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RESUMO 
 

No momento de escolha de um sistema construtivo, passa pelo engenheiro a 

responsabilidade de escolher um sistema nos qual dê respostas eficientes com 

relação a preço, qualidade e estabilidade de uma estrutura. Este trabalho 

pretendeu mostrar a  utilização de estruturas pré-moldadas para a realização 

de prédios com nível médio de altura e cargas relativamente altas. Porém, para 

a emprego deste sistema construtivo, fez-se necessário a verificação de sua 

estabilidade global, e não tão menos importante a deslocabilidade da estrutura. 

Se obteve resultados acima dos valores permitidos por norma, tanto para o 

parâmetro de instabilidade Υz quanto para o limite de deslocamento da 

estrutura, de H/1700. Os deslocamentos totais máximos da estrutura cem 

porcento rotulado deram 5,155mm e 12,775mm para as fachadas à 0º e 90º 

respectivamente, ultrapassando o valor de 9,176mm estipulado por norma. 

Sendo assim, através do software de elementos finitos SAP2000 foi modelada 

a estrutura pré-moldada, e a partir de alguns modelos foi possível a 

visualização da eficiência de se aplicar o engastamento em alguns pontos da 

estrutura. O modelo B do primeiro cenário obteve a melhor locação de pilares 

para engastamento, reduzindo os deslocamentos para 2,923mm e 6,541mm 

para as fachadas à 0º e 90º, se adequando assim ao valor limite de norma. O 

modelo B-4 obteve deslocamentos para a fachada à 0º de 3,512mm e para a 

fachada à 90º de 8,163mm, considerando engastamento no 4º e 5º 

pavimentos. O último cenário mostrou a eficiência de se aplicar o 

engastamento no penúltimo pavimento, o qual recebe um maior carregamento 

horizontal do vento. Por último foi verificado novamente o parâmetro Υz para o 

modelo B do primeiro cenário, e obteve-se uma redução significativa em seus 

valores, obtendo para as fachadas à 0º e 90 os valores de 1,36 e 1,21. Valores 

estes inferiores aos valores de 1,84 e 1,45 encontrados para a estrutura cem 

porcento rotulada. 

 

Palavras-chave: Deslocamento, estabilidade global, vinculações, estrutura 

pré-moldada. 

 

 



ABSTRACT 
 

On the moment of choice of a constructive system, it passes to the engineer the 

responsibility to choose a system that gives efficient responses in relation to 

price, quality and structural stability. This work intends to show utilization of 

precast structures for the realization of buildings with a medium height level and 

relatively high loads. But for the use of this constructive system, it is necessary 

a verification of its global structure, and not less important the displacement of 

the structure. If obtained results above the values permitted by the norms, as 

much for the parameters of instability Υz as to the limit of deslocation of a 

structure, of H/1700. The total maximum deslocations of the structure a hundred 

per cent labeled gave 4,290mm and 12,775mm to the facade at 0º e 90º 

respectively, surpassing the valiu of 9,176mm stipulated by the norm. This way, 

by the software of finites elements SAP2000 was modelated a precast 

structure, and from a few models it was possible to visualize the efficiency of 

crimping applications on some points of the structure. The model B of the first 

scenario acquired the best location of the pillars for crimping, reducing the 

delocations to 2,923mm and 6,541 to the facades at 0º e 90º, fitting in to the 

norms value limite. The model B-4 obtain delocations to the facade at 0º of 

3,512mm and to the facade ate 90º of 8,163mm, considering the crimping at 4º 

and 5º floors. The last scenario showed the efficiency of applying crimping at 

the last floor, that receives more horizontal load from the wind. At last it was 

verifid again the parimeter Υz for the model B of the first scenerio, and was 

obtained a significant reduction in its values, obtain for crimping at 0º and 90º 

the values of 1,36 and 1,21. These values which are inferior to 1,84 and 1,45 

found for structures  a hundred per cent labeled. 

 

Keywords : Deslocation, global stability, bindings, precast structures. 
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A análise de estruturas de concreto armado vem passando por 

mudanças significativas ao longo do tempo, e por isto alguns conceitos 

aplicados em projeto há algumas décadas atrás, estão sendo aprimorados 

devido ao desenvolvimento dos equipamentos computacionais e da 

modelagem numérica mais eficiente. A grande procura por centros urbanos e a 

escassez por espaço, fez o desenvolvimento do projeto estrutural tornar-se 

importante para a construção de edifícios cada vez mais elevados, esbeltos e 

arrojados. 

Desta maneira, as análises de estabilidade e avaliação dos efeitos de 

segunda ordem, antes não verificados, assumem papel fundamental na 

formação de um projeto estrutural. Quando a estrutura é estudada em situação 

deformada, ocorre a interação entre cargas atuantes na estrutura e os 

deslocamentos, originando esforços adicionais denominados efeitos de 

segunda ordem. Estes efeitos podem ser avaliados como de relevante 

importância, ou podem ser desprezados na análise.  

Devido a análise dos efeitos de segunda ordem levar em consideração a 

não-linearidade geométrica e física da estrutura, esta avaliação tornasse 

trabalhosa, pois dispõe de ferramentas e equipamentos nem sempre 

disponíveis para os engenheiros civis. 

Assim, são necessários métodos simplificados para a verificação dos 

efeitos de segunda ordem, que são capazes de quantificar previamente e com 

segurança a influência dos momentos adicionais na estrutura. 

O modelo de vinculação estrutural entre os elementos componentes de 

uma estrutura, tem influência direta nos resultados dos deslocamentos e 

consequentemente, nos esforços atuantes. A falta de critério no momento de 

escolher os vínculos de uma estrutura, proporcionam projetos mal elaborados, 

que geram problemas de estabilidade e eventuais consumos desnecessários 

de material.  

Diante disto, este trabalho pretende apresentar um estudo paramétrico 

sobre a influência da rigidez dos nós de uma estrutura no seu deslocamento, 

mostrando a importância da consideração mais adequada de vinculação em 

1 INTRODUÇÃO
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uma estrutura, para proporcionar um sistema estrutural otimizado que resulte 

em elementos estruturais bem definidos e mais econômicos. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho foi a necessidade 

cada vez maior de se projetar estruturas otimizadas e econômicas.  

Aliado a isso, este estudo pretende mostrar que é possível minimizar os 

efeitos da instabilidade de uma estrutura pré-moldada através do enrijecimento 

das suas ligações, permitindo a construção de estruturas multipavimentos 

(esqueletos) em pré-fabricado. Através de elementos mais esbeltos e ligados 

por vinculações rígidas ou semirrígidas.   

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Analisar a influência do tipo de ligação viga-pilar no comportamento 

global de um edifício de concreto armado em estrutura pré-moldada, por meio 

de análise numérica computacional. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos para este trabalho são: 

• Apresentar o referencial teórico sobre o tema em análise; 

• Calcular cargas atuantes sobre a estrutura estudada; 

• Desenvolver o modelo numérico da estrutura; 

• Verificar os parâmetros de instabilidade segundo a NBR 6118 (ABNT, 

2014); 

• Variar de forma paramétrica a ligação viga-pilar da estrutura; 

• Analisar e comparar resultados de deslocamentos obtidos. 
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Neste capítulo será apresentado o referencial teórico necessário para o 

entendimento do assunto, iniciando pelo equilíbrio dos corpos, sistemas de 

vinculação, não-linearidades físicas e geométricas, efeitos de segunda ordem e 

parâmetros de instabilidade, que inclui o estudo dos parâmetros alfa, gama z e 

o método interativo P-Delta.  

 

2.1 EQUILÍBRIO 

 

Conforme Hibbeler (2010) para atingir o equilíbrio de um corpo, deve-se 

atingir o equilíbrio de todas as forças atuantes sobre um elemento, fazendo 

com que impeça a translação, movimento e rotação do corpo. Uma das mais 

relevantes aplicabilidades da estática na análise de problemas de resistência é 

a determinação das forças e momentos resultantes que agem internamente a 

um corpo quando submetido a cargas externas. 

Com relação às estruturas, estas devem ser estáveis sob todas as 

circunstâncias de carregamento, devendo ser capaz de resistir as cargas 

aplicadas, como o peso próprio, sobrecargas antecipadas e vento. Devido as 

estruturas estáveis não apresentarem movimentação perceptível quando 

carregadas, em grande parte as forças internas e externas (reações) são 

baseadas nos princípios da estática (LEET; UANG; GILBERT, 2009). 

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), as equações de equilíbrio, que 

determinam as reações de uma estrutura e analisam se ela é estável, podem 

ser estabelecidas com base na geometria indeformada da estrutura (teoria de 

1ª ordem), exceto nos casos em que os deslocamentos alterem de maneira 

significativa os esforços internos (teoria de 2ª ordem), acréscimo em mais de 

10% dos esforços de 1ª ordem. 

Para Leet, Uang e Gilbert (2009) a estabilidade é uma organização 

geométrica dos membros e apoios necessários para gerar uma estrutura 

considerada estável, ou seja, uma estrutura que resista a cargas em qualquer 

direção sem sofrer alterações radicais em seu formato ou grandes 

deslocamentos de corpo rígido. Neste contexto, estabilidade pode ser 

2 REFERENCIAL TEÓRICO
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considerada como a determinação de estruturas que podem ser analisadas 

como um único corpo rígido, ou como vários corpos rígidos conectados. 

 

2.2 SISTEMAS DE VINCULAÇÃO 

 

Conforme Martha (2017), modelos estruturais possuem condições de 

contorno, que em termos de deslocamento e rotação, representam as ligações 

da estrutura com o meio externo. Estas ligações podem ser tanto às fundações 

quanto a conexão da estrutura a outro elemento. Os apoios de uma estrutura 

são considerados através da ligação de um modelo estrutural ao meio externo. 

Assim, os apoios representam condições de suporte dos elementos nos pontos 

de contato externo.  

Segundo Leet, Uang e Gilbert (2009) existem os mais variados tipos de 

apoios , tanto nos seus aspectos, quanto nas formas. Estes dispositivos podem 

ser classificados em quatro categorias: a articulação fixa, articulação móvel, o 

engastamento e a rótula. 

A articulação fixa representa um dispositivo que conecta um membro a 

um ponto fixo por meio de um pino sem atrito. Embora impeça o deslocamento 

em qualquer direção, esse apoio permite que a extremidade do membro gire 

livremente. Impede translação horizontal, translação vertical e permite a 

rotação,conforme apresentado na Figura 1 (LEET; UANG; GILBERT, 2009). 

 

Figura 1 – Articulação fixa. 

 
Fonte: Valle; Rovere e Pillar, 2009. 

 

Conforme Leet, Uang e Gilbert (2009) a articulação móvel contempla 

uma força linear (para baixo ou para cima), impedindo que ocorra a translação 

vertical e permitindo a translação horizontal e a rotação, conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Articulação Móvel. 

 
Fonte: Valle; Rovere e Pillar, 2009. 

 

Ainda segundo Leet, Uang e Gilbert (2009), os engastamentos, embora 

não sejam muito comuns, existem ocasionalmente, quando a extremidade de 

um membro está profundamente incrustada em um bloco de concreto ou 

maciço ou cimentada em rocha sólida. Os engastamentos possuem 

componentes horizontais e verticais de uma resultante linear e momento. Neste 

vínculo é impedido a translação horizontal, translação vertical, rotação, e não 

permite nenhum movimento, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 - Engaste. 

 
Fonte: Valle; Rovere e Pillar, 2009. 

 

Para Martha (2017) a rótula caracteriza-se por ser uma apoio sem a 

capacidade de transmitir momentos fletores. Desta maneira, a rótula transmite 

dois esforços internos: esforço normal e esforços cortantes, ou seja, o 

momento fletor é nulo em uma rótula, Figura 4. 
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Figura 4– Rótula. 

 
Fonte: O autor(2017). 

 

Segundo Martha (2017) em um modelo estrutural, considerar que as 

ligações entre os elementos sejam perfeitamente articuladas, é apenas uma 

aproximação do comportamento real, o que só faz sentido se as rotações forem 

muito pequenas. Assim, a conexão entre os elementos de uma estrutura libera 

parcialmente a rotação relativa entre as barras. Essas ligações são chamadas 

de ligações semirrígidas. 

As ligações semirrígidas oferecem uma restrição parcial à continuidade 

de rotação de uma barra, assim como um apoio elástico rotacional impede 

parcialmente a rotação de um elemento ligado ao meio externo. Desta maneira, 

uma ligação semirrígida permite a transmissão de momentos fletores, mas 

apresenta uma descontinuidade de rotação entre as suas extremidades 

(MARTHA, 2017). 

A ligação semirrígida é frequentemente utilizada em estruturas metálicas 

e estruturas pré-fabricadas.  

 

2.3 TIPO DE VINCULAÇÃO NO SISTEMA PRÉ-FABRICADO 

 

Segundo Miotto e El Debs (2007) em elementos pré-moldados de 

concreto as ligações se comportam de maneira intermediária àquelas 

usualmente consideradas na análise estrutural, onde são concebidas de modo 

a permitir ou impedir totalmente os deslocamentos e rotações relativas entre os 

elementos. A esta característica das estruturas pré-fabricadas denomina-se 

ligações semirrígidas ou ligações deformáveis.  

A consideração das deformabilidades das ligações nas extremidades 

dos elementos da estrutura, promove uma modificação na rigidez dos 



19 

elementos, gerando uma redistribuição dos esforços e deslocamentos ao longo 

de toda a estrutura (FERREIRA, 1999). 

Segundo Miotto e El Debs (2007) a obtenção dos valores de 

deformabilidade das ligações de estruturas de concreto pré-moldado tem sido 

realizadas por meio de resultados experimentais, e raramente são calculadas 

por modelos análiticos ou numéricos. Porém as metodologias baseadas 

apenas em procedimentos experimentais possuem um alto custo, e os 

resultados obtidos em ensaios, são limitados apenas a ligações com 

características iguais, com dimensões e materiais equivalentes. Assim torna a 

verificação experimental uma aplicação restrita em termos práticos. 

Conforme Miotto e El Debs (2007) é consenso entre especialistas que a 

determinação da deformabilidade de ligações é de grande importância para a 

utilização em projeto. Para isto, é interessante a utilização de modelos 

analíticos, os quais simulem de maneira eficiente uma estrutura real, 

oferecendo  aos projetistas meios de avaliar a rididez da ligação em função da 

maneira como os componentes internos se comportam. 

 

2.3.1 Classificação das ligações quanto à rigidez 

 

Ferreira (2013) indica que as ligações entre os elementos de uma 

estrutura pré-moldada podem ser analisadas de acordo com três 

características principais, sendo elas: 

 

• Critério de resistência: as ligações devem ser capazes de absorver 

esforços, como momentos fletores negativos, transmitindo-os aos 

pilares e reduzindo o módulo do momento fletor positivo atuante ao 

longo do elemento (FERREIRA, 2013); 

• Critério de rigidez: as ligações podem apresentar maior resistência à 

deformação a partir da aplicação de forças, proporcionando maior 

rigidez à estrutura (FERREIRA, 2013); 

• Critério de ductilidade: as ligações podem apresentar maior grau de 

deformação até o momento de sua ruptura (FERREIRA, 2013). 
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Segundo a NBR 9062 (ABNT, 2017) para a consideração da rigidez 

relativa de cada ligação de um elemento conectado, foi definido um fator de 

restrição à rotação ��, determinado pela expressão abaixo: 

 

 �� =  ���� = �1 + 3( !)#$%&#$%'$( )*�
 

(1) 

 

Sendo, 

( !)#$% - rigidez secante da viga; 

'$( - vão efetivo entre os apoios, ou seja, a distância entre os centros de giro 

nos apoios; 

&#$% - rigidez secante ao momento fletor da ligação viga-pilar. 

 

Conforme Ferreira (2013), o fator de restrição pode ser interpretado 

como a relação da rotação �� na extremidade do elemento pela rotação 

combinada ��, ou pela associação da rigidez à flexão da ligação viga-pilar,&#$%, 

com a rigidez da viga( !)#$%, ver Figura 5. 

 

Figura 5 - Fator de restrição à rotação. 

 
Fonte: ABNT(2017). 

 

Para Araújo, Ferreira e El Debs (2006) a relação entre o momento 

modificado na extremidade de uma viga +$ devido à ligação semirrígida e o 

momento de engastamento perfeito no apoio +, pode ser escrito em função do 

parâmetro ��, variando entre 0 e 1. 
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Sendo, 

 +$+, = - 3�,2 + �,. ,     /01
     +, = �'�234512  
(2) 

 

Ainda conforme Araújo, Ferreira e El Debs (2006), pelo conceito do 

método beam-line, o momento na extremidade de uma viga pré-moldada não 

depende apenas dos critérios de resistência, mas do resultado da rigidez 

relativa da ligação na análise estrutural. Desta maneira, a resistência de uma 

ligação deve ser compatível com sua rigidez à flexão. 

Conforme Ferreira (2005), existem intervalos para a consideração de 

rigidez a que uma ligação pode estar sujeita, estando associada ao parâmetro 

��. Na Figura 6 é apresentado um gráfico onde é possível através da 

delimitação de zonas, classificar as ligações em rígidas, semirrígidas e 

articuladas.  

 

Figura 6 – Classificação para ligações semirrígidas. 

 
Fonte: Ferreira e Elliott (2002) apud Ferreira (2005). 

 

Para Ferreira (1999), a rigidez das ligações viga-pilar influi na 

estabilidade das estruturas aporticadas com pilares contínuos, conforme 
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ilustrado na Figura 7. Assim, a consideração das ligações semirrígidas faz com 

que haja uma modificação dos efeitos de segunda ordem sobre a estrutura. 

Não se pode entender as ligações de estruturas pré-moldadas como 

apenas nós na estrutura, deve-se analisar como sendo uma região da 

estrutura. As ligação de estruturas pré-moldadas apresentam comportamentos 

únicos com relação a outros elementos da estrutura, como a concentração de 

tensões, onde não se pode desprezar as deformações e deslocamento, mesmo 

em situações de serviço (FERREIRA, 1999). 

 

Figura 7 - Influência da deformabilidade da ligação na estabilidade da estrutura. 

 
Fonte: Elliott(1992) apud Ferreira(1999). 

 

2.4 NÃO-LINEARIDADES 

 

Ao analisar as estruturas de concreto armado, deve-se atentar a dois 

tipos de não-linearidade: não-linearidade física (NFL) e não-linearidade 

geométrica (NLG). 

 

2.4.1 Não-linearidade física (NLF) 

 

Para Oliveira (2007) a linearidade física está ligada a aplicabilidade da 

Lei de Hooke, onde se relaciona o comportamento do material, no caso, o 

concreto. Então, devido à abertura e formação de fissuras, bem como o 

escoamento do aço, ocorre uma perda de proporcionalidade entre a tensão e 

deformação. 
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Para Kimura (2007) as propriedades do concreto junto com o aço se 

modificam conforme a estrutura é solicitada pelos carregamentos, gerando a 

não-linearidade nos materiais. Este comportamento é visível quando se analisa 

o diagrama tensão x deformação do concreto. Esta relação se mostra não-

linear, pois com a aplicação de carregamentos na estrutura, o concreto não se 

comporta de maneira proporcional com relação ao seu aumento de tensões e 

sua deformação. 

Na Figura 8a mostra o diagrama tensão e deformação com o 

comportamento linear (uma reta) e a Figura 8b demonstra o comportamento 

não-linear (curva). 

 

Figura 8 - Diagrama tensão-deformação do concreto: (a) linear; (b) não-linear. 

 
Fonte: Zumaeta (2011). 

 

Para Pinto e Ramalho (2002) o projetista precisa levar em conta que o 

comportamento do concreto armado não é elástico perfeito. Devido aos efeitos 

de fissuração, da fluência, escoamento das armaduras, entre outros fatores 

que geram a estrutura um comportamento não-linear. 

 

2.4.1.1 Estádios  

 

Segundo Pinheiro (2007) para se estudar os comportamentos e o 

desempenho de uma seção de concreto deve-se submeter o concreto a um 

carregamento que se inicia no zero e vai até a ruptura. As diversas fases pelas 

quais a seção de concreto passa, ao longo desse carregamento, dá-se o nome 

de estádios. São identificados basicamente três fases diferentes: estádio I, 

estádio II e estádio III. 



24 

Para Pinheiro (2007) o estádio I corresponde ao início do carregamento. 

As primeiras tensões que surgem são de pequena magnitude, e desta maneira 

o concreto resiste às tensões de tração. Tem-se um diagrama linear de 

tensões, ao longo da seção transversal do elemento, sendo válida a lei de 

Hooke (Figura 9). 

 

Figura 9 - Comportamento do concreto na flexão pura (Estádio I). 

 
Fonte: Pinheiro (2007). 

 

Devido o concreto possuir baixa resistência a tração, se comparado com 

a resistência à compressão, percebe-se que o dimensionamento neste estádio 

é inviável. E é no estádio I que é possível calcular o momento de fissuração, 

que distingue o estádio I do estádio II. Conhecendo o momento de fissuração é 

possível calcular a armadura mínima, de modo que seja capaz de absorver, 

com certa segurança, as tensões causadas por um momento fletor de mesma 

magnitude (PINHEIRO, 2007). 

Portanto, de acordo com Pinheiro (2007) o estádio I termina quando a 

seção fissura.  

No estádio II o concreto não resiste mais à tração, e a seção encontra-se 

fissurada na região de tração. Assim, se despreza a contribuição do concreto 

tracionado. Porém a parcela da seção comprimida ainda apresenta um 

diagrama linear de tensões, mantendo a validade da lei de Hooke (Figura 10) 

(PINHEIRO, 2007). 
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Figura 10 - Comportamento do concreto na flexão pura (Estádio II). 

 
Fonte: Pinheiro (2007). 

 

Para Araújo (2014) em um elemento fletido de concreto armado, ao se 

atingir a tensão máxima de tração, alcança-se o valor da resistência à tração 

do concreto, que proporciona o surgimento de uma fissura perpendicular à 

direção da tração. Esta fissuração é um processo discreto, pois as fissuras 

estão espaçadas em intervalos praticamente regulares ao longo do eixo da 

peça. Nesta seção fissurada, apenas o aço resiste aos esforços de tração. 

Essas seções estão no denominado estádio II. Porém, nas seções entre 

fissura, o concreto tracionado (não fissurado) continua a colaborar na 

resistência, estando esta seção ainda no estádio I. 

Assim, para Pinheiro (2007) o estádio II serve para a verificação da peça 

em serviço, como exemplo cita-se o estado limite de abertura de fissuras e o 

estado limite de deformações excessivas. Com a evolução do carregamento, 

as fissuras e a linha neutra caminham no sentido da borda comprimida, e a 

tensão na armadura cresce, podendo ou não atingir o escoamento. 

De acordo com Pinheiro (2007) o estádio II termina com o início da 

plastificação do concreto comprimido. 

No estádio III, a zona comprimida encontra-se plastificada e o concreto 

dessa região está na iminência da ruptura (Figura 11). Admite-se que o 

diagrama de tensões seja da forma parabólico-retangular, também conhecido 

como diagrama parábola-retângulo (PINHEIRO, 2007). 
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Figura 11 - Comportamento do concreto na flexão pura (Estádio III). 

 
Fonte: Pinheiro (2007). 

 

Segundo a NBR 2014 (ABNT, 2014) é permitido para efeito de cálculo 

que se trabalhe com diagrama retangular equivalente (Figura 12). A resultante 

de compressão e o braço em relação à linha neutra devem ser 

aproximadamente os mesmo valores para os dois diagramas. 

 

Figura 12 - Diagrama retangular. 

 
Fonte: Pinheiro (2007). 

 

É no estádio III que é feito o dimensionamento de uma estrutura, 

situação em que denomina “cálculo na ruptura” ou “cálculo no estádio III” 

(PINHEIRO, 2007). 
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2.4.1.2 Rigidez aproximada 

 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), para a análise dos esforços globais 

de 2ª ordem em estruturas reticuladas com no mínimo quatro andares, pode 

ser considerada a não linearidade física de maneira aproximada, tomando-se 

como rigidez dos elementos estruturais os valores seguintes: 

 

 ( !) sec = 0,3 :!: para lajes (3) 

 ( !) sec = 0,4 :!: para vigas com armadura positiva e negativa diferente (4) 

 ( !) sec = 0,5 :!: para vigas com armadura positiva e negativa igual (5) 

 ( !) sec = 0,8 :!: para pilares (6) 

 

onde, 

( !)>
: - Rigidez secante; 

 :� - módulo de deformação tangente inicial; 

!: - momento de inércia da seção bruta de concreto, incluindo, quando for o 

caso, as mesas colaborantes. 

 

2.4.2 Não-linearidade geométrica (NLG) 

 

Os efeitos da não-linearidade geométrica (NLG) estão associados ao 

cálculo da estrutura considerando a posição final de equilíbrio (PINTO; 

RAMALHO, 2002). 

Ao se calcular edifícios altos, o projetista deve ficar atento a estabilidade 

global, pois a estrutura é solicitada de forma simultânea por ações verticais e 

horizontais. Entretanto, as ações adicionais causadas pelos deslocamentos 

horizontais da estrutura podem gerar acréscimo de esforços que levem a 

estrutura ao colapso. Este tipo de análise, onde se avalia o equilíbrio da 

estrutura em sua posição deslocada, denomina-se análise com não 

linearidade-geométrica (PINTO; RAMALHO, 2002). 

Para Zumaeta (2011) uma estrutura muda de posição no espaço quando 

ela é deformada, e isto pode ser visualizado na Figura 13, onde um pilar 

vertical está engastado em sua base e livre no topo. E ao estar submetido a 
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uma ação horizontal em sua ponta livre, ele muda de configuração e vai para a 

posição mostrada pela linha cheia. 

 

Figura 13 - Barra vertical com mudança de posição no espaço. 

 
Fonte: Zumaeta (2011) 

 

Uma estrutura ao receber cargas verticais e horizontais, para que 

estejam em equilíbrio na posição indeformada, surgem reações na base da 

barra, conforme Figura 14 (ZUMAETA, 2011). 

Estas reações na barra surgem devido a necessidade do corpo de 

manter sua integridade quando submetido as forças externas (HIBBELER, 

2010).   

 

Figura 14 - Reações na barra vertical indeformada. 

 
Fonte: Zumaeta (2011) 
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Sendo, 

&@ - Reação de apoio vertical; 

&A - Reação de apoio horizontal; 

	@ - Força externa vertical; 

	A- Força externa horizontal; 

B$ - Comprimento efetivo; 

+�- Momento de 1ª ordem, ocorre com a barra na posição indeformada. 

 

Com a aplicação de forças horizontais sobre uma estrutura, acaba 

ocorrendo um deslocamento horizontal, que causa excentricidades nas cargas 

verticais recebidas pelos pilares, sendo gerado, consequentemente, 

solicitações (momentos) que não existiam na condição anterior às deformações 

(RIBEIRO, 2010). 

Conforme Zumaeta (2011), caso o equilíbrio da estrutura seja 

considerado na posição deformada, ou seja, na posição deslocada devido a 

ação das cargas horizontais, ocorrerá um acréscimo de momento na base igual 

a ∆. Isto faz com que o momento na base da estrutura seja o resultado do 

momento de 1ª ordem mais  2ª ordem, conforme Figura 15.  

 

Figura 15 - Reações na barra vertical deformada. 

 
Fonte: Zumaeta (2011) 

Sendo, 

u = deslocamento da estrutura; 
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∆ = Acréscimo de momento sobre o momento de 1ª ordem; 

+� = Momento de 2ª ordem, ocorre com a barra na posição deformada. 

 

2.4.3 Efeitos combinados de NLF e NLG 

 

EL-Metwally e Chen (1989) apud Oliveira (2007) fala que a não- 

linearidade física exerce nos pórticos uma fundamental influência, e a 

consideração da não-linearidade geométrica na análise pode ser importante 

para a previsão precisa da resistência e deformações da estrutura, 

considerando diferentes tipos de carga, particularmente em edificações altas e 

esbeltas, as quais estão sujeitas a cargas laterais.  

Para Pinto e Ramalho (2002), devido os deslocamentos laterais 

resultantes de uma análise estrutural (NLG) serem diretamente afetados pela 

rigidez dos elementos constituintes de uma estrutura, deve-se estimar essa 

rigidez através de processos que considerem a não-linearidade física (NLF) 

dos materiais empregados na estrutura. 

Assim, usa-se o digrama chamado momento-curvatura (M-1/r), 

representado na Figura 16, que é utilizado para cálculo de flechas e análise 

não-linear entre pavimentos. E o diagrama normal-momento-curvatura (N-M-

1/r) mostrado na Figura 17, é utilizado no cálculo de elementos solicitados por 

esforços normais, no caso de pilares e vigas sujeitas a flexão compostas 

(ZUMAETA , 2011).  

 

Figura 16 - Diagrama momento-curvatura. 

 
Fonte: Zumaeta (2011). 
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Figura 17 - Diagrama normal-momento-curvatura. 

 
Fonte: Zumaeta (2011). 

 

Conforme Hibbeler (2010), com o momento fletor calculado e a rididez 

estabelecida (NLF) dos elementos, é possível encontrar a rotação na qual a 

peça está submetida. Através de uma rotação conhecida, é possível a partir de 

sucessivas integrações encontrar o deslocamento da estrutura, que influência 

na não-linearidade geométrica da edificação (NLG). 

Para Franco (1985) apud Oliveira (2007), o processo para a obtenção da 

rigidez EI em estruturas de grande porte torna-se muito trabalhoso. Por isso 

têm-se realizado vários estudos para a simplificação da não-linearidade física, 

pela redução na rigidez dos elementos estruturais. 

 

2.5 EFEITOS DE 2ª ORDEM E PARÂMETROS DE INSTABILIDADE 

 

Os parâmetros de instabilidade são calculados e utilizados para avaliar a 

estabilidade global de edifícios. Alguns desses parâmetros, além de analisar a 

estabilidade, podem estimar os efeitos de 2ª ordem (ZUMAETA, 2011). 

Assim, neste capítulo será apresentado a definição dos efeitos de 

segunda ordem, a importância de uma análise global na estrutura, e será 

discorrido sobre as três metodologias para a verificação da instabilidade de 

uma estrutura, que são: coeficiente γz, coeficiente α e processo P-∆. 
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2.5.1 Efeitos de 2ª ordem 

 

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. Os efeitos de 2ª ordem 

podem ser desprezados caso não representem um aumento superior a 10% 

nas solicitações relevantes a estrutura. (ABNT, 2014). 

Ainda segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) os efeitos de segunda ordem 

podem ser classificados como efeitos globais de 2ª ordem, efeitos locais de 2ª 

ordem e efeitos localizados de 2ª ordem. Assim, compreende-se que os efeitos 

de 2ª ordem global se referem à estrutura como um todo, os efeitos de 2ª 

ordem local estão relacionados a uma parte isolada da estrutura e os efeitos de 

2ª ordem localizados são os que analisam um ponto específico da estrutura. 

Para a análise de cálculo das edificações, classifica-se as estruturas 

conforme seus deslocamentos. São consideradas estruturas de nós fixos 

quando os efeitos globais de 2ª ordem são desprezíveis (menores que 10% 

dos esforços de 1ª ordem). São considerados de nós móveis quando os efeitos 

de 2ª ordem são relevantes (superiores a 10% dos esforços de 1ª ordem) e 

devem ser considerados no cálculo (ZUMAETA, 2011). 

Conforme Carneiro e Martins (2008) na Figura 18 e Figura 19 são 

mostrados os tipos de curvatura de nós móveis e de nós fixos, sendo possível 

visualizar que no caso da Figura 18 a instabilidade pode ser gerada por um 

movimento global lateral da estrutura, enquanto na Figura 19 são elementos 

que são solicitados por fenômenos de encurvatura sem que a estrutura global 

sofra interferência. 
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Figura 18 - nós móveis. 

 
Fonte: Carneiro e Martins (2008). 

 

Figura 19 - nós fixos. 

 
Fonte: Carneiro e Martins (2008). 

 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) enfatiza que, mesmo a estrutura sendo 

classificada como de nós fixos, sob ação de forças horizontais, a estrutura deve 

ser calculada como deslocável. Essa classificação quanto a nós fixos e móveis, 

dispensa ou não apenas a consideração dos esforços globais de 2ª ordem. 

Sendo que nos dois tipos de estrutura devem ser considerados os efeitos locais 

e localizados. 

 

2.5.2 Parâmetros de instabilidade 

 

Para Kimura (2007) a verificação da estabilidade global de um edifício de 

concreto armado é fundamental. Trata-se de um requisito que deve ser 

avaliado logo no início da elaboração do projeto estrutural. 

Segundo Oliveira (2009) no que se refere a projetos de edificações de 

concreto armado, para se obter a rigidez dos elementos deve-se adotar 

métodos simplificados e/ou rigorosos. Entre os métodos simplificados estão os 
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parâmetros α, o coeficiente γz e o método P-Δ. Estes métodos consideram a 

não-linearidade de maneira simplificada através da redução darigidez dos 

elementos que compõe a estrutura. No método rigoroso a análise de 2ª ordem 

é realizada considerando aspectos intrínsecos do material concreto armado 

como retração, fissuração, deformação lenta, entre outros. 

Para El Debs (2000) ao se analisar a estabilidade global de uma 

estrutura pré-moldada, pode-se empregar os mesmos procedimentos das 

estruturas de concreto moldado no local. Realmente, após a montagem, a 

particularidade das estruturas de concreto pré-moldado em relação às 

estruturas de concreto moldado no local consiste no emprego de articulação ou 

ligações com certa deformabilidade, que podem ser consideradas nos 

procedimentos de verificação da estabilidade global. No caso de se empregar 

ligações praticamente rígidas não existem diferenças em relação ao caso das 

estruturas de concreto moldado no local. 

A seguir serão estudados os parâmetros mais utilizados para a análise 

de estabilidade global em edificações de concreto armado. 

 

2.5.2.1 O Parâmetro α 

 

Zumaeta (2011) afirma que o parâmetro α é uma forma de avaliar a 

instabilidade global da estrutura de concreto, definindo se a edificação possui 

nós fixos ou de nós moveis, porém não é capaz de estimar os efeitos de 

segunda ordem. Este parâmetro foi deduzido em 1967 por Becke König 

baseado na Teoria de Euler, e foi definido como parâmetro de instabilidade por 

Franco (1985). 

Segundo Ellwanger (2012) o parâmetro α apresenta a aplicação do 

critério de Beck e König e estabelece que: Uma estrutura reticulada simétrica 

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

instabilidade α for menor que o valor �� ou �E3F, conforme expressão: 

 

 � = GHIHJ ∑ LM( !)$N 
(7) 

em que 
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GO/O – altura total do edifício,medida do topo da fundação; 

ΣNM - soma de todas as cargas verticais atuantes na estrutura; 

 !$N - rigidez à flexão equivalente na direção considerada. 

 

Os limites para o valor de α, segundo NBR 6118 (ABNT, 2014), são os 

seguintes: 

 �E3F = 0,2 + 0,10 para  0 ≤ 3 (8) 

 �E3F = 0,6         para  0 ≥ 4 (9) 

 

em que n é o número de pavimentos acima da fundação, ou de um nível pouco 

deslocável do subsolo. 

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014) se o valor encontrado para α for 

inferior aos limites indicados, não é necessário considerar os efeitos globais de 

segunda ordem.  Caso contrário, os efeitos globais de segunda ordem devem 

ser considerados.  

Ainda segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), a estabilidade global é 

garantida, em situação de serviço, se os deslocamentos laterais da estrutura 

forem menores que H/1.700 e G3/850 entre pavimentos. Sendo H a altura total 

do prédio e G3 a diferença de nível entre os pavimentos em análise. 

 

2.5.2.2 Coeficiente UUUU 

 

Para Kimura (2007) o coeficiente VW é um parâmetro que examina a 

estabilidade global de um edifício de concreto armado de forma simples, rápida 

e bastante eficiente. Sua formulação foi inteiramente deduzida e criada por 

engenheiros brasileiros (Eng°. Augusto Carlos de Vasconcelos e Engº. Mário 

Franco). 

Segundo El Debs (2000), o processo do coeficiente VW é uma forma de 

avaliar se é necessário a consideração dos efeitos de segunda ordem e 

também é uma maneira de calcular de forma simplificada estes efeitos. O 

processo consiste, de forma geral, em obter o coeficiente que multiplica os 

momentos que tendem a produzir o tombamento da estrutura com:  
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 VW =  1
1 − ∆Z[Z\[

 
(10) 

 

em que: 

+�] - momento de primeira ordem na base da estrutura devido às ações que 

tendem a produzir seu tombamento; 

∆+] - primeira avaliação do momento de segunda ordem, calculado com a 

estrutura deslocada pelo momento de primeira ordem. 

A NBR 6118 (ABNT, 2014) indica que o coeficiente VW de avaliação da 

importância dos esforços de segunda ordem globais deve ser utilizado apenas 

em estruturas reticuladas de no mínimo quatro andares. Ele pode ser 

determinado a partir dos resultados de uma análise linear de primeira ordem, 

utilizando várias combinações de carregamento. 

Ao se calcular os deslocamentos de uma estrutura, pode ser reduzido a 

rigidez à flexão dos elementos presentes na edificação, conforme indicado no 

item 2.4.1.2. 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), caso o coeficiente VW for inferior a 

1,1, não é necessário considerar efeitos globais de segunda ordem. Para VW 

menor que 1,3 e maior que 1,1, chega-se na avaliação dos esforços finais 

(efeitos de 1ª ordem + 2ª ordem) a partir da majoração adicional dos esforços 

horizontais da combinação de carregamento considerada por 0,95VW. 

Desta maneira, sabe-se que para cálculos em que o valor de V_ 

ultrapassar os limites indicados acima, o recomendável é que se utilize um 

método mais eficaz para a determinação dos efeitos globais de 2ª ordem, como 

por exemplo, o processo P-∆. 

 

2.5.3 Processo P-∆ 

 

Conforme Zumaeta (2011) o processo P-Delta permite obter os esforços 

de primeira e segunda ordem global. Porém ele não é utilizado como parâmetro 

de estabilidade, e sim é avaliado a estabilidade global após a análise. O P-

Delta é um processo de análise não-linear geométrica.  
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Segundo Silva (2004) a partir da incidência de forças laterais atuantes, 

os nós de uma estrutura sofrem deslocamentos denominados de 1ª ordem. As 

forças verticais aplicadas nesses nós, agora deslocados, provocam o 

aparecimento de novos esforços, que geram novos deslocamentos, e assim 

sucessivamente. Esses esforços e deslocamentos adicionais são obtidos pelo 

chamado método P-∆, através de um processo iterativo, no qual buscam-se 

novas condições de equilíbrio para a estrutura. 

No presente trabalho será apresentado o método da força lateral 

equivalente, para o cálculo do processo P-Delta. 

 

2.5.3.1 Procedimento para cálculo do processo P-Delta através do 

método da força lateral equivalente 

 

O procedimento para cálculo do processo P-Delta através do método da 

força lateral equivalente, é um processo interativo que tem por objetivo 

encontrar uma posição de equilíbrio para a estrutura. Este método segue as 

seguintes etapas (SILVA, 2004). 

• Ao se aplicar as cargas laterais e verticais nos nós de uma 

edificação, ocorrerá o deslocamento lateral desta estrutura, que são 

calculados a partir de uma análise dos efeitos de 1ª ordem; 

• Determinados os deslocamentos relativos entre pavimentos da 

estrutura, é possível através da estrutura deformada obter a cortante 

fictícia, �′3, de determinado andar. Esta cortante é resultante do 

efeito P-Delta; 

• A cortante fictícia é calculada a partir da fórmula, 

�′3 = abcde . (∆3g� − ∆3), 

onde ΣPi é o somatório das forças normais dos pilares no andar 

determinado, ℎ3 é a altura do pé-direito do pavimento em estudo, ∆3 e 

∆3g� são os deslocamentos horizontais do nível em estudo e o 

deslocamento horizontal do pavimento posterior, respectivamente; 

• A força lateral fictícia, G′3,  no pavimento em estudo é calculado por, 

G′3 = �′3*� − �′3, 
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onde  �′3*� e  �′3 são as cortantes fícticias sequenciais entre 

pavimentos; 

• Esta força lateral fictícia deve então ser somada a outra carga lateral 

inicial no mesmo pavimento em estudo, resultando em forças 

horizontais modificadas; 

• Com esta força lateral total modificada é possível fazer a análise 

seguinte, obtendo novos deslocamentos e novas forças horizontais; 

• Através da multiplicação dos deslocamentos causados pelo processo 

P-Delta e as cargas verticais aplicadas à estrutura, é possível 

encontrar o momento de 2ª ordem global (ZUMAETA, 2011). 

• Este processo é interativo, e segue até o deslocamento ∆3 apresentar 

praticamente o mesmo valor do ciclo anterior, convergindo o método. 

Assim as forças e momentos passam a incluir o efeito P-delta na 

análise da estrutura; 

Conforme Silva (2004) se uma estrutura considerada elástica apresentar 

uma rigidez adequada, o processo P-Delta converge em até dois ciclos de 

interação. Se após cinco ciclos de interação a estrutura não apresentar 

resultados que venham a convergir, esta estrutura é considerada 

excessivamente flexível. 

Segundo Macgregor e Hage (1977) apud Silva (2004), este processo 

poderá ser interrompido quando os deslocamentos de uma dada interação não 

excederem em mais de 5% a interação anterior.  

É recomendado utilizar este método, quando o deslocamento horizontal 

final da estrutura não superar 40% do deslocamento resultante da análise de 1ª 

ordem (SILVA, 2004).  

 

2.5.4 Modelos estruturais 

 

Segundo Kimura (2007) os modelos estruturais são protótipos que 

procuram simular um edifício real por meio de um modelo simplificado ou 

numérico. Sendo assim, existem inúmeros modelos estruturais que podem ser 

empregados ao se analisar um edifício de concreto armado. Alguns mais 
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simples, outros mais complexos. Alguns bastante limitados, outros mais 

abrangentes. 

Neste sub-capítulo serão apresentados alguns dos modelos existentes, 

expondo de forma resumida a característica de cada modelo estrutural.  

 

2.5.4.1 Pórtico plano 

 

O pórtico plano é um modelo utilizado para a análise do comportamento 

global de um edifício, e não apenas de elementos isolados, ou pavimentos. 

Este modelo admite a aplicação de ações verticais e horizontais (KIMURA, 

2007). 

Segundo Barboza (2008) ao se modelar a estrutura de um edifício 

através de um pórtico plano , o projetista opta por representar a estrutura do 

edifício em duas dimensões, sendo uma delas a altura da edificação. É 

importante evidenciar que só há possibilidade do lançamento de uma estrutura 

em pórtico plano, se os pilares e vigas estiverem locados e alinhados de 

maneira a formar pórticos. Na Figura 20 apresenta-se um exemplo de uma 

estrutura lançada em pórtico plano. 

Para Kimura (2007), este modelo analisa uma parte da estrutura, que é 

representada por barras dispostas num mesmo plano vertical que representam 

um conjunto de vigas e pilares presentes em um mesmo plano do edifício. A 

laje não é considerada neste modelo. 

 

Figura 20 - Pórtico plano. 

 
Fonte: Kimura (2007) 

 



40 

Neste modelo os nós da estrutura possuem três graus de liberdade, e 

isto permite a obtenção dos deslocamentos e esforços (momento, cortante e 

força normal) em todas as vigas e pilares. Este modelo foi utilizado com muito 

sucesso para a análise dos efeitos do vento, bem como a estabilidade global 

dos edifícios (KIMURA, 2007). 

Para Barboza (2008), uma das vantagens do modelo de pórtico plano é 

a possibilidade de simular o comportamento de uma estrutura através da 

decomposição em diversos pórticos planos, que podem ser independentes, ou 

interligados por diafragmas rígidos. O diafragma rígido permite a união de 

todos os pórticos, distribuindo assim de maneira eficiente às ações horizontais 

pela estrutura. 

 

2.5.4.2 Pórtico espacial 

 

Equivale a um modelo tridimensional composto por barras que 

representam todos os pilares e vigas presentes num edifício, possibilitando 

uma avaliação bastante completa e eficaz do comportamento global uma 

estrutura, conforme Figura 21. As lajes continuam a não fazer parte da 

estrutura por causa da elevada rigidez que possui no plano horizontal, porém, 

nele o comportamento do edifício pode ser avaliado em todas as direções e 

sentidos (KIMURA, 2007). 

 

Figura 21- Pórtico espacial. 

 
Fonte: Kimura (2007). 

 

Para Fontes (2005) a análise estrutural o modelo tridimensional se 

mostra mais completo, pois através dele é possível determinar momentos 
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fletores e de torção, e esforços cortantes e normais, de todos os elementos. 

Pode ser utilizado tanto para carregamento horizontal quanto vertical, inclusive 

em estruturas com assimetria. A análise considera rotações devidas à torção, 

que podem interferir nos esforços finais. Além disso, é possível a aplicação de 

forças em qualquer direção do espaço tridimensional. 

Segundo Kimura (2007), neste modelo os nós possuem seis graus de 

liberdade, o que possibilita a obtenção dos deslocamentos e esforços 

(momento fletor e torsor, cortante e força normal) em todos os elementos. Nos 

dias atuais, o modelo de pórtico espacial é bastante utilizado em projetos 

profissionais elaborados com o auxílio de ferramentas computacionais. É 

bastante abrangente, pois admite o cálculo de estruturas de pequeno porte e 

também o cálculo de edifícios altos e complexos. 

 

2.5.4.3 Pórtico espacial mais grelha 

 

Atualmente, é muito comum a utilização de uma combinação de modelos 

estruturais na elaboração de projetos de edifícios. O pórtico espacial mais 

grelha é um deles, no qual utiliza-se o modelo de grelha de vigas e lajes para o 

cálculo dos esforços nas lajes e o modelo espacial para análise das vigas e 

pilares, conforme Figura 22 (KIMURA, 2007). 

 

Figura 22 - Pórtico espacial mais grelha. 

 
Fonte: Kimura (2007). 
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A estrutura de grelhas é formada por barras, que recebem carregamento 

perpendicular ao seu plano. Em edifícios, as grelhas podem ser admitidas 

como formadas exclusivamente por vigas, ou associadas às lajes adjacentes. 

As ligações entre as vigas podem ser rígidas ou articuladas, admitindo apoio de 

uma viga em outra pouca rígida (FONTES, 2005).  

Segundo Fontes (2005) as lajes podem ser satisfatoriamente modeladas 

como uma malha de barras, com rigidez à flexão e rigidez à torção referentes 

às das faixas de lajes por elas representadas. As vigas podem ser 

representadas por barras isoladas, considerando ou não a largura colaborante 

por parte da laje. 

Conforme NBR 6118 (ABNT, 2014), nas grelhas e nos pórticos 

espaciais, de forma aproximada, pode-se reduzir a rigidez à torção das vigas 

por fissuração, empregando-se apenas 15 % da rigidez elástica.  

O modelo de grelha de vigas e lajes é muito utilizado também para a 

análise isolada de pavimentos de concreto armado, onde é possível abranger 

todos os tipos de lajes utilizadas nas edificações (KIMURA, 2007).  

Para Kimura (2007) os softwares atualmente possuem vários tipos de 

modelos estruturais, muitos deles com alto grau de complexidade. Assim a 

definição correta do modelo a ser utilizado, bem como as configurações para 

modelagem, torna-se uma tarefa complicada e decisiva para o sucesso de um 

projeto. Devido os softwares ter a capacidade de modelar e calcular esforços 

dos mais variados elementos, deve-se tomar muito cuidado ao se calcular uma 

estrutura de concreto armado. 
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Nesta seção, será apresentada a metodologia utilizada para calcular, 

comparar e analisar a influência do tipo de ligação viga-pilar no comportamento 

global de um edifício pré-fabricado. Foram desenvolvidos os seguintes passos: 

• Definição de um edifício pré-fabricado de múltiplos pavimentos, o 

qual será utilizado para o desenvolvimento da análise; 

• Calculo das cargas horizontais e verticais atuantes sobre a estrutura; 

• Modelagem da edificação, através do software SAP 2000; 

• Cálculo dos parâmetros de instabilidade; 

• Avaliação dos resultados de deslocamento; 

• Alternar a posição da ligações articuladas e rígidas;  

• Análise dos resultados. 

 

3.1 SOFTWARES UTILIZADOS 

 

Para a modelagem da estrutura será utilizado o software SAP 2000, 

desenvolvido pela empresa CSI Structures. O software é baseado na análise 

matricial de estrutura, com ênfase na aplicação do método dos elementos 

finitos. 

Como se trata de uma estrutura reticulada, dentro do software SAP 2000 

será utilizado o elemento finito tipo frame. 

Adicionalmente será utilizado como ferramenta de apoio planilhas de 

cálculo eletrônicas no software MS Excel. 

 

3.1.1 Elemento Frame 

 

O elemento frame do SAP2000 é um elemento que pode ser usado em 

modelos de vigas e pilares tridimensionais. A formulação matemática do 

elemento frame inclui o efeito biaxial de flexão, torção, deformação axial e 

deformação biaxial de cisalhamento (SAP2000, 2016). 

No software SAP2000 o elemento frame é modelado como uma linha 

conectada a dois pontos. Cada elemento possui seu próprio sistema de 

3 METODOLOGIA
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coordenadas, onde é definido as propriedades da seção, seus carregamentos, 

e onde são interpretados seus dados de saída (SAP2000, 2016). 

Ainda conforme o manual do SAP2000 (2016), a formulação não 

prismática do elemento permite que ao longo de seu comprimento o elemento 

seja segmentado, podendo assumir propriedades diferentes em uma mesma 

barra. Os pontos de intersecção e os offsets finais são acessíveis para indicar o 

tamanho finito dos elementos e apontar as intersecções de vigas e pilares. 

 

3.2 ESCOLHA DE UM EDIFÍCIO MODELO 

 

Para o presente estudo, foi escolhido um edifício de concreto pré-

fabricado com uma planta retangular simétrica de 30,20m x 67,725m, composto 

por quatro pavimentos, construído em Curitiba – PR, com uma área total de 

10.226,48 m², sendo utilizado como um prédio administrativo.  

O projeto original sofreu algumas alterações para ser aplicado neste 

trabalho, como por exemplo, os módulos de caixa de escada foram retirados, 

para poder tornar a edificação mais didática para um estudo paramétrico. Será 

considerado para o modelo de estudo apenas os pilares, lajes e vigas. 

Conforme pode ser visualizado na Figura 26. 

A edificação em estudo possui quatro pavimentos, o pé direito entre os 

pavimentos é de 3,90m, totalizando uma altura de 15,60m. Visto em planta, na 

direção horizontal o prédio possui modulação entre pilares de 7,525m e na 

direção vertical uma modução de 10,05m nos vãos extremos e 10,10m para o 

vão central, conforme visto na Figura 24 e Figura 25. 

O acesso a este projeto foi possível através da permissão do engenheiro 

responsável da estrutura e da empresa Cassol Pré-fabricados LTDA. O 

engenheiro Charles José Reis Hipólito consentiu a utilização e adaptação dos 

projetos da edificação para fins didáticos deste trabalho.  

A estrutura apresenta duas juntas de dilatação, onde não é possível a 

consideração de continuidade na direção perpendicular onde as juntas estão 

locadas (Figura 28). As juntas estão posicionadas nos eixos 4 e 7 (eixo y), 

representadas na Figura 27. 
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Conforme projeto original será considerado os pilares em estudo com 

seção 50cmx60cm, sendo a altura dos pilares perimetrais e centrais de 

15,60m. Para o lançamento da estrutura serão consideradas quatro seções de 

viga, conforme pode ser visto na Figura 23. 

 

Figura 23 - Seções das vigas. 

 
Fonte: O autor(2017). 

 

• Seção A-A: apoia a laje alveolar em suas duas extremidades; 

• Seção B-B: apoia a laje alveolar apenas de um lado; 

• Seção C-C: utilizada para acabamento lateral da laje alveolar e 

travamento da estrutura; 

• Seção D-D: funciona como travamento interno da estrutura. 
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Figura 24 - Planta do térreo. 

 

Fonte: O autor (2017). 
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Figura 25 - Planta do 2º,3º,4º e 5º pavimento. 

 

Fonte: O autor (2017). 
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Figura 26 - Isométrico da edificação. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

Figura 27 – Posição das juntas de dilatação em planta. 

 
Fonte: O autor (2017). 
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Figura 28 - Det. 01 - Detalhe da junta de dilatação. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

3.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O modelo lançado para este estudo apresenta algumas limitações que 

envolvem alguns conceitos considerados para a edificação do presente 

trabalho. Estas limitações são: 

• Este trabalho vai apresentar resultados que podem ser comparados 

apenas com edificações que apresentem as mesmas características 

adotadas para o prédio em estudo; 

• Para a modelagem da estrutura foram utilizados elementos como 

pilares, vigas e lajes pré-dimensionados. Portanto os cálculos dos 

elementos para os esforços encontrados não serão vistos neste 

trabalho, tampouco a verificação das peças para situações de 

içamento, estocagem, transporte e montagem; 

• As cargas provenientes das lajes alveolares serão lançadas 

diretamente como cargas distribuídas sobre as vigas pré-moldadas. 

Sendo assim, as lajes foram lançadas apenas como barras com 

finalidade de receber os esforços axiais resultantes do deslocamento 

da estrutura; 

• Não foi considerado o efeito da interação solo-estrutura neste estudo. 

Desta maneira os pilares foram considerados totalmente engastados 

na fundação; 
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• Não será apresentado neste trabalho os métodos construtivos para a 

realização do engastamento das ligações da estrutura pré-moldada. 

Sendo assim, será utilizado apenas o engastamento como modelo 

númerico de transferência de esforços; 

• Para efeito didático, será desconsiderado a excentricidade do apoio 

das vigas pré-moldadas para com o eixo dos pilares. 

 

3.4 MODELAGEM DO EDIFÍCIO ESCOLHIDO 

 

Neste capítulo serão mostrados os critérios utilizados na modelagem 

estrutural, carregamentos, combinações e a criação do modelo tridimensional. 

 

3.4.1 Critérios gerais 

 

Para El Debs (2000) a análise da estrutura pré-moldada diferencia-se do 

projeto das estruturas moldadas no local pelas seguintes razões: necessidade 

de considerar outras situações de cálculo além da situação final da estrutura e 

a necessidade de considerar as particularidades das ligações entre os 

elementos pré-moldados que formam a estrutura. No entanto, visto que o 

objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento global, em termos de 

deslocamento, as análises intermediárias não serão abordadas. 

 

3.4.1.1 Definição dos materiais e parâmetros a serem utilizados  

 

Para o lançamento da estrutura, deve-se definir os materiais que serão 

utilizados na edificação. No presente estudo será considerado que os pilares e 

vigas serão moldados em concreto armado, sendo o fck do concreto de 35 

MPa. 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), quando não forem realizados 

ensaios, pode-se estimar o valor do módulo de elasticidade inicial ( %3) 
conforme a equação (11). 
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 %3 = �k5600lm%M para fck de 20 MPa a 50 MPa (11) 

 

sendo 

� = 1,2 para basalto e diabásio; 

� = 1,0 para granito e gnaisse; 

� = 0,9 para calcário; 

� = 0,7 para arenito. 

 

Para a NBR 6118 (ABNT, 2014) o módulo de deformação secante ( %#) 

pode ser estimado conforme aequação (12). 

 

 %# = �3 %3 (12) 

 

onde, 

 

�3 = 0,8 + 0,2 m%M80 ≤ 1,0 
(13) 

Assim, os valores para o módulo de elasticidade inicial ( %3) e módulo de 

deformação secante ( %#) para este trabalho, considerando na composição do 

concreto a presença de gnaise, serão: 

 

  %3 = 1,0.5600. √35 (14) 

  %3 = 33.130 +o� (15) 

 �3 = 0,8 + 0,2 3580 ≤ 1,0 (16) 

 
                  �3 = 0,8875 < 1,0 “OK” 

 
(17) 

  %# = 0,8875.33.130 (18) 

  %# = 29.402,92 +o� (19) 

 

A rigidez considerada para os pilares e vigas serão ponderadas em 80% 

e 40% respectivamente, conforme item 2.4.1.2, e a rigidez a torção das vigas 

será reduzida para 15%, conforme item 2.5.4.3. 

Logo, os parâmetros utilizados para este estudo vão possuir os valores 

conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Parâmetros. 

Concreto armado 
Ponderador de rigidez 

(EcIc) 
Ponderador de rigidez à torção (τ) 

fck 
(MPa) 

Eci (MPa) Ecs (MPa) Vigas Pilares Vigas 

35 33.130,00 29.402,92 0,4 0,8 0,15 
Fonte: O autor (2017). 

 

3.4.2 Carregamentos verticais permanentes e acidentais 

 

Para efeito de cálculo de cargas, a laje a ser considerada será a laje 

alveolar com altura de 20cm, mais uma capa de solidarização de 6cm, 

totalizando uma altura final de 26cm. 

As sobrecargas verticais atuantes sobre a estrutura são classificadas em 

permanentes e acidentais, e foram estimadas conforme Tabela 2 a seguir. 

A laje alveolar com altura de 20cm, possui uma área por metro em torno 

de 0,104m², sendo este valor multiplicado pelo peso próprio do concreto 

armado, ᵞc igual a 2.500 Kgf/m2, o peso próprio da laje alveolar pode ser 

considerado 260 Kgf/m2, conforme Cassol Pré-Fabricados (2017). 

A capa de concreto de 6cm será considerada com valor de 150Kgf/m2, 

que é o valor resultante da multiplicação da altura da capa, pelo peso próprio 

do concreto armado. 

Para o revestimento, será considerado a colocação de placas de 

mármore, que resulta em uma carga permanente de 100Kgf/m2. 

Devido a utilização da edificação ser definida para escritórios e salas de 

auditório com assentos móveis, conforme indicado na NBR 6120 (ABNT, 1980), 

deverá ser utilizado a sobrecarga acidental de 400Kgf/m2.  

Por questão didática, será utilizado a mesma configuração de 

sobrecargas para os quatro pavimentos da edificação. 
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Tabela 2 - Carregamento dos pavimentos. 

  

Cargas (Kgf/m²) 

Permanente Acidental 

Laje alveolar h=20cm 
Capa de 

6cm 
Revestimento Sobrecarga 

2º Pavimento 260 150 100 400 

3º Pavimento 260 150 100 400 

4º Pavimento 260 150 100 400 

5º Pavimento 260 150 100 400 
Fonte: O autor (2017). 

 

3.4.3 Cálculo das ações do vento 

 

O carregamento do vento será estabelecido conforme a NBR 6123 

(ABNT, 1988). Serão determinadas as forças estáticas geradas pelo vento a 

partir da sequência a seguir: 

Primeiramente deverá ser calculado a velocidade característica do 

vento, �M, a partir da equação (20). 

 

�M = �r. ��. ��. �s (20) 

 

onde, 

�0 = Velocidade básica do vento; 

�1 = Fator topográfico; 

�2 = Fator que considera a rugosidade do terreno, dimensões da edificação e 

altura sobre o terreno; 

�3= Fator estatístico. 

 

Conforme o gráfico das isopletas da velocidade básica presente na NBR 

6123 (ABNT, 1988), a velocidade �r para a região de Curitiba/PR tem o valor 

aproximado de 41m/s, Figura 29. Este valor corresponde a velocidade de uma 

rajada de 3 segundos, excedida em média uma vez em 50 anos, a 10m acima 

do terreno, em campo aberto e plano. 
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Figura 29 - Isopletas da velocidade básica Vo (m/s) - (recorte da região considerada               
para a leitura da velocidade básica). 

 
Fonte : ABNT (1988) 

 

Para o cálculo do fator ��, será considerado que a edificação estará 

locada em um terreno plano, assim, conforme a NBR 6123 (ABNT, 1988), o 

fator �� terá o valor igual a 1,00. 

O fator �� leva em consideração a rugosidade do terreno, dimensões da 

edificação e altura sobre o terreno. Então, para o cáculo do fator �� é 

necessário ponderação dos seguintes itens: 

• Quanto a rugosidade do terreno, será considerado conforme 

classificação da NBR 6123 (ABNT, 1988), que a edificação está 

situada em um terreno de categoria IV, onde considera-se a 

presença de obstáculos numerosos e poucos espaçados ao redor da 

edificação em análise. Ou seja, região urbanizada; 

• Com relação as dimensões da edificação, devido a estrutura possuir 

medidas em planta de 30,20m x 67,725m, segundo a  NBR 6123 

(ABNT, 1988) as edificações com dimensões que excedam 50m 

devem se encaixar na Classe C; 

• Desse modo, o fator ��, usado no cálculo da velocidade do vento em 

uma altura z acima do nível geral do terreno, é obtido pela expressão 

(21): 
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�� = t. 	,. u_ 10v wx
 (21) 

em que 

Z = altura acima do terreno; 

	y = fator de rajada correspondente a categoria II; 

b = parâmetro de correção da classe da edificação; 

p = parâmetro metereológico. 

 

• Os parâmetros 	,, b e p podem assumir valores conforme NBR 6123 

(ABNT, 1988), representados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Parâmetros metereológicos para o fator ��. Adaptada : NBR 6123:1988. 

 
Fonte: Zumaeta (2011). 

 

• Devido o fator �� depender da altura da edificação, serão calculados 

valores de �� em relação aos níveis dos pavimentos da estrutura, 

conforme Tabela 4, onde através da fórmula (21) é possível 

encontrar o valor de ��. 
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Tabela 4 - Cálculo do fator ��. 

Pavimento 
Altura 

(Z) 
Fr b p Fator S2 

2º Pavimento 3,90 0,95 0,84 0,135 0,70 

3º Pavimento 7,80 0,95 0,84 0,135 0,77 

4º Pavimento 11,70 0,95 0,84 0,135 0,82 

5º Pavimento 15,60 0,95 0,84 0,135 0,85 

*Altura (Z) dada em metros; 
*Categoria IV; 
*Classe C. 

Fonte: O autor (2017). 

 

Segundo a NBR 6123 (ABNT, 1988), o cálculo do fator  �s leva em 

consideração conceitos estatísticos de segurança e vida útil da edificação. O 

presente trabalho estuda uma edificação na qual a utilização será 

administrativa, encaixando-se no grupo 2 da Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Valores mínimos do fator S3. Adaptada: NBR 6123:1988. 

Fonte: Zumaeta (2011). 

 

Com os valores de �r, ��, �� e �s determinados, é possível através da 

equação (20) chegar aos valores de �M, conforme Tabela 6. 
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Tabela 6 - Cálculo de �M para cada pavimento. 

Pavimento Z (m) V0 (m/s) S1 S2 S3 Vk (m/s) 

2º 3,90 41,00 1,00 0,70 1,00 28,70 

3º 7,80 41,00 1,00 0,77 1,00 31,57 

4º 11,70 41,00 1,00 0,82 1,00 33,62 

5º 15,60 41,00 1,00 0,85 1,00 34,85 
Fonte: O autor (2017). 

 

 Após o cálculo da velocidade característica, �M, deve-se calcular a força 

de arrasto que atua sobre à estrutura. Para Gonçalves et al. (2004) a força de 

arrasto é uma componente da força global que atua na direção do vento.  

Conforme Gonçalves et al. (2004), a força global do vento (	4) é a soma 

vetorial de todas as forças que atuam nas várias partes que compõem a 

edificação. Esta força global poderá ser decomposta em varias direções, sendo 

de responsabilidade do projetista à aplicação destas condições e hipóteses 

para cálculo da estrutura, respeitando as características do projeto. 

Assim, segundo a NBR 6123 (ABNT, 1988) a componente da força 

global na direção do vento, denominada força de arrasto, 	5, é obtida através 

da equação (22): 

 

	5 = �5 . �. z$ (22) 

 

onde, 

��= coeficiente de arrasto, que pode ser especificado para cada caso; 

z$= área frontal efetiva: área da projeção ortogonal da edificação, estrutura ou 

elemento estrutural sobre um plano perpendicular à direção do vento. Está área 

é específica a cada situação; 

q = pressão dinâmica, que pode ser calculada a partir da expressão (23). 

 

� = 0,613�M� (23) 

Para o cálculo do coeficiente de arrasco ��, será considerado que a 

edificação está locada em uma zona de baixa turbulência, ou seja, será 

calculado para o pior caso de carga. Para Zumaeta (2011) ventos de baixa 

turbulência caracterizam-se pela ausência de obstruções no entorno da 

edificação a ser estudada, como em um campo aberto e plano. Gerando uma 
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maior incidência de vento na estrutura, pois não existem barreiras que 

impeçam o vento de atingir a edificação. 

Na Figura 30 é possível obter o valor do coeficiente ��, em função da 

largura, comprimento e altura da edificação. Para se obter o valor de �� é 

necessário dividir os comprimentos da estrutura em planta L1 por L2, sendo 

estes valores variáveis conforme o ângulo de incidência do vento, ou seja, na 

direção onde se está realizando a análise (ZUMAETA, 2011). 

 

Figura 30 - Coeficiente de arrasto ��  para edificações com planta retangular em vento de baixa 
turbulência. 

 
Fonte: Sistema TQS (Versão 15.5) apud  Zumaeta (2011). 

 

Como a planta da edificação possui um formato retangular, será 

calculado o coeficiente de arrasto �� para as direções 0º e 90º. O vento a 0º 

será considerado para a fachada com comprimento de 30,20m e o vento a 90º 

será considerado para a fachada com largura de 67,725m, conforme Figura 31. 

Sendo a altura da edificação 15,60m.  
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Figura 31 - Esquemático para consideração do vento. 

Fonte: O autor (2017). 

 

Fachada a 0º: Parâmetros de entrada para o ábaco da Figura 30. 

• 
A{� = �|,}rsr,�r = 0,517 

• 
{�{� = sr,�r}~,~�| = 0,446  

• �5 = 0,73 

 

Fachada a 90º: Parâmetros de entrada para o ábaco da Figura 30. 

• 
A{� = �|,}r}~,~�| = 0,230 

• 
{�{� = }~,~�|sr,�r = 2,243 

• �5 = 1,16 

 

Com os coeficientes de arrasto calculados, é possível obter os valores 

da força de arrasto para as fachadas pocisionadas a 0º e 90º através da 

fórmula (16), conforme Tabela 7, Tabela 8 e Tabela 9. 
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Tabela 7 - Cálculo da força de arrasto referente a cada nó da estrutura à 0ᵒ. 

Fachada 0ᵒ 

Pavimento Eixo Vk (m/s) Ca q=0,613*Vk^2 (N/m²) Ae (m²) Fa=Ca*q*Ae (N) Fa (Kgf) 

2º A 28,7 0,73 504,922 19,598 7224 722 
2º B 28,7 0,73 504,922 39,293 14483 1448 
2º C 28,7 0,73 504,922 39,293 14483 1448 
2º D 28,7 0,73 504,922 19,598 7224 722 

3º A 31,57 0,73 610,956 19,598 8740 874 
3º B 31,57 0,73 610,956 39,293 17524 1752 
3º C 31,57 0,73 610,956 39,293 17524 1752 
3º D 31,57 0,73 610,956 19,598 8740 874 

4º A 33,62 0,73 692,877 19,598 9912 991 
4º B 33,62 0,73 692,877 39,293 19874 1987 
4º C 33,62 0,73 692,877 39,293 19874 1987 
4º D 33,62 0,73 692,877 19,598 9912 991 

5º A 34,85 0,73 744,502 9,799 5325 533 
5º B 34,85 0,73 744,502 19,646 10677 1068 
5º C 34,85 0,73 744,502 19,646 10677 1068 
5º D 34,85 0,73 744,502 9,799 5325 533 

Fonte: O autor (2017). 

 

Tabela 8 - Cálculo da força de arrasto referente a cada nó da estrutura à 90ᵒ (1/2). 

Fachada 90ᵒ 

Pavimento Eixo Vk (m/s) Ca q=0,613*Vk^2 (N/m²) Ae (m²) Fa=Ca*q*Ae (N) Fa (Kgf) 

2º 1 28,7 1,16 504,922 14,674 8595 859 
2º 2 28,7 1,16 504,922 29,348 17189 1719 
2º 3 28,7 1,16 504,922 29,348 17189 1719 
2º 4 28,7 1,16 504,922 29,348 17189 1719 
2º 5 28,7 1,16 504,922 29,348 17189 1719 
2º 6 28,7 1,16 504,922 29,348 17189 1719 
2º 7 28,7 1,16 504,922 29,348 17189 1719 
2º 8 28,7 1,16 504,922 29,348 17189 1719 
2º 9 28,7 1,16 504,922 29,348 17189 1719 
2º 10 28,7 1,16 504,922 14,674 8595 859 

Fonte: O autor (2017). 
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Tabela 9 - Cálculo da força de arrasto referente a cada nó da estrutura à 90ᵒ (2/2). 

Fachada 90ᵒ 

Pavimento Eixo Vk (m/s) Ca q=0,613*Vk^2 (N/m²) Ae (m²) Fa=Ca*q*Ae (N) Fa (Kgf) 

3º 1 31,57 1,16 610,956 14,674 10399 1040 
3º 2 31,57 1,16 610,956 29,348 20799 2080 
3º 3 31,57 1,16 610,956 29,348 20799 2080 
3º 4 31,57 1,16 610,956 29,348 20799 2080 
3º 5 31,57 1,16 610,956 29,348 20799 2080 
3º 6 31,57 1,16 610,956 29,348 20799 2080 
3º 7 31,57 1,16 610,956 29,348 20799 2080 
3º 8 31,57 1,16 610,956 29,348 20799 2080 
3º 9 31,57 1,16 610,956 29,348 20799 2080 
3º 10 31,57 1,16 610,956 14,674 10399 1040 

4º 1 33,62 1,16 692,877 14,674 11794 1179 
4º 2 33,62 1,16 692,877 29,348 23588 2359 
4º 3 33,62 1,16 692,877 29,348 23588 2359 
4º 4 33,62 1,16 692,877 29,348 23588 2359 
4º 5 33,62 1,16 692,877 29,348 23588 2359 
4º 6 33,62 1,16 692,877 29,348 23588 2359 
4º 7 33,62 1,16 692,877 29,348 23588 2359 
4º 8 33,62 1,16 692,877 29,348 23588 2359 
4º 9 33,62 1,16 692,877 29,348 23588 2359 
4º 10 33,62 1,16 692,877 14,674 11794 1179 

5º 1 34,85 1,16 744,502 7,337 6336 634 
5º 2 34,85 1,16 744,502 14,674 12673 1267 
5º 3 34,85 1,16 744,502 14,674 12673 1267 
5º 4 34,85 1,16 744,502 14,674 12673 1267 
5º 5 34,85 1,16 744,502 14,674 12673 1267 
5º 6 34,85 1,16 744,502 14,674 12673 1267 
5º 7 34,85 1,16 744,502 14,674 12673 1267 
5º 8 34,85 1,16 744,502 14,674 12673 1267 
5º 9 34,85 1,16 744,502 14,674 12673 1267 
5º 10 34,85 1,16 744,502 7,337 6336 634 

Fonte: O autor (2017). 
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3.4.4 Necessidade de considerar o desaprumo 

 

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), ao se verificar uma estrutura 

reticulada em seu estado-limite último, deve-se considerar suas imperfeições 

geométricas do eixo dos elementos estruturais da estrutura descarregada. 

Sendo para este trabalho verificado, apenas as imperfeições globais, devido ao 

objetivo do estudo de demonstrar o efeito global causado pela mudança na 

rigidez das ligações. 

Ainda segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) ao se analisar a estabilidade 

global de uma estrutura, contraventada ou não, deve-se considerar um 

desaprumo dos elementos verticais, conforme Figura 32. 

 

Figura 32 - Imperfeições geométricas globais. 

 
Fonte: ABNT (2014). 

 

Devido a estrutura em estudo ser reticulada, será considerado ��F3� 

igual a 1/300. Na Tabela 12 será analisado o comparativo entre as ações de 

desaprumo e as forças provenientes da influência do vento na edificação. 

Para o cálculo da força equivalente de desaprumo, 	$N,3 (Tabela 11), 

será multiplicado o valor encontrado de �5 (em radianos) pelo valor da carga 

vertical total no andar em análise �3 (Tabela 10), conforme equação (24) 

(ALVA, 2014). 
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	$N,� = �5 . �3 
(24) 

Tabela 10 - Carga total por pavimento �3. 
2ºPavimento=3º Pavimento = 4º Pavimento=5ºPavimento 

 
Viga A-A Viga B-B 

Viga 
C-C 

Viga 
D-D 

Laje 
LP20 

Capa 
6cm 

Revest. Sobrecarga 

Carga/m(Kgf/m) 687,5 491 375 517,5 - - - - 

Carga/m²(Kgf/m²) - - - - 260 150 100 400 

Comp.(m) 135,45 135,45 60,4 60,4 - - - - 

Área(m²) - - - - 2045,3 2045,3 2045,3 2045,3 

Cargas(kgf) 93121,875 66505,95 22650 31257 531778 306795 204530 818120 

Carga total(Kgf) 2.074.757,83 - 
Fonte: O autor (2017). 

Na Tabela 10, para o cálculo das cargas totais de cada pavimento, 

primeiramente foi multiplicado o peso por metro linear das vigas pelo seus 

respectivos comprimentos. As cargas provenientes da laje, capa, revestimento 

e sobrecarga, foram calculadas através da multiplicação do peso por metro 

quadrado estabelecido na Tabela 2, pela área total do pavimento. 

 

Tabela 11 - Cálculo da força equivalente de desaprumo 	$N,3. 
Fachada 0ᵒ 

Pav. Eixos Wi(Kgf)/4 ᶿ1 ᶿmin ᶿa ᶿa(rad) Feq,i(Kgf) 

2º A, D 518.689,46 0,0025 0,052 0,039 0,000673 349,12 

2º B, C 518.689,46 0,0025 0,052 0,039 0,000673 349,12 

3º A, D 518.689,46 0,0025 0,052 0,039 0,000673 349,12 

3º B, C 518.689,46 0,0025 0,052 0,039 0,000673 349,12 

4º A, D 518.689,46 0,0025 0,052 0,039 0,000673 349,12 

4º B, C 518.689,46 0,0025 0,052 0,039 0,000673 349,12 

5º A, D 518.689,46 0,0025 0,052 0,039 0,000673 349,12 

5º B, C 518.689,46 0,0025 0,052 0,039 0,000673 349,12 

Fachada 90ᵒ 

Pav. Eixo Wi(Kgf)/10 ᶿ1 ᶿmin ᶿa ᶿa(rad) Feq,i(Kgf) 

2º 1 e 10 207.475,78 0,0025 0,052 0,041 0,000717 148,86 

2º 2 ao 9 207.475,78 0,0025 0,052 0,041 0,000717 148,86 

3º 1 e 10 207.475,78 0,0025 0,052 0,041 0,000717 148,86 

3º 2 ao 9 207.475,78 0,0025 0,052 0,041 0,000717 148,86 

4º 1 e 10 207.475,78 0,0025 0,052 0,041 0,000717 148,86 

4º 2 ao 9 207.475,78 0,0025 0,052 0,041 0,000717 148,86 

5º 1 e 10 207.475,78 0,0025 0,052 0,041 0,000717 148,86 

5º 2 ao 9 207.475,78 0,0025 0,052 0,041 0,000717 148,86 
Fonte: O autor (2017). 
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Tabela 12 - Comparativo das ações de desaprumo e do vento. 

Fachada 0ᵒ 

Pav. Eixos Feq,i 0,3*Feq,i FH Vento 0,3*FH Vento 
0,3*FH 

Vento>Feq,i 
0,3*Feq,i>FH 

Vento 
2º A, D 349,12 104,73 722,35 216,71 Não Não 

2º B, C 349,12 104,73 1.448,29 434,49 Sim Não 

3º A, D 349,12 104,73 874,04 262,21 Não Não 

3º B, C 349,12 104,73 1.752,44 525,73 Sim Não 

4º A, D 349,12 104,73 991,24 297,37 Não Não 

4º B, C 349,12 104,73 1.987,41 596,22 Sim Não 

5º A, D 349,12 104,73 532,55 159,76 Não Não 

5º B, C 349,12 104,73 1.067,75 320,32 Não Não 

Fachada 90ᵒ 

Pav. Eixos Feq,i 0,3*Feq,i FH Vento 0,3*FH Vento 
0,3*FH 

Vento>Feq,i 
0,3*Feq,i>FH 

Vento 
2º 1 e 10 148,86 44,66 859,46 257,84 Sim Não 

2º 2 ao 9 148,86 44,66 1.718,91 515,67 Sim Não 

3º 1 e 10 148,86 44,66 1.039,94 311,98 Sim Não 

3º 2 ao 9 148,86 44,66 2.079,88 623,96 Sim Não 

4º 1 e 10 148,86 44,66 1.179,38 353,82 Sim Não 

4º 2 ao 9 148,86 44,66 2.358,77 707,63 Sim Não 

5º 1 e 10 148,86 44,66 633,63 190,09 Sim Não 

5º 2 ao 9 148,86 44,66 1.267,26 380,18 Sim Não 

Obs: Todas as unidades de força estão em Kgf. 
Fonte: O autor (2017). 

 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), caso 30% da ação do vento não 

supere a força equivalente de desaprumo ou 30% da ação equivalente de 

desaprumo seja maior que a força do vento, conforme visto na Tabela 12, 

deve-se realizar a combinação admitindo a força de desaprumo e a força do 

vento atuando na mesma direção. A carga lateral a ser utilizada deverá ser 

amplificada artificialmente para cobrir a superposição das forças de vento e 

desaprumo. 

Sendo assim, será considerado como carga horizontal a soma das 

cargas provenientes do vento e do desaprumo nos eixos A e D do 2º, 3º, 4º e 

5º pavimentos e os eixos B e C do 5º pavimento  para a fachada à 0º, e para os 

demais nós, será considerado apenas a carga proveniente do vento, conforme 

Tabela 13. 
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Tabela 13 - Cargas horizontais VD0ᵒ e VD90ᵒ. 

Fachada 0ᵒ 

Pav. Eixos Feq,i(Kgf) FH Vento(Kgf) Feq,i+FH Vento=VD0ᵒ(Kgf) 

2º A, D 349 722 1071 

2º B, C - 1448 1448 

3º A, D 349 874 1223 

3º B, C - 1752 1752 

4º A, D 349 991 1340 

4º B, C - 1987 1987 

5º A, D 349 533 882 

5º B, C 349 1068 1417 

Fachada 90ᵒ 

Pav. Eixos Feq,i(Kgf) FH Vento(Kgf) Feq,i+FH Vento=VD90ᵒ(Kgf) 

2º 1 e 10  -  859 859 

2º 2 ao 9  -  1719 1719 

3º 1 e 10  -  1040 1040 

3º 2 ao 9  -  2080 2080 

4º 1 e 10  -  1179 1179 

4º 2 ao 9  -  2359 2359 

5º 1 e 10  -  634 634 

5º 2 ao 9  -  1267 1267 
Fonte: O autor (2017). 

 

3.4.5 Combinações das ações 

 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), para a análise de um projeto 

estrutural, necessita-se ser considerado a influência de todos os tipos de ações 

que possam afetar de maneira significativa a segurança da estrutura em 

análise. Considerando todos os efeitos causados pelos estados limites últimos 

e de serviço. 

Os esforços deste trabalho, serão calculados considerando o estado 

limite último para a avaliação dos efeitos de 2ª ordem atuantes sobre a 

estrutura, e os efeitos do estado limite de serviço para a visualização dos 

deslocamentos da estrutura conforme a mudança de rigidez dos seus apoios.  
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3.4.5.1 Combinações últimas 

 

Segundo Carvalho e Figueiredo (2014) o estado limite último é aquele 

relacionado ao colapso ou a qualquer outra forma de ruína estrutural que 

determine a paralisação, no todo ou em parte, do uso da estrutura. 

Neste estudo, para a análise segundo o estado limite último, as cargas 

devido ao peso próprio da estrutura serão classificados como cargas 

permanentes normais e as cargas devido a sobrecarga, vento e desaprumo 

serão consideradas cargas variáveis normais. 

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), para encontrar os valores de 

cálculo 	] das ações, deve-se multiplicar as cargas pelos respectivos 

coeficientes de ponderação ᵞ(, definidos pela Tabela 14 e Tabela 15. 

 

Tabela 14 - Coeficiente � = ��.��. 

 
Fonte: ABNT (2014). 

 

Conforme descrito na Tabela 14 da NBR 6118 (ABNT, 2014), o peso 

próprio da estrutura e cargas permanentes podem ser multiplicados pelo valor 

de 1,3, devido à estrutura ser pré-moldada. 
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Tabela 15 - Valores do coeficiente ���. 

 
Fonte: ABNT (2014). 

 

Para este trabalho, ao se analisar a força de cálculo 	] no ELU, será 

desconsiderado as ações causadas pela retração e temperatura. Sendo assim, 

as combinações normais podem ser dadas pela expressão (25) (ABNT, 2014). 

 

	] = V4. 	4M + VN . (	N�M + ��r�. 	N�M) (25) 

 

onde, 

V4 = coeficiente majorador para carga permanente, conforme Tabela 14; 

	4M= ações permanentes diretas; 

VN = coeficiente majorador para carga acidental, conforme Tabela 14; 

	NM = ações variáveis diretas, sendo 	N�M a escolha principal e 	N�M a 

secundária; 

�r� = fator de redução de combinação para ELU. 

Como o estado limite último (ELU) será utilizado para a avaliação dos 

efeitos de segunda ordem, as combinações de carregamento para o cálculo da 



68 

estrutura vão considerar o vento à 0º e 90º como as sobrecargas principais, 

sendo: 

• 1ª Combinação: vento mais desaprumo à 0º principal e sobrecarga 

secundária. 

	] = 1,3. oo + 1,4. ��r° + 1,4.0,5. �� 

	] = 1,3. oo + 1,4. ��r° + 0,7. �� 

• 2ª Combinação: vento mais desaprumo à 90º principal e sobrecarga 

secundária. 

	] = 1,3. oo + 1,4. ��r° + 1,4.0,5. �� 

	] = 1,3. oo + 1,4. ���r° + 0,7. �� 

 

em que 

PP = peso próprio da estrutura; 

SC = sobrecarga acidental da estrutura; 

��r° = sobrecarga acidental do vento mais desaprumo, que incide à 0°; 
���r° = sobrecarga acidental do vento mais desaprumo, que incide à 90°. 

 

3.4.5.2 Combinações de serviço 

 

Para o cálculo dos deslocamentos, será considerado as combinações 

relativa ao estado-limite de serviço. 

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), o estado-limite de serviço (ELS) é 

aquele relacionado ao conforto do usuário e à durabilidade, aparência e boa 

utilização da estrutura.  

Para este trabalho será considerado, para o cálculo do deslocamento da 

estrutura devido a ação do vento, as combinações frequentes de serviço. 

Ao se considerar as combinações frequentes, considera-se que as 

ações se repetem muitas vezes durante o período de vida da estrutura, e sua 

consideração se faz necessária na verificação dos estados limites de formação 

e abertura de fissuras e de vibrações excessivas (Carvalho; Figueiredo, 2014). 

Sendo assim, este estudo vai avaliar os deslocamentos excessivos da 

estrutura, decorrentes das ações do vento, por meio da combinação frequente. 
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A expressão utilizada para a combinação do estado-limite de serviço é 

dada pela equação (26) (ABNT, 2014). 

 

	],#$, =  �. 	43M + ��. 	N�M + ����. 	N�M (26) 

 

onde, 

	],#$, = valor de cálculo das ações para combinações de serviço; 

	43M = valor característico das ações permanentes; 

	N�M = valor característico das ações variáveis principais diretas; 

	N�M = valor característico das demais ações variáveis quase permanentes; 

�� = fator de redução de combinação frequente para ELS; 

�� = fator de redução de combinação quase permanente para ELS. 

 

Conforme indicado na NBR 6118 (ABNT, 2014), para a verificação do 

deslocamento lateral da estrutura, deverá ser utilizado apenas as cargas 

devido ao peso próprio da estrutura e as cargas devido as ações do vento, 

considerando a avaliação pelo estado-limite de serviço. O valor de �� será de 

0,3, conforme Tabela 15.  

Com isto, para a realização das verificações, serão utilizadas as ações 

do vento à 0º e 90º, presentes na Tabela 7, Tabela 8 e Tabela 9. 

A consideração de cargas provenientes do vento para as fachadas à 0º 

e 90º será: 

• Fachada 0º: 

	],#$, = oo + 0,3. �r° 
• Fachada 90º: 

	],#$, = oo + 0,3. ��r° 
onde, 

�r° = sobrecarga acidental do vento que incide à 0°; 
��r° = sobrecarga acidental do vento que incide à 90°. 
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3.4.6 Modelagem 

 

Para a execução dos testes dos diferentes tipos de ligações foi utilizado 

o software SAP2000, sendo criado um modelo estrutural tridimensional a partir 

de elementos de barra denominados frames, como pode ser visualizado na 

Figura 33, Figura 34 e Figura 35. Para uma melhor visualização da disposição 

e locação das peças no modelo, a Figura 36 expõe a estrutura com suas 

respectivas seções extrudadas, sendo possível a conferência do 

posicionamento correto das peças. As lajes alveolares foram lançadas bi-

apoiadas e paralelas aos eixos numéricos, assim como o projeto original. 

Sendo que os alvéolos estão no mesmo sentido de apoio das barras. 

 

Figura 33 - Planta baixa 2º,3º,4º e 5º pav. – Edificação pré-moldada. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

Figura 34 – Vista dos eixos horizontais – Edificação pré-moldada. 

 
Fonte: O autor (2017). 
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Figura 35 - Vista dos eixos verticais – Edificação pré-moldada. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

Figura 36 - Visualização do modelo extrudado - Edificação pré-moldada. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

As cargas provenientes do peso próprio das peças são calculadas 

automaticamente pelo programa, sendo necessário inserir as sobrecargas 
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resultantes do peso próprio adjacente (laje, capa e revestimento) e as 

sobrecargas acidentais. 

Posto isto, as cargas distribuídas foram lançadas conforme Figura 38 e 

Figura 39. 

Os croquis a seguir poderão  ser interpretados conforme a Figura 37. 

 

Figura 37 - Legenda para as Figuras 38, 39, 40 e 41. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

Figura 38 - Cargas distribuídas– eixos horizontais A e D. 

 
Fonte: O autor (2017). 
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Figura 39 - Cargas distribuídas– eixos horizontais B e C. 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

3.4.7 Verificação dos parâmetros de instabilidade da estrutura 

 

Serão analisados os parâmetros de instabilidade da estrutura, para 

verificação da necessidade de se considerar os esforços globais de 2ª ordem, 

ou seja, classificar a estrutura como uma edificação de nós fixos ou nós móveis 

(ABNT, 2014). 

 

3.4.7.1 Coeficiente ᵞz 

 

Para o cálculo do coeficiente ᵞz  da estrutura em estudo, será utilizado as 

fórmulas e referências teóricos presentes no item 2.5.2.2. Como a estrutura 

pre-moldada utilizada para o presente trabalho foi modelada 

tridimensionalmente, deverá então ser verificado o coeficiente ᵞz para as 

fachadas à 0º e à 90º. 

O coeficiente será calculado conforme equação (10). 

 VW =  1
1 − ∆Z[Z\[

 
(10) 
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Ao se calcular o coeficiente gama z, será utilizado as cargas horizontais 

provenientes da ação do vento mais desaprumo, de acordo com a Figura 40 e 

Figura 41. Logo, o parâmetro de instabilidade ᵞz será calculado considerando 

as cargas em estado-limite último, conforme estabelecido no item 3.4.5.1. 

 

Figura 40 - Carga de vento mais desaprumo – eixos horizontais (Vento à 0º). 

 
Fonte: O autor (2017). 

Figura 41 - Carga de vento mais desaprumo - eixos verticais (Vento à 90º). 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

O cálculo do momento de primeira ordem devido ao tombamento, +�] , 

será calculado a partir do produto das forças de vento mais desaprumo pelas 

suas respectivas cotas (altura). 

Para o cálculo do momento de segunda ordem, ∆+] , deverá ser 

multiplicado as cargas totais por pavimento, pelo seus respectivos 
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deslocamentos. As cargas totais foram calculadas conforme Tabela 16, e os 

deslocamentos serão obtidos através do programa SAP2000. 

 

Tabela 16 - Carga total por pavimento - Estado-limite último. 

Elemento Carga (Kgf/m) Comprimento(m) Fator(ELU) 
Carga 

total(Kgf) 
ΣNd(Kgf) 

Viga seção A-A 687,5 135,45 1,30 121.058,44 

2.206.308,46 

Viga seção B-B 491 135,45 1,30 86.457,74 

Viga seção C-C 375 60,40 1,30 29.445,00 

Viga seção D-D 517,5 60,40 1,30 40.634,10 

Elemento 
Carga 

(Kgf/m²) 
Área de influência(m²) Fator(ELU) 

Carga 
total(Kgf) 

Laje LP20 260 2.045,30 1,30 691.309,71 

Capa 6cm 150 2.045,30 1,30 398.832,53 

Revestimento 100 2.045,30 1,30 265.888,35 

Sobrecarga 400 2.045,30 0,70 572.682,60 
Fonte: O autor (2017). 

 

Por se tratar de uma estrutura pré-moldada, a obtenção dos 

deslocamentos serão realizados considerando a estrutura 100% rotulada. 

O coeficiente ᵞz para a fachada à 0º foi calculado conforme Tabela 17, e 

para a fachada à 90º foi calculado conforme Tabela 18. 

 

Tabela 17 - Cálculo do coeficiente ᵞz para a fachada à 0º - 1ª combinação (ELU). 

Fachada a 0º 

C.horizontal Total(Kgf) Altura(m) Fator(ELU) M1d Υz 

5.038,00 3,90 1,40 27.507,48 

1,84 

5.950,00 7,80 1,40 64.974,00 

6.654,00 11,70 1,40 108.992,52 

4.598,00 15,60 1,40 100.420,32 

Soma M1d 301.894,32 

Carga vertical total(Kgf) desloc.(m) Md 

2.206.308,46 0,0030 6.618,93 

2.206.308,46 0,0102 22.504,35 

2.206.308,46 0,0196 43.243,65 

2.206.308,46 0,0297 65.527,36 

Soma Md 137.894,28 
Fonte: O autor (2017). 
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Tabela 18 - Cálculo do coeficiente ᵞz para a fachada à 90º - 2ª combinação (ELU). 

Fachada a 90º 

C.horizontal Total(Kgf) Altura(m) Fator(ELU) M1d Υz 

15.470,00 3,90 1,40 84.466,20 

1,45 

18.720,00 7,80 1,40 204.422,40 

21.230,00 11,70 1,40 347.747,40 

11.404,00 15,60 1,40 249.063,36 

Soma M1d 885.699,36 

Carga vertical total(Kgf) desloc.(m) Md 

2.206.308,46 0,0060 13.237,85 

2.206.308,46 0,0206 45.449,95 

2.206.308,46 0,0393 86.707,92 

2.206.308,46 0,0594 131.054,72 

Soma Md 276.450,45 
Fonte: O autor (2017). 

 

Como descrito no item 2.5.1, caso os esforços de segunda ordem 

representem uma parcela maior que 10% dos esforços de primeira ordem, 

deverá ser considerado que a estrutura possui nós móveis, e 

consequentemente deverá ser utilizado os efeitos de segunda ordem para o 

dimensionamento da estrutura (ABNT, 2014). Conforme pode ser analisado na 

Tabela 17 e Tabela 18, tanto a direção x (vento 0º) quanto na direção y (vento 

90º) a estrutura possui acréscimos maiores que 10 % nos seus esforços, sendo 

assim, pode ser considerado a estrutura em estudo uma edificação de nós 

móveis.  

Porém os esforços escontrados compreendem valores superiores a 30% 

de acréscimo, deste modo a estrutura possui um alto grau de instabilidade. 

O acréscimo de esforço na direção x para esta primeira análise foi de 

84% e na direção y foi de 45%. 

Como este trabalho não pretende avaliar a utilização ou não dos 

esforços de segunda ordem, apenas verifica-los. No próximo cápitulo será 

abordado sobre os deslocamentos da estrutura, e serão estudados os pontos 

de mudança de rigidez que causam influência direta no deslocamento da 

edificação.  

A partir do encontro de um melhor arranjo para combater os 

deslocamentos excessivos (caso ocorram) da estrutura, será reavaliado o 

coeficiente gama z, com o objetivo de descobrir a eficiência dos pontos de 
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engastamento encontrados, e verificar se são úteis tanto para combater 

deslocamentos exagerados, quanto para minimizar os efeitos de segunda 

ordem global. 

 

3.4.8 Deslocamento da estrutura 

 

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), deve-se verificar os deslocamentos 

limites de um prédio em estado-limite de serviço. Com objetivo de avaliar se a 

estrutura está sofrendo deformações excessivas, o que impede a edificação de 

ser utilizada de forma correta.  

Para a avaliação do movimento lateral da edificação, será utilizado a 

combinação em estado-limite de serviço, conforme visto no item 3.4.5.2. 

As cargas de vento foram lançadas conforme Figura 42 e Figura 43. 

Figura 42 - Carga de vento – eixos horizontais (Vento à 0º). 

 
Fonte: O autor (2017). 

Figura 43 - Carga de vento – eixos verticais (Vento à 90º). 

 
Fonte: O autor (2017). 
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Neste item será avaliado o deslocamento de quatro pilares presentes na 

edificação em análise, sendo eles os pilares PP4, PP5, PP14 e PP15, 

conforme Figura 44. Devido a planta da estrutura ser simétrica, os valores 

obtidos para estes pilares podem ser utilizados como referência para os outros 

pilares desta edificação, podendo ocorrer variações não significativas. 

 

Figura 44 - Detalhe localização pilares PP4, PP5, PP14 E PP15. 

 

Fonte: O autor (2017). 
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Os limites de deslocamento de uma estrutura, conforme indicados no 

item 2.5.2.1, são H/1700 para o deslocamento total do prédio, e G3/850 para 

deslocamentos entre pavimentos. 

Sendo assim, para este prédio, os valores limites a serem respeitados 

são: 

�GE3F = 15,601700 = 0,009176� = �, ����� 

�G�E3F = 3,90850 = 0,004589� = �, ����� 

 

Nas tabelas apresentadas a seguir, será possível visualizar os 

deslocamentos encontrados para os pilares em análise, PP4, PP5, PP14 e 

PP15. Estes valores foram lidos a partir do software SAP2000, considerando a 

estrutura 100% rotulada. 

 

Tabela 19 - Deslocamentos pilar PP4. 

Pilar Pav. Nível 
Vento à 0º - eixo x Vento à 90º - eixo y 

δHx(mm) Δδhix(mm) δHy(mm) Δδhiy(mm) 

PP4 Base 0 0,000 0,000 0,000 0,000 

PP4 2º 3,9 0,528 0,528 1,315 1,315 

PP4 3º 7,8 1,794 1,266 4,460 3,145 

PP4 4º 11,7 3,416 1,622 8,477 4,017 

PP4 5º 15,6 5,151 1,735 12,767 4,290 
Fonte: O autor (2017). 

 

Conforme pode ser visualizado na Tabela 19, os principais 

deslocamentos ocorrem no topo do pilar e entre os últimos níveis. O pilar PP4 

apresenta para a fachada à 0º, δH igual a 5,151mm e  δhi igual a 1,735mm. 

Para a fachada à 90º os valores encontrados foram de 12,767mm para o 

deslocamento total do pilar δH, e 4,29mm para o deslocamento entre 

pavimentos δhi, neste caso, entre o 4º e 5º pavimento. Assim, podemos 

interpretar os dados: 

• �G� ≤  �GE3F (Vento à 0º) 

5,151�� < 9,176��- ok! 

• �G�� ≤  �G�E3F(Vento à 0º) 

1,735�� < 4,589�� - ok! 
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• �G� ≤  �GE3F (Vento à 90º) 

��, ����� > �, ����� - não ok! 

• �G�� ≤  �G�E3F(Vento à 90º) 

4,290�� < 4,589�� - ok! 

Tabela 20 - Deslocamentos pilar PP5. 

Pilar Pav. Nível 
Vento à 0º - eixo x Vento à 90º - eixo y 

δHx(mm) Δδhix(mm) δHy(mm) Δδhiy(mm) 

PP5 Base 0 0,000 0,000 0,000 0,000 

PP5 2º 3,9 0,527 0,527 1,318 1,318 

PP5 3º 7,8 1,792 1,266 4,467 3,148 

PP5 4º 11,7 3,414 1,622 8,485 4,018 

PP5 5º 15,6 5,150 1,736 12,774 4,289 
Fonte: O autor (2017). 

 

A Tabela 20 informa que para o pilar PP5, considerando a fachada à 0º, 

o deslocamento total do pilar (δH) é igual a 5,15mm, e os deslocamento entre 

os níveis (δhi) 11,70 e 15,60 é de 1,736mm. Para a fachada à 90º o 

deslocamento  δH é de 12,774mm e o deslocamento δhi é de 4,289mm. Com 

isto, analisa-se: 

• �G� ≤  �GE3F (Vento à 0º) 

5,150�� < 9,176��- ok! 

• �G�� ≤  �G�E3F(Vento à 0º) 

1,736�� < 4,589�� - ok! 

• �G� ≤  �GE3F (Vento à 90º) 

��, ����� > �, ����� - não ok! 

• �G�� ≤  �G�E3F (Vento à 90º) 

4,289�� < 4,589�� - ok! 

Tabela 21 - Deslocamentos pilar PP14. 

Pilar Pav. Nível 
Vento à 0º - eixo x Vento à 90º - eixo y 

δHx(mm) Δδhix(mm) δHy(mm) Δδhiy(mm) 

PP14 Base 0 0,000 0,000 0,000 0,000 

PP14 2º 3,9 0,532 0,532 1,317 1,317 

PP14 3º 7,8 1,801 1,269 4,462 3,145 

PP14 4º 11,7 3,423 1,622 8,479 4,017 

PP14 5º 15,6 5,155 1,732 12,768 4,289 
Fonte: O autor (2017). 
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Visto a Tabela 21, interpreta-se que para  pilar PP14, o deslocamento 

δH é igual 5,155mm e para δhi 1,732mm, estes valores gerados pelo vento à 

0º. Para o vento à 90º os valores de δH e δhi, são respectivamente 12,768mm 

e 4,289mm. Portanto, entende-se: 

 

• �G� ≤  �GE3F (Vento à 0º) 

5,155�� < 9,176��- ok! 

• �G�� ≤  �G�E3F(Vento à 0º) 

1,732�� < 4,589�� - ok! 

• �G� ≤  �GE3F (Vento à 90º) 

��, ����� > �, ����� - não ok! 

• �G�� ≤  �G�E3F(Vento à 90º) 

4,289�� < 4,589�� - ok! 

 

Tabela 22 - Deslocamentos pilar PP15. 

Pilar Pav. Nível 
Vento à 0º - eixo x Vento à 90º - eixo y 

δHx(mm) Δδhix(mm) δHy(mm) Δδhiy(mm) 

PP15 Base 0 0,000 0,000 0,000 0,000 

PP15 2º 3,9 0,530 0,530 1,319 1,319 

PP15 3º 7,8 1,798 1,268 4,468 3,149 

PP15 4º 11,7 3,420 1,622 8,486 4,018 

PP15 5º 15,6 5,154 1,733 12,775 4,288 
Fonte: O autor (2017). 

Compreende-se pela Tabela 22, referente ao pilar PP15, que os 

deslocamentos δH e δhi da fachada à 0º são respectivamente 5,154mm e 

1,733mm. Para a fachada à 90º o descolamento total do pilar (δH) é de 

12,775mm e o deslocamento entre os últimos níveis (δhi) é de 4,288mm. Posto 

isto, podemos interpretar os dados: 

 

• �G� ≤  �GE3F (Vento à 0º) 

5,154�� < 9,176��- ok! 

• �G�� ≤  �G�E3F(Vento à 0º) 

1,733�� < 4,589�� - ok! 
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• �G� ≤  �GE3F (Vento à 90º) 

��, ����� > �, ����� - não ok! 

• �G�� ≤  �G�E3F(Vento à 90º) 

4,288�� < 4,589�� - ok! 

 

Sendo assim, conforme visto na Tabela 19, Tabela 20, Tabela 21 e 

Tabela 22 pode-se interpretar que para a fachada à 0º, tanto os deslocamentos 

totais dos pilares em estudo, quanto os deslocamentos entre pavimentos estão 

dentro dos limites estipulados por norma. Para este prédio em questão os 

limites são, 9,176mm para o deslocamento total dos pilares e 4,589mm para o 

deslocamento entre os pavimentos da estrutura. 

Para a fachada à 90º, foi possível analisar nos quatro pilares, que o 

deslocamento total da estrutura ultrapassa em média 39% o deslocamento 

permitido por norma. Sendo o PP15, o pilar que obteve o maior deslocamento 

total (δH), 12,775mm, sendo o limite estipulado pela norma NBR 6118 (ABNT, 

2014) de 9,176mm. O deslocamento entre pavimentos (δhi) para a fachada à 

90º respeitou o limite de 4,589mm nos quatro pilares, onde o maior 

deslocamento ocorreu no pilar PP4, com δhi igual a 4,290mm. 

Posto isto, devido o prédio estar deslocando na direção y mais do que o 

limite estipulado por norma, este estudo vai realizar a variação paramétrica das 

vinculações, alternando pontos de engastamento na estrutura. Este trabalho 

tenta provar a eficiência ou não da realização de pontos de continuidade 

(ligação hiperestática) na edificação pré-moldada, com o objetivo de minimizar 

o seu deslocamento excessivo, e adequar os efeitos de segunda ordem global 

para limites aceitáveis por norma. 

Com isto, o modelo em estudo será submetido a mudanças em suas 

ligações, criando vários cenários para análise, conforme será visto no próximo 

capitulo. 
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Neste capitulo será visualizado e interpretado os resultados provenientes 

da análise dos cenários que serão propostos a seguir, buscando encontrar 

arranjos de engastamento que proporcionem à estrutura um melhor 

comportamento em relação a seus deslocamentos e efeitos globais de segunda 

ordem. 

Serão realizados 3 cenários, os quais vão fazer leituras diferentes da 

influência da mudança de enrrijecimento das vinculações na estrutura. O 

primeiro cenário pretende encontrar uma locação em planta eficiente de se 

aplicar a continuidade (engaste), sendo neste cenário, aplicado o 

engastamento dos pilares nos quatro níveis de planta. O segundo cenário 

busca um arranjo eficaz de se considerar o engastamento, variando de dois em 

dois pavimentos a consideração de continuidade na estrutura. O terceiro e 

último cenário tem a finalidade de encontrar o pavimento, que ao ser 

engastado, proporciona os melhores resultados em relação a deslocabilidade 

da estrutura. 

Devido a estrutura possuir juntas de dilatação no eixos verticais 4 e 7, os 

cenários vão trabalhar com o engastamento dos pilares que se localizam em 

planta entre os eixos 4 e 7, conforme Figura 45. 

4 RESULTADOS
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Figura 45 - Pilares localizados entre os eixos 4 e 7. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

4.1 Primeiro cenário 

 

Este primeiro cenário vai realizar o estudo considerando a alteração de 

vinculação em planta, ou seja, cada ponto indicado em planta baixa consiste na 

realização de pontos de engastamento nos quatro pavimentos da edificação. 

As hipósetes a seguir pretendem identificar qual das modulações de 

engastamento se mostra mais eficiente com relação ao deslocamento da 

estrutura. Os deslocamentos serão aferidos a partir da leitura de dados dos 

pilares PP4, PP5, PP14 e PP15. 
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4.1.1 Modelo A – primeiro cenário 

 

Neste modelo A, os pilares que irão receber pontos de engastamento 

serão os pilares PP15, PP16, PP25 e PP26. Estes pilares recebem vigas 

apenas no eixo horizontal, sendo assim seus engastamentos serão realizados 

apenas no eixo x, conforme Figura 46. 

 

Figura 46 - Modelo A - primeiro cenário. 

Fonte: O autor (2017). 

 

A partir do engastamento destes pilares, foi possível a obtenção dos 

deslocamentos totais da estrutura, como mostra a Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Comparativo de deslocamento - Modelo A. 

Vento à 0º Vento à 90º 

Pilar Altura(m) 
Deslocamento δHx(mm) 

Pilar Altura(m) 
Deslocamento δHy(mm) 

Cenário Cenário 

100% rotulado Modelo A 100% rotulado Modelo A 

PP4 15,6 5,151 1,854 PP4 15,6 12,767 12,767 

PP5 15,6 5,150 1,854 PP5 15,6 12,774 12,774 

PP14 15,6 5,155 1,824 PP14 15,6 12,768 12,767 

PP15 15,6 5,154 1,819 PP15 15,6 12,775 12,774 

Desloc. médio 5,152 1,838 Desloc. médio 12,771 12,770 
Fonte: O autor (2017). 
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Na Tabela 23 é possível visualizar os deslocamentos para as fachadaas 

à 0º e 90º considerando o modelo A. O deslocamento médio na direção x para 

o modelo A foi 1,838mm, e para o eixo y  o deslocamento médio se manteve 

em 12,770mm. 

 

4.1.2 Modelo B – primeiro cenário 

 

Neste modelo B, os pilares que irão receber pontos de engastamento 

serão os pilares PP14, PP17, PP24 e PP27, conforme Figura 47. Estes pilares 

recebem vigas nos eixos horizontais e verticais, sendo assim na direção 

vertical poderá ser realizado o engastamento completo dos pilares. Porém, no 

eixo horizontal, os pilares podem ser engastados apenas em um dos lados, 

devido a presença da junta de dilatação nos eixos 4 e 7. A junta não permite a 

passagem de esforços (momentos) perpendiculares ao seu eixo. 

 

Figura 47 - Modelo B - primeiro cenário. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

Através do engastamento destes pilares, foi possível a obtenção dos 

deslocamentos totais da estrutura para este modelo, como mostra a Tabela 24. 
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Tabela 24 - Comparativo de deslocamento - Modelo B. 

Vento à 0º Vento à 90º 

Pilar Altura(m) 
Deslocamento δHx(mm) 

Pilar Altura(m) 
Deslocamento δHy(mm) 

Cenário Cenário 

100% rotulado Modelo B 100% rotulado Modelo B 

PP4 15,6 5,151 2,890 PP4 15,6 12,767 6,521 

PP5 15,6 5,150 2,878 PP5 15,6 12,774 6,562 

PP14 15,6 5,155 3,014 PP14 15,6 12,768 6,517 

PP15 15,6 5,154 2,909 PP15 15,6 12,775 6,562 

Desloc. médio 5,152 2,923 Desloc. médio 12,771 6,541 
Fonte: O autor (2017). 

 

Visualizando a tabela Tabela 24, para o modelo B foi encontrado os 

valores de deslocamento médio para a fachada à 0º de 2,923mm e para a 

fachada à 90º o deslocamento médio foi igual a 6,541mm. Ao contrário do 

modelo A do item 4.1.1, o modelo B obteve redução de deslocamento nas duas 

direções, mostrando a eficiência de aplicar engastamento em ambos os eixos 

dos pilares. 

 

4.1.3 Modelo C – primeiro cenário 

 

Neste modelo C, os pilares que irão receber pontos de engastamento 

serão os pilares P5, PP6, PP35 e PP36. Os pilares vão receber as vigas 

apenas no eixo horizontal, sendo assim seus engastamentos serão realizados 

apenas no eixo x, conforme Figura 48. 
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Figura 48 - Modelo C - primeiro cenário. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

O resultado do deslocamento dos pilares PP5, PP6, PP15 e PP16 a 

partir do modelo C, pode ser visualizado na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Comparativo de deslocamento - Modelo C. 

Vento à 0º Vento à 90º 

Pilar Altura(m) 
Deslocamento δHx(mm) 

Pilar Altura(m) 
Deslocamento δHy(mm) 

Cenário Cenário 

100% rotulado Modelo C 100% rotulado Modelo C 

PP4 15,6 5,151 1,966 PP4 15,6 12,767 12,767 

PP5 15,6 5,150 1,960 PP5 15,6 12,774 12,774 

PP14 15,6 5,155 2,002 PP14 15,6 12,768 12,768 

PP15 15,6 5,154 2,001 PP15 15,6 12,775 12,775 

Desloc. médio 5,152 1,982 Desloc. médio 12,771 12,771 
Fonte: O autor (2017). 

 

A partir da Tabela 25 é possível ler os deslocamentos médios dos 

pilares. O deslocamento médio para os pilares à 0º é de 1,982mm e o 

deslocamento médio para os pilares à 90º é 12,771mm, sendo que para a 

fachada à 90º não ocorreram variações perante o cenário de 100% de ligações 

rotuladas da estrutura. 
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4.1.4 Modelo D – primeiro cenário 

 

Neste modelo D, os pilares que irão receber pontos de engastamento 

serão os pilares PP4, PP7, PP34 e PP37, conforme Figura 49 . Estes pilares 

recebem vigas nos eixos horizontais e verticais. Porém, como estes pilares 

estão localizados na extremidade da estrutura, e encostados a uma junta de 

dilatação, ocorrerá um ponto de engastamento apenas, para a direção x e y de 

cada pilar. 

Figura 49 - Modelo D - primeiro cenário. 

 
Fonte: O autor (2017). 

  

Os valores de deslocamento dos pilares PP4, PP7, PP34 e PP37 

resultantes do modelo D, podem ser visto na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Comparativo de deslocamento - Modelo D. 

Vento à 0º Vento à 90º 

Pilar Altura(m) 
Deslocamento δHx(mm) 

Pilar Altura(m) 
Deslocamento δHy(mm) 

Cenário Cenário 

100% rotulado Modelo D 100% rotulado Modelo D 

PP4 15,6 5,151 3,152 PP4 15,6 12,767 9,250 

PP5 15,6 5,150 3,070 PP5 15,6 12,774 9,327 

PP14 15,6 5,155 3,062 PP14 15,6 12,768 9,287 

PP15 15,6 5,154 3,054 PP15 15,6 12,775 9,328 

Desloc. Médio 5,152 3,084 Desloc. Médio 12,771 9,298 
Fonte: O autor (2017). 
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Conforme pode ser visto na Tabela 26, para o modelo D foi possível a 

redução dos deslocamentos nas duas direções. O deslocamento médio para a 

fachada à 0º foi de 3,084mm e para a fachda à 90º foi de 9,298mm. 

Visto estes modelos criados, no próximo item será analisado quais 

modelos obtiveram os melhores resultados.  

 

4.1.5 Análise dos modelos do primeiro cenário 

 

A partir dos modelos A ,B ,C e D foi possível analisar os seus 

desempenhos com relação a tentativa de diminuir os deslocamentos da 

estrutura para níveis compatíveis com os valores de norma. 

Na tabela Tabela 27 a seguir é possível visualizar os deslocamento para 

as fachadas à 0º e 90º, fazendo um comparativo dos deslocamentos dos 

modelos A, B, C e D com os valores de referência da norma e do primeiro 

modelo criado (100% rotulado). 

 

Tabela 27 - Comparativo 1º cenário - vento à 0º e 90º. 

Referência 
Vento à 0º Vento à 90º 

Deslocamento Deslocamento 

Limite NBR 6118-14 (H/1700) 9,176 mm 9,176 mm 

100% rotulado 5,152 mm 12,771 mm 

Modelo A 1,838 mm 12,770 mm 

Modelo B 2,923 mm 6,541 mm 

Modelo C 1,982 mm 12,771 mm 

Modelo D 3,084 mm 9,298 mm 
Fonte: O autor (2017). 

Como já visto em capitulos anteriores, a fachada em direção ao eixo x 

possui seus limites dentro do valor estipulado por norma, que é 9,176mm para 

deslocamento total. Com tudo, é possível visualizar que o modelo A é aquele 

que possui uma melhor eficiência no combate aos deslocamentos na direção x, 

com o deslocamento médio de 1,838mm. Para a fachada à 90º, a qual 

necessitava decrescer seus deslocamentos para se adequar ao limite 

estipulado por norma de 9,176mm, obteve resultados consideráveis, porém o 

único modelo que se encaixou no limite de H/1700, foi o modelo B, com o 
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deslocamento de 6,541mm. Este valores podem ser visto no gráfico da Figura 

50. 

Figura 50–Gráfico comparativo de deslocamento - 1º cenário. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

Sendo assim, o modelo que obteve a maior eficiência no decréscimo dos 

deslocamentos foi o modelo B. Onde permitiu a diminuição de 43% do 

deslocamento em relação ao modelo 100% rotulado para a fachada à 0º. E foi 

o único modelo que gerou deslocamentos para a fachada à 90º dentro dos 

limites estipulados por norma, obtendo um decréscimo de deslocamento em 

relação ao modelo 100% rotulado de 49%. Estes valores podem ser vistos no 

gráfico da Figura 51. 
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Figura 51–Gráfico comparativo de eficiência - 1º cenário. 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

Conforme visto no gráfico da Figura 51, o modelo B obteve os melhores 

resultados. O modelo B demonstrou ser uma hipótese efetiva de 

engastamento, pois ao engastar os pilares PP14, PP17, PP24 e PP27, que 

estão posicionados na parte interna da estrutura, e ligados por vigas nos dois 

sentidos, proporcionou uma redução nos deslocamentos totais (δH) da 

estrutura  de forma a adequar o prédio nos limites estipulados pela NBR 6118 

(ABNT, 2014).  

Ao aumentar a rigidez das ligações viga-pilar dos pilares mais internos à 

edificação, onde estão locados simétricamente e estão próximos ao centroide 

do estrutura,  criou uma melhor rigidez ao empenamento do prédio. Fazendo 

com que seus deslocamentos diminuissem consideralmente em relação a 

estrutura 100% rotulada. Segundo Matias e Mori (1997) apud Corelhano (2010) 

o fenômeno do empenamento é consequência do comportamento do núcleo 

rígido da estrutura, onde o edifício em análise se comporta como um perfil 

delgado. Que ao receber esforços de torção, neste caso o esforço do vento nos 

pilares externos da edificação, ocasiona o empenamento dos elementos 

presentes na estrutura, provocando tensões normais de tração e compressão. 

Estes esforços são consequência da atuação de um momento torçor na 

estrutura.  
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 Sendo assim, no próximo item será realizado a análise considerando o 

engastamento de dois pavimentos apenas, variando de forma paramétrica os 

níveis a serem considerados à continuidade (engastamento).  

 

4.2 Segundo cenário 

 

Para o segundo cenário, será realizado o engastamento nos pilares que 

obtiveram a maior eficiência de engastamento no primeiro cenário, ou seja, os 

pilares do modelo B. Este segundo estudo busca encontrar qual o melhor 

arranjo de engastamento para esta estrutura, fazendo o engastamento de dois 

em dois pavimentos. Com o objetivo de encontrar o arranjo de engastamento 

de dois pavimentos que proporcione a melhor eficiência em relação aos seus 

deslocamentos. 

Os pilares que serão engastados serão os pilares PP14, PP17, PP24 e 

PP27, locados conforme Figura 47. 

Este segundo cenário vai gerar 6 modelos, os quais possuem  o 

engastamento combinado (2 pavimentos), estes modelos vão ser dispostos da 

seguinte maneira: 

• Modelo B-A : Engastamento do segundo e terceiro pavimento; 

• Modelo B-B : Engastamento do segundo e quarto pavimento; 

• Modelo B-C : Engastamento do segundo e quinto pavimento; 

• Modelo B-D : Engastamento do terceiro e quarto pavimento; 

• Modelo B-E : Engastamento do terceiro e quinto pavimento; 

• Modelo B-F : Engastamento do quarto e quinto pavimento.   

 

4.2.1 Análise dos modelos do segundo cenário 

 

Os deslocamentos para os modelos do segundo cenário, foram 

encontrados conforme os valores dispostos na Tabela 28. 
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Tabela 28 - Comparativo 2º cenário - vento à 0º e 90º. 

2º cenário 

Referência 
Pav. 

engastados 

Vento à 0º Vento à 90º 
Desloc. 
médio 

Desloc. 
médio 

Limite NBR 6118-14 (H/1700) - 9,176 mm 9,176 mm 

100% rotulado Nenhum 5,152 mm 12,771 mm 

Modelo B-A 2º e 3º 4,068 mm 9,723 mm 

Modelo B-B 2º e 4º 3,890 mm 9,150 mm 

Modelo B-C 2º e 5º 3,979 mm 9,455 mm 

Modelo B-D 3º e 4º 3,545 mm 8,258 mm 

Modelo B-E 3º e 5º 3,675 mm 8,603 mm 

Modelo B-F 4º e 5º 3,512 mm 8,163 mm 
Fonte: O autor (2017). 

 

Conforme pode ser visualizado na Tabela 28, os modelos B-B, B-D, B-E 

e B-F foram os modelos que conseguiram respeitar o limite estipulado pela 

NBR 6118 (ABNT, 2014) de 9,176mm. Sendo o modelo B-F, aquele que obteve 

a melhor eficiência para a diminuição dos deslocamentos, com o valor de 

3,512mm para a fachada à 0º e 8,163mm para a fachada à 90º, conforme 

gráfico apresentado na Figura 52. 

 

Figura 52–Gráfico comparativo de deslocamento - 2º cenário. 

 
Fonte: O autor (2017). 
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Em relação a eficiência, o modelo B-F obteve uma redução de 32% no 

seu deslocamento para a fachada à 0º em relação ao modelo 100% rotulado, e 

para a fachada à 90º reduziu 36% do deslocamento. Podendo ser visualizado 

esta redução no gráfico da Figura 53.  

 

Figura 53 - Gráfico comparativo de eficiência - 2º cenário. 

 
Fonte: O autor (2017). 

O modelo B-D, no qual se engastou o 3º e 4º pavimentos teve resultados 

similares ao modelo B-F, mostrando que a o engastamento de pavimentos 

mais elevados pode ser mais eficiente no combate de deslocamentos gerados 

pela força do vento. Pois as ações do vento variam/aumentam conforme o nível 

da estrutura.   

No próximo item será realizado uma terceira análise, onde vai se aplicar 

a hiperestaticidade em cada pavimento da estrutura, considerando a locação 

de pilares do modelo B. 

 

4.3 Terceiro cenário 

 

Este terceiro cenário vai analisar o engastamento dos pilares PP14, 

PP17, PP24 e PP27, locados conforme Figura 47. 
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A terceira análise busca aplicar a hiperestaticidade de pavimento em 

pavimento, com o objetivo de encontrar o nível mais efetivo para a redução dos 

deslocamentos. 

Os modelos serão dispostos conforme ordem a seguir: 

• Modelo B-2 : Engastamento apenas do 2º pavimento; 

• Modelo B-3 : Engastamento apenas do 3º pavimento; 

• Modelo B-4 : Engastamento apenas do 4º pavimento; 

• Modelo B-5 : Engastamento apenas do 5º pavimento. 

 

4.3.1 Análise dos modelos do terceiro cenário 

 

Para os modelos propostos deste terceiro cenário, os deslocamentos 

médios encontrados podem ser visualizados conforme Tabela 29. 

 

Tabela 29 - Comparativo 3º cenário - vento à 0º e 90º. 

3º cenário 

Referência Pav. Engastados 
Vento à 0º Vento à 90º 

Desloc. 
médio 

Desloc. 
médio 

Limite NBR 6118-14 (H/1700) - 9,176 mm 9,176 mm 

100% rotulado Nenhum 5,152 mm 12,771 mm 

Modelo B-2 2º 4,814 mm 11,801 mm 

Modelo B-3 3º 4,344 mm 10,498 mm 

Modelo B-4 4º 4,125 mm 9,818 mm 

Modelo B-5 5º 4,233 mm 10,170 mm 
Fonte: O autor (2017). 

 

Na tabela Tabela 29 é possível interpretar que o modelo B-4, o qual foi 

engastado o 4º pavimento, obteve o melhor resultado na diminuição dos 

deslocamentos. O deslocamento do modelo B-4 para a fachada à 0º foi de 

4,125mm e para a fachada à 90º foi de 9,818mm. Estes valores também 

podem ser vistos no gráfico da Figura 54. 
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Figura 54 - Gráfico comparativo de deslocamento - 3º cenário. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

Conforme pode ser visto, nenhum dos modelos propostos neste terceiro 

estudo conseguiu manter os deslocamentos na direção à 90º abaixo do limite 

de 9,176mm, estipulado pela NBR 6118 (ABNT, 2014). Porém, este último 

cenário foi lançado com o objetivo de descobrir qual dos pavimentos possui 

uma melhor eficiência no momento de ser engastado, nos mostrando que o 4º 

pavimento obteve uma melhor resposta (modelo B-4).  

Em comparação com o modelo da estrutura 100% rotulada, o modelo B-

4 gerou para a estrutura uma redução de 19,9% dos deslocamentos para a 

fachada à 0º e reduziu em 23,10% os deslocamentos para a fachada à 90º, 

conforme pode ser visto no gráfico da Figura 55. 

Este último cenário mostrou a eficiência de se aplicar o engastamento 

nas ligações dos pavimentos mais elevados da estrutura, e que recebam uma 

considerável influência do vento em seus nós. O quarto pavimento possui as 

características de receber uma maior influência do vento, se comparado ao 

último pavimento, e possui uma altura relatimente elevada. Isto fez com que 

seu enrrijecimento se tornasse considerável de se realizar. 
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Figura 55 - Gráfico comparativo de eficiência - 3º cenário. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

4.4 Verificação do coeficiente ᵞz 

 

Devido os valores do coeficiente ᵞz para a estrutura 100% rotulada 

estarem muito acima do valor estipulado por norma, de 1,30. Este item vai 

calcular qual foi a eficiência do modelo B indicado no item 4.1.2, para a 

redução da instabilidade global da estrutura. 

Para o cálculo do coeficiente ᵞz para a fachada à 0º, foi utilizado como 
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Tabela 18, alterando apenas os deslocamentos. 

O cálculo do coeficiente ᵞz para as fachadas à 0º e 90º foram calculados 
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Tabela 30 – Modelo B - Cálculo do coeficiente ᵞz para a fachada à 0º. 

Fachada à 0º 

C.horizontal Total(Kgf) Altura(m) Fator(ELU) M1d Υz 

5.038,00 3,90 1,40 27.507,48 

1,36 

5.950,00 7,80 1,40 64.974,00 

6.654,00 11,70 1,40 108.992,52 

4.598,00 15,60 1,40 100.420,32 

Soma M1d 301.894,32 

Carga vertical total(Kgf) desloc.(m) Md 

2.206.308,46 0,0019 4.191,99 

2.206.308,46 0,0063 13.899,74 

2.206.308,46 0,0114 25.151,92 

2.206.308,46 0,0164 36.183,46 

Soma Md 79.427,10 
Fonte: O autor (2017). 

 

Tabela 31 – Modelo B - Cálculo do coeficiente ᵞz para a fachada à 90º. 

Fachada à 90º 

C.horizontal Total(Kgf) Altura(m) Fator(ELU) M1d Υz 

15.470,00 3,90 1,40 84.466,20 

1,21 

18.720,00 7,80 1,40 204.422,40 

21.230,00 11,70 1,40 347.747,40 

11.404,00 15,60 1,40 249.063,36 

Soma M1d 885.699,36 

Carga vertical total(Kgf) desloc.(m) Md 

2.206.308,46 0,0037 8.163,34 

2.206.308,46 0,0119 26.255,07 

2.206.308,46 0,0216 47.656,26 

2.206.308,46 0,0314 69.278,09 

Soma Md 151.352,76 
Fonte: O autor (2017). 

 

Como pode ser visto na Tabela 30 e Tabela 31, o coeficiente gama z 

aplicado ao modelo B obteve uma redução significativa perante a estrutura 

100% rotulada, conforme pode ser visto na Figura 56.  

Para a fachada à 0º, o valor de gama z obtido para a estrutura 

totalmente rotulada foi de 1,84, e para o modelo B este valor reduziu para 1,36, 

decrescendo em 26% os efeitos globais de segunda ordem. 
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A fachada à 90º, considerando a estrutura 100% rotulada foi calculado 

um gama z em torno de 1,45, e para o modelo B este valor foi descrescido em 

1,21, mostrando uma redução de 17% no parâmetro de instabilidade ᵞz. 

Mesmo o valor do coeficiente ᵞz para a fachada à 0º estando acima do 

valor de 1,30 estipulado pela NBR 6118 (ABNT, 2014), estes valores se 

mostraram interessantes, a medida que a aplicação de alguns pontos de 

engastamento na estrutura proporcionaram tal redução.  

 

Figura 56 - Gráfico comparativo do coeficiente ᵞz para os modelos propostos. 

 

Fonte: O autor (2017). 
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Primeiramente, para a elaboração deste trabalho foi possível notar a 

influência tanto das cargas da estrutura, quanto seus vinculos nos resultados 

de deslocamentos e estabilidade. Através do cálculo das cargas horizontais, foi 

possível notar que devido a estrutura em estudo possuir cargas relativamente 

altas, fez-se necessário a utilização da carga de desaprumo em alguns pontos 

da estrutura, prevista na norma NBR 6118 (ABNT, 2014) juntos às cargas de 

vento à 0º, e a utilização apenas do vento para a fachada à 90º. A utilização 

destas cargas de desaprumo mostrou importância de se considerar este 

acréscimo de carga na estrutura, pois em prédios com cargas elevadas, 

quaisquer desaprumo não previsto em projeto, pode gerar esforços relevantes 

à capacidade resistente da estrutura. 

A estrutura deste presente trabalho foi lançada pela primeira vez 

considerando cem porcento dos seus vinculos rotulados. Através deste 

primeiro lançamento, foi calculado o parâmetro de instabilidade Υz desta 

estrutura, e foram obtidos valores relativamente altos para este prédio. Os 

valores desta primeira análise foi de 1,84 para a fachada relativa ao vento de 0º 

e 1,45 para a fachada do vento à 90º, ou seja, valores muito superiores ao 

valor de 1,30 estipulado pela NBR 6118 (ABNT, 2014). 

Ainda considerando a estrutura com cem porcento de rótulas, fez-se a 

leitura de seus deslocamentos considerando o estado-limite de serviço da 

norma. E o deslocamento da estrutura para a fachada à 0º, considerando  a 

leitura dos pilares PP4, PP5, PP14 e PP15 obteve um deslocamento máximo 

de 5,155mm, ou seja, dentro do limite da norma de 9,176mm. Porém para a 

fachada à 90º foram encontrados valores superiores ao da norma, com valor 

máximo encontrado de 12,775mm. 

Sendo assim, fez necessário a criação de cenários de engastamento, 

para o estudo da eficiência ou não da aplicação de engastamento nos vínculos 

da estrutura pré-moldada. 

O primeiro cenário aplicou o engastamento total em planta, ou seja, para 

os pilares citados dentro dos modelos do primeiro cenário, ocorreu o 

engastamento nos quatro níveis de planta. Este cenário buscou encontrar uma 

5 CONCLUSÕES
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melhor locação de engastamento nos pilares centrais da obra. Sendo que para 

este primeiro cenário o modelo mais efetivo foi o modelo B, o qual engastou os 

quatro níveis dos pilares PP14, PP17, PP24 e PP27. O deslocamento para este 

modelo B foi de 2,923mm para a fachada em direção ao eixo x e 6,541mm para 

a fachada em direção ao eixo y. Este modelo obteve uma redução significativa 

para as duas fachadas, reduzindo o deslocamento para a fachada à 0º em 43% 

e para a fachada à 90º em 49%, adequando-se os valores ao limite de 

9,176mm estipulado pela norma. O modelo B demonstrou a eficiência de se 

aumentar a rigidez nas vinculações nos pilares próximos ao centro da 

estrutura, que proporciona uma maior rigidez a edificação e a torna mais 

resistênte aos efeitos de torção, e consequentemente decresce seus 

deslocamentos. 

O segundo cenário foi realizado considerando a locação de pilares 

utilizada no modelo B, porém este cenário buscou o melhor arranjo de 

pavimentos a se engastar. Foram criados seis modelos de estudo, 

considerando apenas dois pavimentos engastados em cada modelo. O modelo 

que obteve resultados mais eficazes foi o modelo B-F, nos qual foram 

engastados o 4º e 5º pavimentos. Este modelo apresentou deslocamento de 

3,512mm e 8,163mm para as fachadas à 0º e 90º respectivamente. Mesmo 

com apenas dois pavimentos engastados, este modelo apresentou reduções 

consideraveis no deslocamento, com a redução de 32% para a fachada à 0º e 

36% para a fachada à 90º, mostrando que o engastamento dos pavimentos 

mais elevados torne-se mais eficaz a estabilidade do prédio quanto a seus 

deslocamentos. 

O terceiro e último cenário, buscou apenas encontrar qual o pavimento 

que gera melhores resultados com relação ao engastamento, utilizando ainda a 

modulação do modelo B, com os pilares PP14, PP17, PP24 e PP27. Com isto, 

o pavimento que obteve o melhor resultado de engastamento foi o 4º 

pavimento, no qual apresentou deslocamentos de 4,125mm e 9,818mm para 

as fachadas à 0º e 90º, respectivamente. Esta última análise permitiu a 

interpretação de que o engastamento mais eficiente (1 pavimento), foi aquele 

que ocorreu onde foi aplicado a carga mais elevada de vento. Ou seja, os nós 

que recebem as maiores cargas estão no penúltimo pavimento, pois ao 

contrário do último pavimento, possuem uma área de influência maior do vento. 
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Após a análise destes cenários, foi recalculado o parâmetro de 

instabilidade Υz para o modelo B, do primeiro cenário. Foi possível obter 

resultados expressivos neste modelo, com o valor do gama z  chegando a 1,36 

e 1,21 para as fachadas à 0º e 90º, respectivamente. Mesmo a fachada à 0º 

ainda ficando com valor acima do 1,30, estipulado pela NBR 6118 (ABNT, 

2014), a redução neste parâmetro considerando estrutura com quatro pontos 

de engastamento em relação a estrutura cem porcento rotulada foi significativa. 

Este trabalho permitiu uma breve análise da influência da rigidez das 

vinculações em uma estrutura pré-moldada, e mostrou o quão importante se 

tornam estas ligações se locadas nos pontos corretos e nos níveis mais 

efetivos. Sendo assim, é possível utilizar estrutura pré-moldadas dentro dos 

limites estipulados por norma, devendo apenas se atentar aos limites 

necessários e aplicar as mudanças nas vinculações quando se fizerem 

necessários. 
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