,144 1420,839 

1,32 90 168,7957 

21 
48,462 1439,680 

1,32 90 171,034 

22 
48,767 1457,877 

1,32 90 173,1958 

23 
49,061 1475,480 

1,32 90 175,287 

24 
49,344 1492,533 

1,32 90 177,3129 

25 
49,616 1509,074 

1,32 90 179,278 

26 
49,880 1525,140 

1,32 90 181,1866 

27 
50,135 1540,760 

1,32 90 183,0423 

28 
50,381 1555,964 

1,32 90 184,8485 

29 
50,621 1570,776 

1,32 90 186,6082 

30 
50,853 1585,220 

1,32 45 94,16207 
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3.4.3.3 Imperfeições geométricas globais (Desaprumo). 

 

Segundo NBR 6118 (ABNT 2014) a consideração das ações de vento e 

desaprumo deve ser realizada de acordo com as seguintes possibilidades: 

a) Quando 30 % da ação do vento forem maiores que a ação do desaprumo, 

considera-se somente a ação do vento. 

b) Quando a ação do vento for inferior a 30 % da ação do desaprumo, 

considera-se somente o desaprumo respeitando a consideração de 1mín, conforme 

definido acima. 

Dessa forma, se faz necessário avaliar os efeitos decorrentes das ações de 

desaprumo e compará-los com os esforços produzidos pelo vento. Na Tabela 7 está 

apresentada esta análise. 
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Tabela 7 - Comparativo entre força do vento e desaprumo 

COMPARATIVO DESAPRUMO X VENTO 

Pav C. Vertical (kN)               (rad) FH Desaprumo (kN) 0,3*FH Vento 

1 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 22,5530 

2 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 27,1946 

3 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 30,3408 

4 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 32,7915 

5 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 34,8278 

6 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 36,5852 

7 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 38,1400 

8 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 39,5402 

9 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 40,8178 

10 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 41,9957 

11 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 43,0904 

12 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 44,1147 

13 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 45,0785 

14 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 45,9895 

15 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 46,8543 

16 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 47,6779 

17 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 48,4647 

18 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 49,2185 

19 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 49,9422 

20 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 50,6387 

21 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 51,3102 

22 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 51,9587 

23 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 52,5861 

24 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 53,1939 

25 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 53,7834 

26 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 54,3560 

27 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 54,9127 

28 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 55,4545 

29 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 55,9825 

30 5175 1,1E-03 3,3E-03 2,5E-03 4,4E-05 0,2299 28,2486 
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 Após o cálculo do     e     , verificou-se que o valor utilizado para o calculo 

do    foi o do       , calculando a Força Horizontal do desaprumo, foi possível 

concluir que os valores de 30% da força horizontal do vento em qualquer pavimento, 

são superiores à força ocasionada pelo desaprumo, sendo desconsideradas para 

efeito de cálculo.  

 

3.4.4 Combinações de ações 

 

Conforme NBR 6118 (ABNT 2014), os valores de cálculos foram obtidos 

multiplicando-os pelos seus respectivos coeficientes de ponderação   ,conforme    

Tabela 8 e Tabela 9, considerando os coeficientes de ponderação das ações, no 

estado-limite último (ELU). 

 

   Tabela 8 - Coeficiente ELU Tabela 11.1. FONTE: NBR 6118 (ABNT 2014) 
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Tabela 9 - Coeficiente ELU Tabela 11.2. FONTE: NBR 6118 (ABNT 2014) 

 

 

Como a análise trata-se da estabilidade global, a combinação de ações, foi 

feita levando em consideração, a atuação da carga horizontal vento, como sendo a 

carga variável principal, a carga vertical sobrecarga, sendo variável secundária, 

conforme   Tabela 10. 
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  Tabela 10 - Combinação de ações 

COMBINAÇÃO DE AÇÕES 

PAVIMENTO CARREGAMENTO       (kN)       COMBINAÇÕES (kN) 

TODOS PESO PRÓPRIO 3375 1,4 1 4725 

TODOS SOBRECARGA 1800 1,4 0,5 1260 

1 VENTO 75,177 1,4 1 105,247 

2 VENTO 90,649 1,4 1 126,908 

3 VENTO 101,136 1,4 1 141,590 

4 VENTO 109,305 1,4 1 153,027 

5 VENTO 116,093 1,4 1 162,530 

6 VENTO 121,951 1,4 1 170,731 

7 VENTO 127,133 1,4 1 177,987 

8 VENTO 131,801 1,4 1 184,521 

9 VENTO 136,060 1,4 1 190,483 

10 VENTO 139,986 1,4 1 195,980 

11 VENTO 143,635 1,4 1 201,089 

12 VENTO 147,049 1,4 1 205,869 

13 VENTO 150,262 1,4 1 210,366 

14 VENTO 153,299 1,4 1 214,618 

15 VENTO 156,181 1,4 1 218,653 

16 VENTO 158,926 1,4 1 222,497 

17 VENTO 161,549 1,4 1 226,169 

18 VENTO 164,062 1,4 1 229,686 

19 VENTO 166,474 1,4 1 233,064 

20 VENTO 168,796 1,4 1 236,314 

21 VENTO 171,034 1,4 1 239,448 

22 VENTO 173,196 1,4 1 242,474 

23 VENTO 175,287 1,4 1 245,402 

24 VENTO 177,313 1,4 1 248,238 

25 VENTO 179,278 1,4 1 250,989 

26 VENTO 181,187 1,4 1 253,661 

27 VENTO 183,042 1,4 1 256,259 

28 VENTO 184,849 1,4 1 258,788 

29 VENTO 186,608 1,4 1 261,251 

30 VENTO 94,162 1,4 1 131,827 

 

 

 

 



51 
 
 

3.5 LIMITAÇOES DO TRABALHO 
 

Esse trabalho tem algumas limitações que envolvem o conceito da edificação, 

a metodologia de análise e as próprias limitações computacionais. Como principais 

limitações vale destacar: 

 A metodologia do trabalho se baseou em um estudo de caso e, portanto 

não pode ser expandida para estruturas com características diferentes do 

edifício de análise proposto; 

 O software utilizado para análise estrutural, Ftool, tem um limite de 480 

barras. E, portanto, não foi possível realizar uma análise considerando 

todos os elementos componentes do edifício. Esse item será melhor 

detalhado no próximo capitulo; 

 Não foi realizada a análise interação solo-estrutura. Portanto, a fundação 

foi considerada como um engaste perfeito; 

 Os efeitos da não linearidade física não foram considerados; 

 A modelagem foi realizada considerando elemento plano, dessa forma 

eventuais efeitos decorrentes da torção do edifício foram desprezados; 

 As lajes foram consideradas como diafragma rígido, permitindo a 

modelagem simplificada. 

 

3.6 MODELO ESTRUTUAL 
 

O modelo estrutural foi desenvolvido no software Ftool, sendo modelado 

apenas um dos seis pórticos em virtude da limitação mencionada no capitulo 

anterior. As vigas e os pilares foram definidos conforme o estabelecido em projeto. 

Os carregamentos foram aplicados considerando 1/6 do valor característico 

de forma á manter a compatibilização junto ao pórtico. O modelo estrutural pode ser 

visto na Figura 20. 
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                 Figura 20 - Modelo estrutural com cargas características (Ftool).  FONTE: O AUTOR 

 

Na Tabela 11 estão apresentados os carregamentos já considerando as 

reduções, os valores característicos e de cálculo. 
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Tabela 11 - Compatibilização de  carregamentos 

CARREGAMENTOS 

PAVIMENTO CARGAS (kN) 1/6 CARGAS CARACTERISTICAS 1/6 CARGAS DE CALCULO 

TODOS 3375 562,5 787,5 

TODOS 1800 300 210 

1 75,177 12,529 17,541 

2 90,649 15,108 21,151 

3 101,136 16,856 23,598 

4 109,305 18,217 25,504 

5 116,093 19,349 27,088 

6 121,951 20,325 28,455 

7 127,133 21,189 29,664 

8 131,801 21,967 30,753 

9 136,059 22,677 31,747 

10 139,986 23,331 32,663 

11 143,635 23,939 33,515 

12 147,049 24,508 34,311 

13 150,262 25,044 35,061 

14 153,298 25,550 35,770 

15 156,181 26,030 36,442 

16 158,926 26,488 37,083 

17 161,549 26,925 37,695 

18 164,062 27,344 38,281 

19 166,474 27,746 38,844 

20 168,796 28,133 39,386 

21 171,034 28,506 39,908 

22 173,196 28,866 40,412 

23 175,287 29,215 40,900 

24 177,313 29,552 41,373 

25 179,278 29,880 41,832 

26 181,187 30,198 42,277 

27 183,042 30,507 42,710 

28 184,848 30,808 43,131 

29 186,608 31,101 43,542 

30 94,162 15,694 21,971 

 
 
3.7 VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE 

 

Para verificar e avaliar a estabilidade da estrutura de análise foi utilizado dois 

parâmetros de instabilidade. 
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3.7.1 Parâmetro de instabilidade ( ) 

 

O parâmetro de instabilidade ( ) foi calculado de acordo com a NBR 6118 

(ABNT 2014) seguindo o procedimento estabelecido no referencial teórico do 

presente trabalho, conforme Equação (17). 

 

 
  =      √

  

        
 

(17) 

 

Para      que representa a altura da estrutura, medida a partir do nível do 

terreno até o topo da estrutura foi utilizado o valor de 90 m conforme projeto do 

edifício de análise. 

O somatório de carregamentos verticais    foi calculado multiplicando os 

carregamentos verticais característicos, pelo número de pavimentos (30 andares), 

obtendo o valor de 25.875 kN.  

Conforme característica do concreto utilizado, o módulo de elasticidade 

secante     é de 26.838.000 kN/m². 

A NBR 6118 (ABNT 2014) trás que para obtenção da inercia do pilar 

equivalente (  ), deve-se calcular o deslocamento no topo da estrutura considerando 

os carregamentos horizontais de cálculo, considerar a rigidez de um pilar 

equivalente de seção constante, engastado na base e livre no topo, considerando a 

altura total que sob a ação do mesmo carregamento sofra o mesmo deslocamento 

obtendo assim a Equação (18). 

 
 

     
∑        

         
 

(18) 

 

O número total de pilares na sessão é de   = 6 conforme projeto. 

O deslocamento    obtido por meio do software Ftool, após os carregamentos 

horizontais característicos é 0,327 m. 

Aplicando os respectivos parâmetros na equação (18), o valor referente à 

inercia do pilar equivalente (  ) é de 10,21m4. 
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Após levantamento dos respectivos parâmetros, e substituindo na equação 

(17) o valor referente ao parâmetro de instabilidade ( ) pode ser observado na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Parâmetro alfa 

PARÂMETRO ALFA 

NK = ∑    (kN) ∑   (kN) ECS (kN/m²) Htot (m) n (pilares) dx Ic   

25875 737,5792493 26838000 90 6 0,327 10,211 0,874 

 

Como o resultado do parâmetro   = 0,874 >    = 0,6 a estrutura pode ser 

considerada como nós móveis e, portanto deve-se então calcular e considerar os 

momentos de segunda ordem (   ) respectivos. 

 

3.7.1.1 Coeficiente    
 

O coeficiente    foi calculado de acordo com a NBR 6118 (ABNT 2014), 

conforme Equação (18) procedimento estabelecido no referencial teórico deste 

trabalho. 

 

 
   

 

  
       

        

 
(19) 

 

Para o momento de tombamento        , utiliza-se o somatório da 

multiplicação dos carregamentos horizontais de calculo de cada pavimento, pela sua 

respectiva altura (braço de alavanca), para o edifício de analise foi o valor de         

= 52277,666 kN.m. 

O momento ocasionado pelos carregamentos verticais        , pode ser 

calculado, multiplicando os carregamentos verticais pelos deslocamentos 

horizontais, a somatória desse valores correspondem a 8586,640 kN. 

Aplicando as somatórias dos momentos calculados, na equação (12), tem-se 

o valor do coeficiente   , multiplicadas pelo deslocamento horizontal (dx), obtendo 

assim       , a Tabela 13 apresenta os cálculos para o coeficiente    conforme 

Equação (12). 
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Tabela 13 Coeficiente Gama z 

COEFICIENTE GAMA Z 

Pav 
1/6 Carga vertical (kN) 

(TAB 11) 
Altura 

(m) FH (kN) 1/6 
dx (m) 
ftool M1, tot, d 

Delta M tot,d (kN.m) 
(Fv*dx*1,4)    

1 997,500 3 17,541 
0,0220 

52,624 
21,983 

1,1965 

2 997,500 6 21,151 
0,0446 

126,908 
44,454 

3 997,500 9 23,598 
0,0670 

212,386 
66,833 

4 997,500 12 25,504 
0,0893 

306,054 
89,029 

5 997,500 15 27,088 
0,1112 

406,325 
110,969 

6 997,500 18 28,455 
0,1329 

512,193 
132,588 

7 997,500 21 29,664 
0,1542 

622,954 
153,827 

8 997,500 24 30,753 
0,1751 

738,084 
174,636 

9 997,500 27 31,747 
0,1955 

857,175 
194,970 

10 997,500 30 32,663 
0,2153 

979,899 
214,784 

11 997,500 33 33,515 
0,2346 

1105,987 
234,039 

12 997,500 36 34,311 
0,2533 

1235,212 
252,699 

13 997,500 39 35,061 
0,2714 

1367,380 
270,729 

14 997,500 42 35,770 
0,2888 

1502,325 
288,100 

15 997,500 45 36,442 
0,3055 

1639,899 
304,779 

16 997,500 48 37,083 
0,3215 

1779,974 
320,739 

17 997,500 51 37,695 
0,3368 

1922,434 
335,955 

18 997,500 54 38,281 
0,3513 

2067,176 
350,402 

19 997,500 57 38,844 
0,3650 

2214,106 
364,058 

20 997,500 60 39,386 
0,3778 

2363,140 
376,899 

21 997,500 63 39,908 
0,3899 

2514,200 
388,908 

22 997,500 66 40,412 
0,4011 

2667,215 
400,066 

23 997,500 69 40,900 
0,4114 

2822,121 
410,356 

24 997,500 72 41,373 
0,4208 

2978,856 
419,761 

25 997,500 75 41,832 
0,4293 

3137,365 
428,269 

26 997,500 78 42,277 
0,4370 

3297,596 
435,867 

27 997,500 81 42,710 
0,4437 

3459,500 
442,543 

28 997,500 84 43,131 
0,4494 

3623,031 
448,288 

29 997,500 87 43,542 
0,4542 

3788,146 
453,095 

30 997,500 90 21,971 
0,4582 

1977,403 
457,015 

   
SOMATÓRIA 

 
52277,666 

8586,640 
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Como o resultado do coeficiente    = 1,1965 > 1,1, a estrutura pode ser 

considerada como nós móveis e, portanto deve-se calcular e considerar os 

momentos de segunda ordem (   ) respectivos. 
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4 RESULTADOS 
 

Neste capitulo serão apresentado os resultado fruto das análises e depois 

comparados entre si. 

Três modelos serão analisados: Modelo referência,    e P- . 

Para fins de comparação será utilizado quatro pilares pertencendo a dois 

pavimentos diferentes são eles: 

P1 e P4 do pavimento térreo, e P1 e P4 do 15º andar, os pilares podem ser 

observados na Figura 21 e Figura 22 respectivamente. 

 

 

Figura 21 - Pilares para amostra de resultados 

 

 

Figura 22 – Vista - pilares para amostra de resultados (Ftool) 

 

4.1 MODELO REFERÊNCIA 
 

De forma a permitir a análise comparativa, foi estabelecido um modelo estrutural de referência o qual 
não leva em consideração a analise dos momentos de segunda ordem ocasionados pelas cargas 
horizontais, deslocamentos e cargas verticais. Podemos dizer que, trataremos uma estrutura que 
deveria ser avaliada de nós fixos, como uma estrutura de nós móveis. No seu modelo estrutural foram 
considerados carregamentos de cálculo como pode ser visto na  
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Figura 23. 
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Figura 23 - Modelo estrutural modelo referência (Ftool) Fonte: O AUTOR 

 

 

Ocasionados pelo carregamento do modelo referência nos pilares P1 e P4, 

pavimento térreo e 15º andar, a Tabela 14 apresenta os valores dos momentos e 

forças normais.  

 

Tabela 14 - Reações - Modelo referência  

REAÇÕES - MODELO REFERÊNCIA 

PAVIMENTO PILAR FORÇA NORMAL (kN) Mbase (kN.m) Mtopo (kN.m) 

1 P1 -2699,559 -252,127 238,097 

1 P4 -5685,027 -263,548 260,937 

15 P1 -2096,153 -70,404 69,872 

15 P4 -2964,867 -190,702 190,572 

 

 



61 
 
 

4.2 MODELO ESTRUTURAL    
 

O modelo estrutural    foi estabelecido, utilizando a majoração dos esforços 

de primeira ordem pelo método 0,95*  , majoração essa que permite calcular de 

forma simplificada os momentos de segunda ordem de uma estrutura de nós 

móveis. 

Os acréscimos de esforços causados pelo efeito de segunda ordem foram 

calculados de acordo com a NBR 6118 (ABNT 2014), seguindo o procedimento 

estabelecido no referencial teórico do presente trabalho. 

Para calcular o momento de segunda ordem majoram-se os esforços 

horizontais de todos os pavimentos, por 0,95*  , além das majorações decorrentes 

das combinações. Os valores majorados estão apresentados na Tabela 15, e o 

modelo estrutural na Figura 24. 
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Tabela 15 - Momentos de segunda ordem - Gama Z 

CARGAS – MOMENTO 1ª ORDEM + 2ª ORDEM 0,95   

Pavimento FH (kN) FH MAJORADO (0,95    (kN) 

1 17,541 19,939 

2 21,151 24,042 

3 23,598 26,824 

4 25,504 28,990 

5 27,088 30,791 

6 28,455 32,344 

7 29,664 33,719 

8 30,753 34,957 

9 31,747 36,086 

10 32,663 37,128 

11 33,515 38,096 

12 34,311 39,001 

13 35,061 39,853 

14 35,770 40,659 

15 36,442 41,423 

16 37,083 42,151 

17 37,695 42,847 

18 38,281 43,513 

19 38,844 44,1537 

20 39,386 44,769 

21 39,908 45,363 

22 40,412 45,936 

23 40,900 46,491 

24 41,373 47,028 

25 41,832 47,549 

26 42,277 48,055 

27 42,710 48,548 

28 43,131 49,027 

29 43,542 49,493 

30 21,971 24,974 
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Figura 24 - Modelo estrutural modelo Gama Z (Ftool) Fonte: O AUTOR 

 

Ocasionados pelo carregamento do modelo    nos pilares P1 e P4, pavimento 

térreo e 15º andar, a Tabela 16 apresenta os valores dos momentos e forças 

normais.  

 

Tabela 16 - Reações Gama Z FONTE: O AUTOR 

REAÇÕES -     

PAVIMENTO PILAR FORÇA NORMAL (kN) Mbase Mtopo 

1 P1 -2499,727 -287,19 271,831 

1 P4 -5697,06 -299,507 296,474 

15 P1 -2051,642 -89,083 88,567 

15 P4 -2977,816 -214,488 214,307 
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4.3 MODELO ESTRUTURAL      
 

O modelo estrutural    , foi, utilizado na analise comparativa, é o modelo 

que leva em consideração a não linearidade geométrica para obter as ações dos 

momentos de segunda ordem, esse processo só é possível após um processo de 

interações até que se chegue a uma posição de equilíbrio. 

O acréscimo de esforços causados pelos efeitos de segunda ordem foi 

calculado conforme o procedimento estabelecido no referencial teórico do presente 

trabalho. 

Após análise de primeira ordem, antes da primeira iteração, é preciso obter 

alguns parâmetros. 

Aplicando os carregamentos laterais na estrutura no software Ftool, é possivel 

analisar os esforços e comportamentos estruturais, obtendo os deslocamentos (dx) 

em todos os pavimentos. 

Os momentos de tombamento    , é o resultado da multiplicação de todos os 

carregamentos horizontais pelas suas respectivas alturas (braço de alavanca). 

Multiplicando os carregamentos verticais, por todos os deslocamentos, é 

possível obter    

Ao somar  ∑     ∑    tem-se então o valor de   , momento este que será 

utilizado para encontrar a primeira força fictícia. 

Para obter a carga horizontal fictícia, é preciso encontrar os carregamentos 

horizontais que causam o mesmo momento que   , para simplificação do processo, 

foi realizada a divisão de todos os carregamentos horizontais por um número 

qualquer, obtendo assim uma proporção entre eles, na Tabela 17, o valor utilizado 

para divisão foi a força horizontal do primeiro pavimento FH1, portanto a proporção 

entre cargas ficou assim, FHX / FH1. 

Os valores obtidos para a primeira interação podem ser observados na 

Tabela 17. 
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Tabela 17 – Pré-interação 1 - P-Delta FONTE: O AUTOR 

MOMENTO 2 
RELAÇÃO ENTRE CARGAS (PARA FH 

FICTICIO) 

Deslocamento 
Horizontal 

Dx (m) 

M1 kN.m 
 

(Fh*h) 

   kN.m 
 

(FVc*dx) 

M2 
 

∑     ∑    

Relação 
entre cargas 

 
FHX/FH1 

Proporção * 
altura 

 
(FHX/FH1) * h 

∑
   

   
   

0,022 52,624 21,983 

60864,31 

1 3 

2980,2737 

0,045 126,908 44,454 1,206 7,235 

0,067 212,386 66,833 1,345 12,108 

0,089 306,054 89,029 1,454 17,448 

0,111 406,325 110,969 1,544 23,164 

0,133 512,193 132,588 1,622 29,199 

0,154 622,954 153,827 1,691 35,514 

0,175 738,084 174,636 1,753 42,077 

0,195 857,175 194,970 1,810 48,866 

0,215 979,899 214,784 1,862 55,863 

0,235 1105,987 234,039 1,911 63,051 

0,253 1235,212 252,699 1,956 70,418 

0,271 1367,380 270,729 1,999 77,952 

0,289 1502,325 288,100 2,039 85,645 

0,306 1639,899 304,779 2,078 93,488 

0,322 1779,974 320,739 2,114 101,474 

0,337 1922,434 335,955 2,149 109,595 

0,351 2067,176 350,402 2,182 117,847 

0,365 2214,106 364,058 2,214 126,223 

0,378 2363,140 376,899 2,245 134,719 

0,390 2514,200 388,908 2,275 143,331 

0,401 2667,215 400,066 2,304 152,054 

0,411 2822,121 410,356 2,332 160,885 

0,421 2978,856 419,761 2,359 169,820 

0,429 3137,365 428,269 2,385 178,857 

0,437 3297,596 435,867 2,410 187,991 

0,444 3459,500 442,543 2,435 197,221 

0,449 3623,031 448,288 2,459 206,544 

0,454 3788,146 453,095 2,482 215,957 

0,458 1977,403 457,015 1,253 112,729 

SOMA 52277,666 8586,6396         
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Dividindo M2 por ∑
   

   
  , e multiplicando pelo fator relação entre cargas, é 

possível obter o valor dos carregamentos horizontais fictícios, de modo que o 

processo se repete, até um novo momento M3. 

O processo continua até que a diferença entre os momentos Mi e Mi+1 sejam 

menores que o pré-estabelecido. 

Para o modelo estrutural em questão, será admitido um erro máximo na 

iteração < 1%.  

Os valores desta iteração podem ser observados na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Interação 1 P Delta FONTE: O AUTOR 

1ª ITERAÇÃO 

M2 
 

Q 
FICTICIA 

PAV. 
FH 

FICTICIA 
(kN) 

Desloc. com 
carga fictícia 

M1, tot, d 
FVc * novo 

deslocament
o (kN.m) 

M3 

ERRO 
2º 

INTERA
ÇÃO % 

60864 20,422 

1 20,422 0,026 52,624 25,595 

62274,69 2,265 

2 24,625 0,052 126,908 51,755 

3 27,474 0,078 212,386 77,810 

4 29,694 0,104 306,054 103,653 

5 31,538 0,130 406,325 129,197 

6 33,129 0,155 512,193 154,366 

7 34,537 0,180 622,954 179,094 

8 35,805 0,204 738,084 203,322 

9 36,962 0,228 857,175 226,995 

10 38,028 0,251 979,899 250,063 

11 39,020 0,273 1105,987 272,481 

12 39,947 0,295 1235,212 294,207 

13 40,820 0,316 1367,380 315,199 

14 41,645 0,336 1502,325 335,421 

15 42,428 0,356 1639,899 354,840 

16 43,174 0,374 1779,974 373,422 

17 43,886 0,392 1922,434 391,138 

18 44,569 0,409 2067,176 407,958 

19 45,224 0,425 2214,106 423,855 

20 45,855 0,440 2363,140 438,806 

21 46,463 0,454 2514,200 452,788 

22 47,050 0,467 2667,215 465,779 

23 47,618 0,479 2822,121 477,758 

24 48,169 0,490 2978,856 488,708 

25 48,702 0,500 3137,365 498,614 

26 49,221 0,509 3297,596 507,459 

27 49,725 0,517 3459,500 515,233 

28 50,216 0,523 3623,031 521,922 

29 50,694 0,529 3788,146 527,518 

30 25,580 0,533 1977,403 532,071 

    SOMATÓRIO 52277,66 9593,908   



 
 

68 

 

Como o erro da primeira interação foi de 2,265%, fica admitida a necessidade 

de uma segunda interação, o processo é repetido novamente, utilizando os novos 

valores obtidos. 

Após segunda interação, pode-se notar que a diferença entre o M4 e M3, é de 

0,37%, sendo assim as interações se encerram, e os valores a serem considerados 

como carregamentos laterais podem ser observados Tabela 19. 

Os carregamentos do modelo     podem ser observados na Figura 25. 
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Tabela 19 - Segunda interação P Delta FONTE: O AUTOR 

2ª ITERAÇÃO 

M3 
 

Q 
FICTICIA 

PAV. 
FH 

FICTICIA 
(kN) 

Desloc. 
com carga 

fictícia 
M1, tot, d 

FVc * novo 
deslocamento 

(kN.m) 
M4 

ERRO 2º 
INTERAÇÃO 

% 

61871,574 20,76 

1 20,90 0,026 52,62 26,19 

62506,19 0,37 

2 25,20 0,053 126,91 52,95 

3 28,11 0,080 212,39 79,61 

4 30,38 0,106 306,05 106,05 

5 32,27 0,133 406,32 132,19 

6 33,90 0,158 512,19 157,94 

7 35,34 0,184 622,95 183,24 

8 36,63 0,209 738,08 208,03 

9 37,82 0,233 857,17 232,25 

10 38,91 0,256 979,90 255,85 

11 39,92 0,279 1105,99 278,79 

12 40,87 0,302 1235,21 301,02 

13 41,77 0,323 1367,38 322,50 

14 42,61 0,344 1502,33 343,19 

15 43,41 0,364 1639,90 363,06 

16 44,17 0,383 1779,97 382,07 

17 44,90 0,401 1922,43 400,19 

18 45,60 0,418 2067,18 417,40 

19 46,27 0,435 2214,11 433,67 

20 46,92 0,450 2363,14 448,97 

21 47,54 0,464 2514,20 463,27 

22 48,14 0,478 2667,22 476,56 

23 48,72 0,490 2822,12 488,82 

24 49,28 0,501 2978,86 500,02 

25 49,83 0,511 3137,37 510,16 

26 50,36 0,521 3297,60 519,21 

27 50,88 0,528 3459,50 527,16 

28 51,38 0,535 3623,03 534,01 

29 51,87 0,541 3788,15 539,73 

30 26,17 0,546 1977,40 544,39 

SOMATÓRIA 52277,66619 10228,5     
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                  Figura 25 - Modelo estrutura P Delta FONTE: O AUTOR 

 

Ocasionados pelo carregamento do modelo     nos pilares P1 e P4, 

pavimento térreo e 15º andar, a Tabela 20 apresenta os valores dos momentos e 

forças normais.  

 

Tabela 20 Reações  P-Delta 

REAÇÕES - P-DELTA 

PAVIMENTO PILAR FORÇA NORMAL (kN) Mbase Mtopo 

1 P1 -2431,291 -299,198 283,384 

1 P4 -5701,181 -311,821 308,643 

15 P1 -2036,399 -95,48 94,969 

15 P4 -2982,251 -222,634 222,435 
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4.4 COMPARATIVO DOS MÉTODOS 
 

Neste capitulo será comparado os valores obtidos por meio do modelo 

referência, coeficiente    e método     em relação ao modelo referência. 

 

4.4.1 Reações normais 

 

Observando o comportamento dos pilares “modelo referência” comparando 

seus esforços normais, observa-se que o posicionamento e a altura dos pilares 

influenciam diretamente nas tensões obtidas. 

O pilar mais carregado foi o P4 situado no 1º andar, e posicionado na região 

central da estrutura, ao analisar os pilares P1 1º andar canto e P4 15º andar central, 

concluiu-se que a localização do pilar central ocasiona mais esforço normal do que 

os situados em um pavimento mais baixo, portanto o fator que mais influenciou nas 

forças normais foi a localização dos pilares no pavimento. 

Os valores dos esforços normais “modelo referência” da Tabela 14, podem 

ser observados na Figura 26. 

 

 

                   Figura 26 - Forças Normais "Modelo referencia" FONTE: O AUTOR 

 

 

As forças normais nos pilares ocasionados pelos carregamentos “modelo 

estrutural   ” foram comparadas com os pilares “modelo referência”. 
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Observou-se que os esforços normais, alteram-se conforme o posicionamento 

dos pilares. Nos pilares centrais, ouve um leve aumento nos esforços normais, e nos 

pilares laterais, observa-se que os esforços normais foram reduzidos. 

Este comportamento ocorre devido a um efeito binário, enquanto os esforços 

normais tendem a comprimir os pilares, os carregamentos horizontais tracionam, 

aliviando as respectivas tensões. Já os pilares centrais, sofrem compressão, seja 

pelos esforços normais ou pelo vento, resultando assim no acréscimo de forças. 

Os valores dos esforços normais “modelo estrutural   ” da Tabela 16 podem 

ser observados na Figura 27. 

 

 

Figura 27 - Forças Normais "Modelo estrutural Yz" FONTE: O AUTOR 

 

 

As forças normais nos pilares ocasionados pelos carregamentos “   ,” 

foram comparados com os pilares “modelo referência”. 

O comportamento observado, foi o mesmo da analise anterior, nos pilares de 

canto, há redução nos esforços normais. Pode ser confirmado que quanto maior o 

carregamento horizontal nos pilares de canto, maior o alívio de esforços normais, 

nos pilares centrais, quanto maiores os carregamentos horizontais, maior a 

resultante de esforços normais. 

Os valores dos esforços normais “modelo estrutural    ” da Tabela 20 

podem ser observados na             Figura 28 



 
 

73 

 

            Figura 28- Forças Normais "Modelo estrutural P - DELTA" FONTE: O AUTOR 

 

É possível afirmar, que o pilar se comporta da mesma maneira quando 

comparados ao coeficiente    e método    , o que difere é a intensidade do 

comportamento, na Figura 29, analisando o gráfico apresentado é possível observar 

o aumento e a diminuição dos esforços normais em relação ao modelo referência. 

No pilar P1 térreo, os esforços normais tiveram uma diminuição de 7,40% no 

coeficiente    e 10,35% no método    . 

 

 

            Figura 29 - Gráfico Força normal FONTE: O AUTOR 
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4.4.2 Momento fletor 

 

Observando o comportamento dos pilares “modelo referência” comparando 

seus respectivos momentos, foi possível observar que, os pilares situados 1º andar 

sofrem mais esforços do que no 15º Andar. 

E que os pilares de canto sofrem uma variação maior em seus momentos 

fletores, sendo os pilares térreos os mais carregados, e conforme se aproximam da 

metade da estrutura tem seus momentos aliviados. 

Isso ocorre pela intensidade da força do vento, como o carregamento 

horizontal no topo do prédio é maior, o momento na base da estrutura também é 

maior, da mesma forma que, as cargas horizontais nos pavimentos baixos serem 

menores, o momento na outra extremidade tente a ser menor (força x distância). 

Os valores dos momentos referentes ao “modelo de referência” da Tabela 14 

podem ser observados na Figura 30. 

 

 

            Figura 30 - Momento fletor - Modelo referência FONTE: O AUTOR 

 

Os momentos nos pilares ocasionados pelos carregamentos “modelo 

estrutural   ” foram comparados com os pilares “modelo referência”. 

Observou-se que em todos os pilares tiveram aumentos nos momentos, 

ocasionados pela majoração dos carregamentos horizontais. 

Os valores dos momentos “modelo estrutural   ” da Tabela 16 podem ser 

observados na Figura 31. 
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Figura 31 - Momento fletor - Modelo Gama Z FONTE: O AUTOR 
 

Os momentos nos pilares ocasionados pelos carregamentos “modelo 

estrutural    ” foram comparados com os pilares “modelo referência”. 

Novamente pode-se observar, que o maior carregamento horizontal originado 

pelo modelo estrutural     ocasionou em um maior esforço de momentos, o maior 

aumento no momento, encontra-se no pilar P1 15º Andar, chegando a 37,43% de 

aumento.  

Os valores dos momentos referentes ao “   ” da Tabela 20 podem ser 

observados na 

Figura 32 Momento fletor - Modelo P-Delta FONTE: O AUTOR 
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Figura 32 - Figura 33 - Momento fletor - Modelo P-Delta FONTE: O AUTOR 

 

Observa-se que, os valores de momentos obtidos por meio do modelo 

referência, são consideravelmente menores que os valores obtidos por meio do 

coeficiente    e método    ”. Destacando a importância em se considerar os 

esforços de segunda ordem ocasionados pelo vento. 

Pode-se observar que apesar de mais prático, adotar o método   , significa 

também, adotar um fator de segurança menor na consideração dos resultados, na 

Figura 34 é possível ver o aumento dos momentos em cada pilar (expresso em 

porcentagem), em relação ao modelo referência.  

 

 

       Figura 34 - Gráfico de percentual de aumento dos momentos FONTE: O AUTOR 

 

  

14,17 13,62 

26,76 

12,45 

19,82 19,05 

37,43 

17,42 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

TERREO - P1 (%) TERREO - P4 (%) 15º ANDAR - P1
(%)

15º ANDAR P4
(%)

PERCENTUAL DE AUMENTO MOMENTO 
FLETOR 

YZ

P-DELTA



 
 

77 

5 CONCLUSÕES 
 

Este trabalho de conclusão de curso apresentou a analise estrutural de um 

edifício quanto a sua estabilidade global, os métodos para sua avaliação e 

quantificação. Os resultados dos cálculos feitos por meio do coeficiente    e método  

    foram comparados, os parâmetros utilizados neste trabalho tiveram como base 

as NBR6118 (2014) e NBR6123 (1988). 

A primeira conclusão que se obtive, ainda na fase metodológica, no cálculo 

das forças do vento, a altura do edifício de analise deve sempre ser levada em 

consideração no calculo dos carregamentos horizontais. Em edifícios esbeltos, na 

grande maioria dos casos, a força horizontal causada por imperfeições geométricas 

e desaprumo não serão consideradas por ser < 0,3 x Fh Ventos. 

Nas avaliações da estrutura quanto a sua estabilidade, os métodos    e   

apontaram para o mesmo resultado, uma estrutura com um alto grau de 

estabilidade, com efeitos de segunda ordem a considerar na avaliação estrutural. O 

método    mostrou-se ser mais útil que o parâmetro  , podendo avaliar e também 

calcular o grau de instabilidade estrutural, majorando as cargas horizontais utilizando 

0,95   , é possível obter os valores aproximados dos esforços de segunda ordem. 

Ao calcular os momentos se segunda ordem pelo coeficiente    e método 

   , foi possível identificar o aumento nos esforços, momentos fletores e força 

normal. No caso dos esforços normais, os pilares de canto tiveram alterações na 

magnitude dos esforços em virtude da consideração dos efeitos de segunda ordem, 

a variação máxima encontrada foi de aproximadamente -10% e -7% nos modelos e 

método     e    respectivamente, comparados com o modelo referência. Nos 

momentos fletores, foi onde ficou claro a importância da consideração dos 

momentos de segunda ordem no dimensionamento da estrutura, observando 

aumentos de 37% em relação ao modelo referência quando aplicado o método      

e 26% quando aplicado o    . 

Comparando coeficiente    e método     comprova-se a aproximação dos 

resultados. O ponto negativo é que os valores obtidos por meio do coeficiente    são 

menores, ocasionando um grau de segurança inferior, ao    , o coeficiente    

mostrou momentos menores que os obtidos por meio do método    , mesmo 

assim os valores obtidos pelo   , são admitidos, tornando-se um recurso bastante 

utilizado nos dias de hoje, por se tratar de uma maneira fácil de obtenção dos 
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esforços de segunda ordem, e que pouco impacto gera no dimensionamento da 

armadura, sendo essa análise inclusive, passível de ser realizada em um trabalho 

futuro. 
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