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RESUMO 

 

Neste trabalho foi estudada a estabilidade global de edifícios em concreto armado frente às 

situações de projeto através do programa Eberick da AltoQi. O objetivo foi avaliar a 

influência de alguns fatores nos parâmetros de instabilidade z e deslocamento horizontal que 

indicam se a estrutura era estável ou não e as diferenças dos resultados obtidos. Foram 

realizadas análises com as diferentes reduções na rigidez dos elementos estruturais propostos 

pela Norma NBR 6118/2003, tendo sido observados diferenças de 5,31% até 23,33% nos 

valores do parâmetro z. Foram realizadas análises modificando a resistência à compressão do 

concreto e seus respectivos módulos de elasticidade, tendo sido observados que quanto maior 

a resistência à compressão e o módulo de elasticidade do concreto, maior a estabilidade global 

do edifício. Foram realizadas análises com a diminuição das dimensões das seções 

transversais em 20% para as vigas e 10% para os pilares. Observou-se que os valores dos 

parâmetros de instabilidade aumentaram significativamente, tornando o edifício mais instável. 

Por fim, foram realizadas análises com a alteração na direção dos pilares, mantendo a seção 

transversal original. Observou-se que pode-se alterar o comportamento estrutural 

prejudicando ou melhorando a estabilidade nas direções X e Y. Dessa forma, foi possível 

fornecer indicações de como é possível melhorar a estabilidade de uma edificação alterando 

alguns parâmetros de projeto, buscando assim, realizar uma análise de estrutura que retrate, de 

forma mais fiel possível, as situações que lhe serão impostas durante sua vida útil. 

 

Palavras – chave: estabilidade global; concreto armado; parâmetro de instabilidade z; 

deslocamentos horizontais. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 ASPECTOS GERAIS E JUSTIFICATIVAS 

 

O concreto armado é um material que pela sua própria composição se adapta a 

qualquer forma estrutural atendendo a inúmeras concepções arquitetônicas. 

Como exemplos marcantes podem ser citados os edifícios públicos construídos em 

concreto armado na cidade de Brasília nas décadas de 50 e 60, nos quais os arquitetos Oscar 

Niemeyer e Lúcio Costa tiveram todas as suas concepções arquitetônicas atendidas com 

projetos estruturais compatíveis. 

Nas últimas décadas, a engenharia sofreu grandes avanços: as técnicas de otimização 

no que diz respeito ao “peso” e à forma, o desenvolvimento de equipamentos de teste e 

computacionais e modelagens numéricas eficientes levaram a construções mais econômicas e 

esbeltas e edifícios mais altos e arrojados. 

Dessa forma, surge a necessidade de estudos mais detalhados sobre o comportamento 

dos mesmos. Dentre estas questões, destacam-se a análise da estabilidade e a avaliação dos 

efeitos de segunda ordem. 

Quando o estudo do equilíbrio da estrutura é efetuado considerando a configuração 

deformada, ocorre a interação entre as forças existentes e os deslocamentos, o que promove o 

aparecimento de esforços adicionais. Nestas condições, surgem os denominados efeitos de 

segunda ordem. Estes efeitos podem ser extremamente importantes e significativos em 

algumas estruturas. Em outras, não precisam ser levados em conta. 

Caso os efeitos de segunda ordem sejam significativos, deve-se realizar uma análise 

de segunda ordem. No entanto, para grande parte dos projetistas, realizar a análise de uma 

estrutura em segunda ordem não constitui tarefa simples. Isso porque esta análise requer a 

consideração da não-linearidade geométrica e, idealmente, da não-linearidade física da 

estrutura, demandando tempo adicional e ferramentas nem sempre disponíveis nos escritório 

de cálculo.  

Torna-se essencial, portanto, o desenvolvimento de métodos simplificados capazes 

de prever, com segurança, o comportamento das estruturas em segunda ordem, ou seja, 

capazes de simular os efeitos das não-linearidades geométricas e física da estrutura. 
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Segundo SILVA (1995)1 apud OLIVEIRA (2007), “o maior problema em qualquer 

análise não-linear simplificada de pórticos de concreto armado é a escolha adequada dos 

valores da rigidez à flexão EI, sob várias condições de carregamento. De fato, os erros 

resultantes do uso de métodos aproximados de calcular efeitos de segunda ordem ou carga 

crítica são, em geral, menores que os erros resultantes da escolha dos valores de EI”.  

PINTO et al. (1998) acrescentam que os valores de EI são extremamente 

influenciados por diversos fatores que só podem ser corretamente avaliados por meio de uma 

análise estrutural mais sofisticada. Os programas computacionais voltados para a produção de 

projetos em concreto armado, que conferem uma alta produtividade aos projetistas, utilizam a 

forma aproximada para levar em conta a não linearidade física.  

Quanto à linearidade geométrica, existem vários métodos para esta consideração, 

sendo o processo detalhado pela CEB-FIP (1978) o mais exato. Segundo OLIVEIRA (2007) o 

processo de análise pode ser considerado de forma simplificada através do processo P-Em 

geral, os programas trabalham de forma interativa com o projetista: o projetista informa a 

geometria dos planos, as ações atuantes neste plano e a diferença de níveis entre planos. A 

partir destas informações os programas passam para a parte automatizada onde ocorre a 

montagem do modelo tridimensional, solução do modelo e obtenção das solicitações, 

dimensionamento e detalhamento da estrutura. Existem as fases intermediárias, onde o 

projetista deve analisar o comportamento da estrutura e validar o modelo. Após a validação 

do modelo a geração dos desenhos é feita automaticamente. 

A NBR 6118/2003 traz dois parâmetros como forma de se verificar a estabilidade 

global das estruturas. O primeiro, representado pela letra , somente avalia se o sistema de 

contraventamento está adequado ou não, classificando assim o edifício como sendo uma 

estrutura em de nós fixos ou de nós móveis, e indicando se os efeitos de segunda ordem 

necessitam ou não serem considerados. O segundo parâmetro, chamado z, além de indicar o 

mesmo que o parâmetro , serve como um majorador dos esforços de primeira ordem, 

propiciando assim a determinação dos esforços finais de cálculo (esforços de primeira e 

segunda ordem). Ainda segundo esta Norma, o z pode ser utilizado até quando este parâmetro 

atinge o valor de 1,3. 

O projeto estrutural deve garantir que todo edifício, ou qualquer parte isolada dele, 

nunca atinja o estado limite último de instabilidade, isto é, a perda da capacidade resistente da 

estrutura causada pelo aumento das deformações. Ou seja, independente do número de 

                                                 
1 SILVA, R.M. Análise não-linear de pórticos planos de concreto armado: modelagem numérica e 
avaliação dos métodos aproximados. São Carlos, 1995. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 1995. 
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pavimentos, pilares e dimensões, qualquer edifício deve ter verificado se o seu sistema de 

travamento está devidamente adequado e dimensionado. 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

A NBR 6118/2003, obriga os escritórios de projeto estrutural a verificarem a 

estabilidade global dos edifícios. Para se fazer isso durante a análise estrutural, é preciso 

definir alguns parâmetros importantes que podem afetar os resultados dos parâmetros de 

instabilidade usados na avaliação da estabilidade global das edificações. 

Busca-se, neste trabalho, avaliar a influência de alguns destes parâmetros na 

estabilidade global de edifícios. 

Como objetivos específicos, definiu-se que será avaliada a influência dos parâmetros 

listados abaixo na estabilidade de um edifício residencial: 

  Valores de rigidez dos elementos estruturais propostos pela Norma NBR 

6118/2003; 

  Resistência à compressão do concreto; 

  Dimensões das seções transversais de vigas e pilares; 

  Direção dos pilares; 

  Valor do módulo de elasticidade adotado nos cálculos 

Não será avaliado, neste trabalho, o dimensionamento das peças estruturais 

individualmente, nem os efeitos locais de segunda ordem que podem surgir nos pilares. 

Espera-se que o presente trabalho possa contribuir no sentido de proporcionar ao 

projetista de estruturas maior segurança e confiabilidade nos estudos dos fatores que 

influenciam a estabilidade global do edifício otimizando, assim, seus projetos. 

Neste trabalho será utilizado o programa de análise e cálculo estrutural Eberick da 

AltoQi. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

No Capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica, apresentando-se considerações sobre 

os efeitos de segunda ordem e alguns conceitos básicos sobre a verificação da estabilidade 

global da estrutura de edifícios de concreto armado. São apresentados também os parâmetros 

usados na avaliação da estabilidade global de edifícios e as situações onde se têm alterações 

nestes parâmetros. Ainda são apresentados estudos realizados por vários pesquisadores na 

estabilidade global de edifícios. 

No Capítulo 3 são apresentados as considerações sobre o programa de cálculo 

Eberick da AltoQi e as características do edifício utilizado para a avaliação da estabilidade 

global. 

No Capítulo 4 são apresentadas as análises da estabilidade global de edifícios com os 

fatores que influenciam os parâmetros de instabilidade, utilizando o programa Eberick. 

Finalmente, no Capítulo 5 apresenta as conclusões sobre os estudos realizados neste 

trabalho. 

Na sequência são apresentadas uma lista contendo as referências bibliográficas 

consultadas e o anexo contendo a forma do pavimento Tipo do edifício utilizado com seu 

esquema vertical e a forma do mesmo pavimento com a direção dos pilares P18, P21, P22, 

P23, P28 e P31 alteradas. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 EFEITOS GLOBAIS DE 2ª ORDEM 

 

Considerando uma estrutura sujeita a uma análise de 1ª ordem, observa-se que o 

resultado da análise implica em deslocamentos horizontais dos nós. Quando os deslocamentos 

horizontais são significativos, uma análise de 1ª ordem não representa adequadamente o 

comportamento da estrutura. 

O fato de existir uma mudança de alinhamento no eixo vertical dos pilares implica na 

existência de uma excentricidade de aplicação das cargas verticais, o que faz com que os 

deslocamentos horizontais sejam maiores do que quando da análise sobre a estrutura 

indeformada. 

Assim, quando a análise do equilíbrio passa a ser efetuada considerando a 

configuração deformada, surgem os efeitos de 2ª ordem, que se somam aos obtidos numa 

análise de 1ª ordem, em que a estrutura é calculada na configuração geométrica inicial 

(indeformada). 

Segundo a NBR 6118/2003, “sob a ação das cargas verticais e horizontais, os nós da 

estrutura deslocam-se horizontalmente. Os esforços de 2ª ordem decorrentes desses 

deslocamentos são chamados efeitos globais de 2ª ordem”. 

É importante perceber que o comportamento geométrico da estrutura sob a ação das 

cargas verticais e horizontais, em termos de esforços e deslocamentos resultantes, não é 

linear, ou seja, os acréscimos de esforços e deslocamentos decorrentes dessa não linearidade 

geométrica (efeitos de 2ª ordem) não são proporcionais aos carregamentos aplicados.  

A análise que leva em conta os efeitos de 2ª ordem é uma análise não linear 

geométrica e é feita por um processo iterativo. Os resultados dos esforços e deslocamentos 

assim calculados podem convergir para um valor limite (estrutura estável) ou aumentarem 

indefinidamente (estrutura instável). 

É muito importante observar que no caso da análise incluindo os efeitos de 2ª ordem, 

os deslocamentos influenciam diretamente os esforços solicitantes, ou seja, quanto maiores 

forem os deslocamentos horizontais, maiores serão os efeitos de 2ª ordem. É essencial, 

portanto, que a rigidez adotada para os diversos elementos estruturais seja adequada, uma vez 

que ela terá influência direta nos momentos de dimensionamento. 

No caso dos efeitos de 2ª ordem serem significativos, a Norma NBR 6118/2003 

exige que deva ser considerado o comportamento não linear dos materiais. Entretanto, esta 
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Norma admite que, na análise global das estruturas, esse comportamento não linear pode ser 

considerado de maneira aproximada. 

 

 
                   A                                                                         B                                                               C 

Figura 2.1. Efeitos de segunda ordem. Fonte: FUSCO, 1995. 

 

Na Figura 1A, o momento de primeira ordem M1 = e1.F, e acrescido a este, tem-se o 

momento de segunda ordem, M2 = e2.F. O momento total atuante na estrutura é igual a M1 + 

M2. Na Figura 1B, vê-se a situação de estrutura alta desprovida de elementos de 

contraventamento. Nesta situação, os esforços de segunda ordem podem ser muito elevados. 

Finalmente, na Figura 1C, tem-se uma estrutura que apresenta elementos estruturais de grande 

rigidez, tornando os esforços de segunda ordem desprezíveis. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

 

Sob a ação das cargas verticais e horizontais, os nós da estrutura de um edifício 

deslocam-se lateralmente. Esses deslocamentos podem, em certos casos, causar o 

aparecimento de importantes efeitos de segunda ordem. 

Segundo a NBR 6118/2003, as estruturas são classificadas, quanto à mobilidade de 

seus nós, em estruturas contraventadas e de contraventamento. No item 15.4.3, pode-se 

identificar, dentro da estrutura, sub-estruturas que, devido a sua rigidez a ações horizontais 
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resistem a maior parte dos esforços decorrentes dessas ações. Quando uma sub-estrutura é 

rígida, ela torna-se responsável por absorver não só os efeitos de segunda ordem dela própria, 

mas de todo o resto da estrutura por ela contraventada. Estas sub-estruturas são denominadas 

“sub-estruturas de contraventamento”. Os demais elementos que não participam desta sub-

estrutura são denominados “elementos contraventados”. 

Esta separação é apenas uma simplificação, pois, principalmente com o avanço de 

equipamentos computacionais e dos programas de análise estrutural, pode-se hoje, modelar 

uma estrutura com um número muito grande de barras, tornando o modelo mais fiel à 

realidade. 

FRANCO e VASCONCELOS (1991) resumem o assunto da seguinte forma: “não 

existem as supostas sub-estruturas “contraventadas” ou “não contraventadas”, a não ser 

teoricamente como definição; cada coluna e cada pórtico participa em grau maior ou menor 

da instabilidade lateral, sendo por ela afetado”. 

Outra classificação, prescrita pela NBR 6118/2003, item 15.4.2, diz respeito à 

mobilidade dos elementos da estrutura. Com relação a este aspecto, as estruturas são 

classificadas em estruturas “de nós fixos” e “de nós móveis”. 

Quando os deslocamentos dos nós da estruturas são pequenos e, por conseqüência, os 

esforços de segunda ordem são desprezíveis (inferiores a 10% dos esforços de primeira 

ordem) estas estruturas são ditas de nós fixos. E, quando as estruturas forem mais flexíveis, 

bastante deslocáveis e os esforços de segunda ordem forem superiores a 10% dos de primeira 

ordem, estas estruturas são ditas de nós móveis, o que significa que os efeitos de 2ª ordem 

contribuem significativamente para o aumento dos esforços totais. 

Portanto, considerando os momentos fletores, por exemplo, uma estrutura será 

considerada de nós fixos se: 

dd MM 12 1,1  (2.1)

sendo que: 

M2d = Momento de cálculo total, que inclui os efeitos de segunda ordem. 

M1d = Momento de cálculo de primeira ordem. 

No entanto, segundo OLIVEIRA (2007), não é esta a verificação que é feita na 

prática. Isto porquê seria necessário realizar uma análise de segunda ordem, que muitas vezes 

só é desejável para estruturas de nós móveis. 

Também segundo FRANCO e VASCONCELOS (1991), o assunto pode ser 

resumido da seguinte forma: não existem supostas estruturas “não deslocáveis”, a não ser 

teoricamente como definição. Nas estruturas deslocáveis (esforços de segunda ordem 

superiores a 10% dos esforços de primeira ordem), a análise de segunda ordem é 
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indispensável. Depois de feita esta análise, os elementos podem ser isolados e tratados como 

não deslocáveis, considerando os novos momentos de extremidade e as forças normais. 

Diferentes parâmetros já foram propostos, alguns determinados a partir de cargas 

críticas, outros em função da rigidez dos pavimentos. Entre eles, merecem destaque os 

denominados parâmetros de instabilidade , proposto por BECK E KONIG (1967)2 apud 

VASCONCELOS (1998), e o coeficiente z apresentado por FRANCO E VASCONCELOS 

(1991). 

  

2.3 COEFICIENTE    

 

O parâmetro  foi estabelecido por Hubert Beck e Gert Koning em 1967 e passou a 

ser utilizado com freqüência por projetistas do mundo inteiro, sendo agora também pela 

norma brasileira NBR 6118/2003.  

Uma estrutura reticulada simétrica pode ser considerada como sendo de nós fixos se 

seu parâmetro  for menor que o valor de 1 conforme a expressão 2.2: 

 ccs

k
tot IE

N
H  

 

(2.2)

sendo, 

 = 0,2 + 0,1n  se: 3  

 = 0,6             se: 4  

onde:  

n  : é o número de níveis de barras horizontais (andares) acima da fundação ou de nível 

  pouco deslocável do subsolo; 

Htot  : é a altura total da estrutura, medida a partir do topo da fundação ou de nível muito 

  pouco deslocável do subsolo; 

Nk  : é o somatório de todas as cargas verticais atuantes no edifício (a partir do nível 

  considerado para o cálculo de Htot) com seu valor característico; 

EcsIc  : representa o módulo de rigidez da estrutura do edifício equivalente a um pilar de 

  seção constante engastado na base e livre no topo. 

 

Este parâmetro tem o objetivo único de fornecer ao projetista uma avaliação da 

sensibilidade da estrutura aos efeitos de segunda ordem. Se ficar demonstrado a necessidade 

de consideração dos esforços adicionais, devido aos deslocamentos da estrutura, o projetista 

                                                 
2 BECK, H.; KONIG, G. Criteria for judging the stiffness of framed structures. Proceedings, IABSE 

Symposium, London, p. 37-45, 1967 
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deverá utilizar um majorador ou algum outro processo para quantificar o acréscimo destes 

esforços de segunda ordem. 

Na determinação do módulo de rigidez equivalente deve-se contar com toda a 

estrutura de contraventamento do edifício, ou seja, com o conjunto de elementos estruturais 

(geralmente pórticos e pilares-parede) que, por causa da sua elevada rigidez, absorvem a 

maior parte das ações horizontais. 

Para determinar o valor representativo do módulo de rigidez equivalente, a melhor 

opção é verificar o deslocamento do topo do edifício quando submetido a uma ação lateral 

uniformemente distribuída, segundo um modelo tridimensional. Associa-se, então, à estrutura 

um elemento linear (pilar) de seção constante, engastado na base e livre no topo, com altura 

igual a do edifício que, sujeito à mesma ação, apresente deslocamento idêntico. Isso é feito 

considerando a linha elástica do elemento linear de seção constante, mostrado na Figura 2: 

 

Figura 2.2. Linha elástica de pilar com rigidez equivalente. Fonte: GIONGO, 2007. 

 

Assim, a equação da linha elástica, conhecida da mecânica das estruturas, fornece o 

valor do módulo de rigidez EI do pilar equivalente, segundo a expressão 2.3: 

a

qH
EI

8

4

  
 

(2.3)

onde: 

q  : ação lateral uniformemente distribuída; 

H  : altura total do edifício; 

a  : deslocamento do topo do edifício quando submetido à ação lateral de valor igual a q. 
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Outra opção para a estimativa do módulo de rigidez equivalente é a consideração de 

um modelo bidimensional, que conduz a resultados muito próximos aos do modelo 

tridimensional. Entretanto, precisa ser idealizado com critério, cuidado e os resultados 

analisados corretamente. 

O processo consiste na associação plana de painéis, do mesmo modo como se 

procede para a determinação dos esforços solicitantes no edifício quando submetido a ações 

horizontais. Todos os pórticos e pilares-parede que contribuem para o contraventamento na 

direção analisada são posicionados seqüencialmente num plano, e interligados em cada 

pavimento por barras rotuladas em suas extremidades, as quais simulam a presença das lajes 

atuando como um diafragma rígido. Essas barras rotuladas, como também todas as vigas, 

devem ser consideradas no modelo com elevada área de seção transversal, para que não 

ocorra deformação axial nas mesmas, o que ocasionaria deslocamentos diferentes ao longo de 

uma mesma linha horizontal da associação, ou seja, em pontos de um mesmo pavimento, o 

que pela hipótese do diafragma rígido não aconteceria. Para as vigas, os momentos de inércia 

utilizados devem ser os reais. 

A Figura 2.3 ilustra uma associação plana de painéis: 

 

Figura 2.3. Associação plana de painéis. Fonte: Apostila VANDERLEI. Site da internet: 

http://www.gdace.uem.br/romel/MDidatico/EstruturasConcretoII/1-

Estabilidade%20Global.pdf 

 

Neste modelo fica bem claro o quanto é importante a consideração, na fase de 

projeto, de sistemas aporticados que conferem maior rigidez à estrutura do edifício. 

O módulo de rigidez equivalente calculado para a associação plana de painéis terá 

valor menor do que se utilizado o modelo tridimensional, com contraventamento em direções 

ortogonais. O modelo plano fica, portanto, a favor da segurança. 
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Segundo FRANCO (1985), pode-se estabelecer limites diferentes para , conforme o 

tipo de contraventamento da estrutura do edifício, uma vez que o contraventamento é o 

responsável pela forma da linha elástica da estrutura. A deformada da estrutura relaciona-se 

com o chamado parâmetro de forma , conforme a expressão 2.4: 

a
1   

 

(2.4)

onde: 

é o deslocamento horizontal de primeira ordem no ponto de aplicação da resultante 

  das cargas verticais N. 

 Então os valores limites para  podem ser obtidos segundo a expressão 2.5: 




11

2
  

 

(2.5)

 A norma NBR 6118/2003 sugere valores predefinidos de acordo com o tipo de 

contraventamento da estrutura: 

7,0  (estruturas contraventadas por pilares-parede, Figura 2.4) 

6,0  (estruturas contraventadas por associações de pilares-parede e pórticos, Figura 

2.5) 

5,0  (estruturas contraventadas por pórticos, Figura 2.6) 

 

Figura 2.4. Pilar-Parede. Fonte: WORDELL, 2003. 
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Figura 2.5. Associação Pilares-Paredes e pórticos. Fonte: WORDELL, 2003. 

 

 

Figura 2.6. Pórtico. Fonte: WORDELL, 2003. 

 

2.4 COEFICIENTE z  

 

O coeficiente z teve origem nos estudos de FRANCO E VASCONCELOS (1991), 

com o objetivo de propor um processo simples de se estabelecer a mobilidade da estrutura e 

uma forma de se estimar, com certa precisão, os esforços de segunda ordem. Este coeficiente 

é utilizado como um majorador dos esforços de primeira ordem, para obtenção dos esforços 

finais, os quais já incluem os esforços de segunda ordem. Desta forma, dispensa-se a análise 

de segunda ordem. 
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O coeficiente z também é utilizado pela NBR 6118/2003 para avaliar a sensibilidade 

da estrutura de um edifício aos efeitos da não linearidade geométrica. Segundo esta norma o 

valor de z, para cada combinação de carregamento, é dada pela expressão 2.6: 

dtot

dtot
z

M

M

,,1

,1

1



  

 

(2.6)

 iiddtot xFHM ,,1  

 

    (2.7) 

 iiddtod yPM  ,  (2.8)

onde: 

M1,tot,d  : é o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos de todas as 

  forças horizontais da combinação considerada, com seus valores de cálculo, 

  em relação à base da estrutura, conforme a expressão 2.7. 

FHid  :  força horizontal do andar i; 

Xi  : distância do andar i à base do edifício; 

Mtot,d  : é a soma dos produtos de todas as forças verticais atuantes na estrutura, na 

  combinação considerada, com seus valores de cálculo, pelos deslocamentos 

  horizontais e seus respectivos pontos de aplicação, obtido da análise de 

  primeira ordem, conforme a expressão 2.8. 

Pid  : força vertical do andar i; 

yi  : deslocamento horizontal do andar i; 

 

 O item 15.7.1 da NBR 6118 permite a determinação dos esforços globais finais 

(primeira mais segunda ordem) a partir da majoração dos esforços horizontais da combinação 

de carregamento por 0,95z. Esta majoração é válida para 30,1z , conforme a expressão 2.9.  

dzd MM 12   (2.9)

 Caso 1,1z , considera-se, então, que a estrutura seja de nós fixos, não sendo 

necessário majorar os esforços de 1ª ordem.  

 

2.5 RELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS z E  

 

A principal vantagem do parâmetro z sobre o parâmetro , é que z fornece uma 

estimativa dos acréscimos dos esforços de segunda ordem, enquanto  indica apenas a 

necessidade, ou não, da realização de uma análise de segunda ordem. 
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O trabalho de CARMO (1995) apresenta uma equação empírica que relaciona os 

parâmetros, possibilitando aos projetistas determinarem  e obter o correspondente valor 

aproximado do coeficiente z, conforme a expressão 2.10: 

32 46,062,052,090,0  z  (2.10)

Segundo o INSTITUTO DE ENGENHARIA (1997), os professores Márcio Corrêa e 

Márcio Ramalho, mostraram que a correlação poderia ser simplificada para expressão 2.11: 

250,033,010,1  z  (2.11)

 Ainda, segundo o INSTITUTO DE ENGENHARIA (1997), o professor Francisco 

Graziano apresenta outra formulação dada pela expressão 2.12 ou pela expressão 2.13: 

fz

z





12 

  
 

(2.12)

21

1




f
z 
  

 

(2.13)

Uma estrutura sujeita a uma análise de 1ª ordem, observa-se que o resultado da 

análise implica em deslocamentos horizontais dos nós. Quando os deslocamentos horizontais 

são significativos, uma análise de 1ª ordem não representa adequadamente o comportamento 

da estrutura. 

 

2.6 PROCESSO P-DELTA 

 

O processo P-Delta se baseia no estudo do equilíbrio da estrutura deformada após a 

análise de 1ª ordem. A idéia básica do processo é a de simular o efeito não linear, através de 

cargas horizontais fictícias aplicadas à edificação. 

Sob o efeito das cargas horizontais, os nós da estrutura deslocam-se horizontalmente, 

fazendo com que o pórtico do edifício assuma outra configuração geométrica, que é a de nós 

deslocados. Este processo é feito internamente, pesquisando iterativamente a posição final da 

estrutura deformada. 

Ao invés de incluir explicitamente na análise de estrutura a modificação da 

geometria causada pela análise de 1ª ordem, pode-se simplificar a consideração do 

comportamento não linear geométrico substituindo o momento adicional causado pela 

excentricidade P- por um binário de cargas horizontais auto-equilibradas. 

Assim, para cada barra “i” da estrutura, acrescentam-se cortantes fictícios em suas 

extremidades, obtidos através de simples equilíbrio, conforme a expressão 2.14: 
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i

i
i h

P
V


  

 

(2.14)

onde:  

hi  =  Extensão da barra; 

Pi  = Carga normal atuante; 

  =  Deslocamento relativo entre suas extremidades; 

Vi  = Cortante fictício a ser acrescentado à análise. 

O procedimento utilizado para uma barra pode ser estendido para uma estrutura de 

múltiplos pavimentos. 

O valor inicial para os deslocamentos  deve ser obtido de uma análise de 1ª ordem 

do edifício, utilizando as cargas horizontais originais. Os incrementos dos cortantes fictícios 

equivalentes dados por Vi reproduzem os momentos nas extremidades das barras, oriundos do 

efeito P-Delta. Assim, o incremento de carga lateral equivalente, H’i, que deve ser adicionado 

ao pavimento “i” é dado pela diferença dos cortantes fictícios acima e abaixo do nível do 

pavimento. 

Os incrementos de carga lateral equivalente H’i devem ser somados ao carregamento 

externo aplicado e a estrutura deverá ser analisada novamente, até que os incrementos 

baseados nos novos valores não provoquem nenhuma alteração significativa em relação ao 

resultado da iteração anterior. Ao final, os momentos e deslocamentos resultantes levam em 

conta o efeito P-Delta na estrutura. 

A seguir, será apresentado um exemplo de cálculo da apostila do curso técnico do 

Eberick V5: 

Um pórtico obtido na análise de primeira ordem pelo processo P- com os 

carregamentos verticais últimos, valores dos deslocamentos horizontais obtidos considerando 

a não-linearidade física aproximada e ações horizontais de serviço é apresentado pela Figura 

2.7: 
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Figura 2.7. Ações e deslocamentos – análise de 1ª ordem pelo processo P-. Fonte: Apostila 

Curso Técnico Eberick V5. 

 

Calculam-se os valores dos cortantes fictícios, conforme a Equação 2.14, para cada 

pavimento: 

  

  

  

  
tfV

tfV

tfV

tfV

13,0
3

0674,00742,0.32,1361,3107,11

63,0
3

0505,00674,0.89,2956,6155,20

47,1
3

0243,00505,0.49,4970,9182,26

81,1
3

00243,0.87,7018,12296,30

4

3

2

1





















 

As cargas horizontais de 2ª ordem a ser acrescidas podem ser então calculadas pela 

soma vetorial: 
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13,0013,0

50,013,063,0

84,063,047,1

34,047,181,1

4

3

2

1






H

H

H

H

 

 

 

Figura 2.8. Incremento de carga lateral equivalente ao efeito P-. Fonte: Apostila Curso 

Técnico Eberick V5. 

 

Na primeira iteração, os valores em serviço das forças horizontais H1, H2, H3, H4 são 

somados aos valores das forças horizontais devidas ao vento e a estrutura é, então recalculada 

com os novos esforços aplicados. 

Os valores das forças horizontais, correspondentes à análise da estrutura com o efeito 

P- somados aos esforços do vento são mostrados na Tabela 2.1: 
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Tabela 2.1. Primeira iteração do processo P-. Fonte: Apostila Curso Técnico Eberick V5. 

Pavimento 
Deslocamentos Horizontais Médios (cm) Esforço Aplicado (tf) 

1a. Ordem 2a. Ordem 1a. Ordem 2a. Ordem 
Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y

Pavimento 4 7,42 0,00 8,01 0,00 3,37 0,00 3,50 0,00 
Pavimento 3 6,74 0,00 7,30 0,00 6,48 0,00 6,98 0,00 
Pavimento 2 5,05 0,00 5,50 0,00 6,03 0,00 6,87 0,00 
Pavimento 1 2,43 0,00 2,64 0,00 5,27 0,00 5,62 0,00 
Variação no deslocamento do topo da edificação: 7,99% 

 

Após a primeira iteração, o processo é repetido e os valores calculados para a 

segunda iteração são mostrados na Tabela 2.2: 

 

Tabela 2.2. Segunda iteração do processo P-. Fonte: Apostila Curso Técnico Eberick V5. 

Pavimento 
Deslocamentos Horizontais Médios (cm) Esforço Aplicado (tf) 

1a. Ordem 2a. Ordem 1a. Ordem 2a. Ordem 
Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y

Pavimento 4 7,42 0,00 8,06 0,00 3,37 0,00 3,51 0,00 
Pavimento 3 6,74 0,00 7,34 0,00 6,48 0,00 7,02 0,00 
Pavimento 2 5,05 0,00 5,54 0,00 6,03 0,00 6,96 0,00 
Pavimento 1 2,43 0,00 2,66 0,00 5,27 0,00 5,65 0,00 
Variação no deslocamento do topo da edificação: 8,66% 

 

Repete-se o procedimento de cálculo e, com isso, são obtidos valores na terceira 

iteração apresentados pela Tabela 2.3: 

 

Tabela 2.3. Terceira iteração do processo P-. Fonte: Apostila Curso Técnico Eberick V5. 

Pavimento 
Deslocamentos Horizontais Médios (cm) Esforço Aplicado (tf) 

1a. Ordem 2a. Ordem 1a. Ordem 2a. Ordem 
Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y

Pavimento 4 7,42 0,00 8,06 0,00 3,37 0,00 3,51 0,00 
Pavimento 3 6,74 0,00 7,34 0,00 6,48 0,00 7,02 0,00 
Pavimento 2 5,05 0,00 5,54 0,00 6,03 0,00 6,96 0,00 
Pavimento 1 2,43 0,00 2,66 0,00 5,27 0,00 5,65 0,00 
Variação no deslocamento do topo da edificação: 8,66% 

 

Os valores obtidos na terceira iteração já são os mesmos daqueles obtidos na segunda 

iteração justificando, portanto, a interrupção do processo iterativo. 
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Os valores dos deslocamentos e dos esforços nas estruturas já consideram, portanto, 

os efeitos de 2ª ordem. É importante observar também que a variação dos deslocamentos no 

topo da edificação foi de 8,66%. 

 

2.7 AÇÃO DO VENTO 

 

A ação do vento é uma das principais causas do surgimento de esforços horizontais 

nas edificações altas. Para avaliar a ação do vento no local da obra, inicialmente consulta-se 

no mapa das isopletas fornecido na norma NBR 6123/1988, para obtenção da velocidade 

básica do vento vo. Em seguida, calcula-se a velocidade característica vk  pela expressão 2.15: 

ok vSSSv .3.2.1  (2.15)

onde: 

S1 = fator topográfico; 

S3 = fator estatístico; 

S2 = fator rugosidade, que depende da rugosidade do terreno e das dimensões da edificação; 

Segundo SÁLES et al (1994), para o caso de edifícios de grande altura é possível 

dividi-los em várias partes e, a partir daí, calcular a velocidade característica (vk) para essas 

partes, tomando como altura de referência a cota superior para cada trecho. 

Conhecendo-se o valor de vk, calcula-se o valor da pressão de obstrução q* (pressão 

perpendicular à superfície da estrutura), dada pela expressão 2.16: 

20613,0* kvq   (2.16)

onde: 

 q*: pressão de obstrução em kgf/m²  

 vk : velocidade característica em m/s. 

Para transformar essa pressão de obstrução em pressão estática, a ser aplicada à 

estrutura, faz-se necessário conhecer o coeficiente de arrasto. Esse coeficiente é usado para se 

obter a pressão global (ou mesma a força global) que o vento exerce na estrutura. A pressão 

estática é dada pela expressão 2.17: 

*qcq a  (2.17)

Para obter os esforços em cada pórtico, pode-se associá-los de modo análogo ao que 

é feito na verificação da estabilidade global. Ressalta-se que esta associação é possível 

porque, como as lajes possuem rigidez “infinita” no plano horizontal, elas permitem que os 

pórticos e paredes trabalhem de modo conjunto para resistir às ações horizontais. Para 
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apresentar as lajes fazendo a associação entre os pórticos, utilizam-se barras bi-articuladas, 

como área “infinita”. 

 

2.8 NÃO LINEARIDADE FÍSICA NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E 

RIGIDEZ EQUIVALENTE 

 

O concreto armado é um material heterogêneo cujo comportamento não obedece à 

Lei de Hooke. Para a avaliação dos efeitos de 2ª ordem, é necessário fazer uma redução na 

rigidez considerada para as peças estruturais. 

 

2.8.1 Consideração simplificada da NLF segundo a NBR 6118/2003 

 

O item 8.2.8 da NBR 6118/2003 define que para análises elásticas da estrutura para a 

obtenção de esforços solicitantes e verificação de estados limites de serviço deve ser utilizado 

o módulo de elasticidade secante, calculado como: 

cjcs EE 85,0  (2.18)

Sendo: 

 Ecj: o módulo de elasticidade tangente inicial, que é calculado em função da  

  resistência característica de projeto, através da expressão 2.19: 

2/15600 fckEcj   (2.19)

Para a análise dos esforços globais de 2ª ordem, o item 15.7.3 permite, para a análise 

dos esforços globais de 2ª ordem, em estruturas reticuladas com no mínimo quatro andares, 

considerar a não-linearidade física de maneira aproximada, tomando-se como rigidez dos 

elementos estruturais os valores seguintes: 

(EI)sec = 0,3 Eci.Ic  para lajes; 

(EI)sec = 0,4 Eci.Ic  para vigas com A’s igual a As; 

(EI)sec = 0,5 Eci.Ic  para vigas com A’s diferente de As; 

(EI)sec = 0,8 Eci.Ic  para pilares. 

onde: 

 Ic:  é o momento de inércia da seção bruta de concreto, incluindo, quando for o 

  caso, as mesas colaborantes. 

Este mesmo item preconiza ainda que é permitido calcular a rigidez de vigas e 

pilares pela expressão a seguir, quando a estrutura de contraventamento for composta 

exclusivamente por vigas e pilares e z menor que 1,3: 
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   (EI)sec = 0,7 Eci.Ic.    

O caso dos valores diferenciados de redução no momento de inércia para vigas e 

pilares é mais racional, pois estas peças possuem estados de fissuração diferentes: nas vigas, 

tem-se como esforço predominante a flexão, que é forte causadora de fissuração; nos pilares, 

tem-se como esforço principal o esforço normal de compressão. 

 

2.8.2 Rigidez equivalente segundo a formulação de BRANSON (1966) 

 

No caso de vigas de concreto armado, as diferentes quantidades de armadura e a 

distribuição variável de fissuração ao longo do vão fazem com que a rigidez à flexão EI não 

seja uma constante. 

Segundo a NBR 6118/2003, a verificação das rotações e deslocamentos em 

elementos estruturais lineares deve ser realizada por meio de modelos que considerem a 

rigidez efetiva das ações transversais dos elementos, levando em conta a presença da 

armadura, a fissuração do concreto ao longo dessa armadura e as deformações diferidas no 

tempo. 

BRANSON (1966) apresenta uma expressão empírica para a determinação da rigidez 

efetiva em qualquer seção transversal particular de uma viga. Esta rigidez efetiva é função do 

momento fletor, das propriedades da seção e da resistência do concreto. 

A rigidez equivalente adotada pela NBR 6118/2003 para uma avaliação aproximada 

da flecha imediata em vigas é baseada na formulação de BRANSON (1966), e pode ser 

escrita como: 

  ccsII
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1  
(2.20)

onde:  

 Ic : é o momento de inércia da seção bruta de concreto; 

  III : é o momento de inércia da seção fissurada de concreto no estádio II; 

   Ma : é o momento fletor na seção crítica do vão considerado, momento máximo no 

  vão para vigas biapoiadas ou contínuas e momento no apoio para balanços, 

  para a combinação de ações considerada nessa avaliação; 

 Mr :  é o momento de fissuração do elemento estrutural, dado pela Equação 2.21: 

t

cct
r y

If
M





 
 

(2.21)
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  Sendo:  

  igual a 1,5 para seções retangulares e 1,2 para seções T ou duplo T; 

 y: distância do centro de gravidade à fibra mais tracionada;  

 fct : resistência à tração direta do concreto, conforme item 8.2.5 -  

  NBR6118/2003. 

 

2.8.3 Influência do agregado e da consistência do concreto no módulo de elasticidade 

 

Muitas são as variáveis que podem interferir no resultado do módulo de elasticidade 

do concreto. Dentre elas, podem-se citar a natureza do agregado graúdo e a consistência do 

concreto fresco. A seguir tem-se uma proposta do IBRACON de faixas possíveis de variação 

do módulo de elasticidade incial: 

fckaaEcj 560021   (2.22)

onde: 

 a1 = índice de correção do módulo de elasticidade do concreto em função da natureza do 

agregado 

a2 = índice de correção do módulo de elasticidade do concreto em função da sua consistência 

 

Tabela 2.4. – Proposta de correção do módulo de elasticidade do concreto em função da 

natureza do agregado 

Natureza do agregado graúdo a1 

Basalto, diabásio e calcário sedimentar 
denso 

1,1 a 1,2 

Granito e Gnaisse 1 
Calçario metamórfico e metasedimento 0,9 

Arenito 0,7 
 

Tabela 2.5. – Proposta de correção do módulo de elasticidade do concreto em função da sua 

consistência 

Cosistência do concreto 
fresco 

 a2 

Fluida 0,9
Plástica 1 

Seca 1,1
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Montija (2010) no I CONCRETAR – Fórum sobre Tecnologia do Concreto e 

Desempenho das Estruturas apresentou uma nova formulação para o módulo de elasticidade 

do concreto para a cidade de Goiânia dada pela Equação 2.23: 

2/14600 fckEcj   (2.23)

Essa nova formulação deve-se ao fato de ensaios experimentais do concreto na 

região de Goiás apresentar módulo de elasticidade menor do que o avaliado pela Norma NBR 

6118/2003 dada pela Equação 2.19. Isso ocorre devido ao agregado nesta região, o micaxisto, 

que tem um fator de forma diferente (o agregado graúdo tem uma forma mais lamelar, 

aplainada), e necessita de uma maior pasta de demanda de pasta de cimento, para se ter a 

mesma trabalhabilidade do concreto. Com um volume maior de pasta de cimento, haverá 

menos agregado graúdo por volume de concreto, reduzindo a rigidez do mesmo, ou seja, 

reduz o módulo de elasticidade do concreto, que passa a apresentar uma relação com a 

resistência à compressão cada vez mais diferente da relação existente na Norma NBR 

6118/2003 e apresentada pela Equação 2.19. 

Através dessa formulação, Montija chegou a conclusão que em um edifício simétrico 

projetado usando fck constante em todos os pavimentos de 40MPa e de 30 MPa, o 

deslocamento da estrutura em ambas as direções chega a ser aproximadamente 25% maior se 

for usada a equação (2.22) do que se o cálculo fosse feito usando o módulo de elasticidade do 

concreto calculado conforme a Norma NBR 6118/2003. O coeficiente z, também em ambas 

as direções, é 5% maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação da Estabilidade Global de Edifícios   39 
 

Tabela 2.6. - Resultados obtidos por Montija (2010).  Fonte: Apresentação de Montija (2010) 

no I CONCRETAR 

 

 

Com isso, pode-se dizer que o erro na avaliação da estabilidade global quando não se 

verifica se o módulo de elasticidade do concreto usado na obra é compatível com o utilizado 

em projeto usando as prescrições da NBR 6118/2003, pode ser significativo. 

 

2.9 DESLOCAMENTOS LIMITES 

 

De acordo com o item 13.3 da Norma NBR 6118/2003, deslocamentos limites são 

valores práticos utilizados para verificação em serviço do estado limite de deformações 

excessivas da estrutura. Para isso deve-se usar uma combinação freqüente de carregamento. 

São classificados nos quatro grupos básicos a seguir: 

 

a) Aceitabilidade sensorial: O limite é caracterizado por vibrações indesejáveis ou efeito 

visual desagradável; 

b) Efeitos específicos: os deslocamentos podem impedir a utilização adequada da 

construção; 
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c) Efeitos em elementos não estruturais: deslocamentos estruturais podem ocasionar o mau 

funcionamento de elementos que, apesar de não fazerem parte da estrutura, estão a ela 

ligados; 

d) Efeitos em elementos estruturais: os deslocamentos podem afetar o comportamento do 

elemento estrutural, provocando afastamento em relação às hipóteses de cálculo adotadas. 

Se os deslocamentos forem relevantes para o elemento considerado, seus efeitos sobre as 

tensões ou sobre a estabilidade da estrutura devem ser considerados, incorporando-as ao 

modelo estrutural adotado. 

 

O movimento lateral de edifícios provocado pela ação do vento para combinação 

freqüente com 1 = 0,30, nas direções X e Y possui os seguintes valores limites: 

1700
totH

  
(2.24)

onde:  

  = deslocamento horizontal; 

 Htot = altura total do edifício. 

O deslocamento lateral entre dois pavimentos consecutivos devido à atuação de 

ações horizontais é dada pela Equação 2.24: 

850
l

l

H
  

(2.25)

onde:  

 l = deslocamento horizontal entre os pavimentos; 

 Hl = desnível entre dois pavimentos vizinhos. 

No deslocamento horizontal entre os pavimentos vizinhos não devem ser incluídos os 

deslocamentos devido a deformações axiais nos pilares. 

Estes deslocamentos limites são válidos para efeitos em elementos não estruturais. A 

razão destas limitações deve-se ao deslocamento lateral de paredes, que pode provocar 

patologias devido a distorções excessivas. 
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Figura 2.9. Ruína em alvenaria de blocos cerâmicos decorrente de deslocamentos horizontais 

excessivos. Fonte: SAHB e CARASEK (2006) – VI Simpósio EPUSP de Estruturas de 

Concreto 

 

2.10 FATORES QUE INFLUENCIAM OS PARÂMETROS DE ESTABILIDADE 

  

Existem inúmeros fatores que influenciam a estabilidade global de um edifício. 

Alguns são mais significativos, outros praticamente desprezíveis. A seguir, são apresentados a 

influência da rigidez de cada elemento estrutural (lajes, vigas, pilares e caixa de elevador) e 

influência das cargas atuantes (verticais e horizontais) 

 

2.10.1 Influência da rigidez de cada elemento estrutural  

 

 Laje 

 

A influência da rigidez das lajes na estabilidade global de um edifício é muito 

pequena, e na grande maioria das vezes, pode ser desprezada. 

Portanto, se o edifício está instável, não adianta aumentar a altura das lajes para 

solucionar o problema. Logo, os pórticos que estabilizam a estrutura são formados por 

conjuntos de vigas e pilares. 
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 Vigas e Pilares 

 

Tanto as vigas, mas principalmente os pilares, têm influência significativa na 

estabilidade global de um edifício. Porém, é preciso ter sensibilidade para identificar quais os 

elementos são preponderantes no comportamento global da estrutura. 

 

 Caixa de elevador 

 

Um elemento significativo na estabilidade global de uma estrutura é o pilar de 

formato não retangular (geralmente em forma de “U” ou “L”) definido junto aos elevadores 

ou escadas de um edifício. 

 

 

Figura 2.10. Pilar em “U”. Fonte: KIMURA (2007) 

 

 

Figura 2.11. Pilar em “L”. Fonte: KIMURA (2007) 

 

Estes pilares normalmente possuem uma elevada rigidez e contribuem bastante na 

estabilidade global da edificação. 

 

2.10.2 Influência das cargas atuantes 

 

Além da rigidez da estrutura, as cargas aplicadas na mesma também influenciam a 

estabilidade global do edifício. Sob a ação das cargas verticais e horizontais, os nós da 

estrutura de um edifício deslocam-se lateralmente. Esses deslocamentos podem, em certos 

casos, causar o aparecimento de importantes efeitos de segunda ordem.  



Avaliação da Estabilidade Global de Edifícios   43 
 

 Cargas horizontais 

 

A ação do vento é a principal causa desses esforços horizontais nas edificações altas, 

mas também se deve ter atenção à assimetria da geometria da estrutura, que poderá causar ou 

se combinar com as cargas do vento, provocando importantes deslocamentos horizontais. 

A magnitude das cargas horizontais aplicadas à estrutura, não tem influência na 

estabilidade global da estrutura. Por exemplo, se for aumentada a velocidade do vento de 38 

m/s para 40 m/s em uma mesma estrutura, o valor do coeficiente z não se altera. 

Utilizando um exemplo com uma barra de 5 metros engastada na base e com força 

vertical de 20 tf e força horizontal de 10 tf, conforme a Figura 2.10, obtém-se o valor do z 

igual a 1,19. 

 

Figura 2.12. Barra engastada na base com força vertical e horizontal. Fonte: KIMURA 

(2007) 

 

Recalculando o valor do coeficiente z com o dobro da carga horizontal, isto é, 

usando 20 tf, obtém-se novamente um valor de 1,19. Isto ocorre porque quando se dobra o 

valor da força horizontal, dobra-se também o valor do deslocamento horizontal, mantendo a 

relação do momento de tombamento o mesmo. 

 

 Cargas verticais 

 

Utilizando o mesmo exemplo da Figura 2.12, porém alterando a carga vertical para 

30 tf, obtêm-se o valor do z igual a 1,32, sendo este valor bem maior que o anteriormente 

obtido, que foi de 1,19. Logo, percebe-se que a magnitude das cargas verticais aplicadas à 

estrutura, tais como o peso próprio e a sobrecarga acidental, tem influência direta na 

estabilidade global da estrutura, podendo deixá-la instável. 
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2.11 TRABALHOS SOBRE INSTABILIDADE GLOBAL DE EDIFÍCIOS 

 

2.11.1 Avaliação da instabilidade global de edifícios usando o programa TQS 

 

WORDELL (2003) analisou em sua dissertação de mestrado os parâmetros 

recomendados pela NBR 6118/2003 para avaliar o grau de instabilidade de uma estrutura, 

frente às combinações de carregamento, principalmente com a presença do carregamento 

horizontal de vento. 

Primeiramente, utilizou situações com valores diferenciados de redução da inércia 

dos elementos de barras, vigas e pilares, para a consideração simplificada da NLF do material 

concreto: 

Ipil = 0,8 Ic e Ivig = 0,4 Ic; 

Ipil = 0,8 Ic e Ivig = 0,5 Ic; 

Ipil = 0,7 Ic e Ivig = 0,7 Ic; 

Sem redução. 

 

Tabela 2.7 – Parâmetros para as diferentes reduções com vento nas direções X e Y e em 

ambos os sentidos. Fonte: WORDELL, 2003. 

 

 

WORDELL (2003) destacou que a diferença dos valores calculados com e sem 

redução da rigidez dos elementos: os deslocamentos do caso com 70% da rigidez de vigas e 

pilares ficaram em torno de 28% maiores que sem redução nenhuma. O caso de redução que 

apresentou maior deslocamento no topo e por conseqüência maiores valores dos parâmetros 

de instabilidade foi o caso com 80% da rigidez de pilares e 40% de vigas. Por isso, os 
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esforços na base dos pilares da estrutura, apresentados pelas Tabelas 2.8 e 2.9, foram 

analisados para este caso, que foi o que apresentou maior redução dos valores de inércia das 

seções. 

 

Tabela 2.8 – Esforços na base do pilar P1. Fonte: WORDELL, 2003. 

 

 

Tabela 2.9 – Esforços na base do pilar P8. Fonte: WORDELL, 2003. 

 

 

As diferentes reduções não apresentaram influências significativas, para efeito de 

dimensionamento dos pilares.  

Neste mesmo exemplo, utilizando as combinações últimas de cargas, analisou a 

influência das cargas verticais sobre os parâmetros de instabilidade. Quanto maiores forem as 

cargas verticais, maiores serão os parâmetros de instabilidade, o que significa a maior 

influência sobre a estrutura dos efeitos de segunda ordem. 
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Em outro exemplo, a consideração dos efeitos de segunda ordem também foi 

discutida utilizando o emprego dos processos P-Delta e o chamado processo simplificado 

(esforços de primeira ordem majorados pelo parâmetro z). As combinações de carregamento 

com z como majorador utilizadas foram: 

 

COMBINAÇÃO SEM REDUÇÃO DA CARGA ACIDENTAL 

Ações verticais isoladas 

C2 + C3 + C4 

 

Ações horizontais como variável secundária (Combinação 01) 

C2 + C3 + C4 + 0z C6 

C2 + C3 + C4 + 0z C7 

C2 + C3 + C4 + 0z C8 

C2 + C3 + C4 + 0z C9 

 

Ações verticais acidentais como variável secundária (Combinação 02) 

C2 + C3 + 0 C4 + z C6 

C2 + C3 + 0 C4 + z C7 

C2 + C3 + 0 C4 + z C8 

C2 + C3 + 0 C4 + z C9 

 

onde: 

CASO 2 (C2) – peso próprio 

CASO 3 (C3) – cargas permanentes (g) 

CASO 4 (C4) – cargas acidentais (q) 

CASO 6 (C6) – vento frontal a 90º (+Y) 

CASO 7 (C7) – vento frontal oposto a 270º (-Y) 

CASO 8 (C8) – vento lateral a 0º (+X) 

CASO 9 (C9) – vento lateral oposto a 180º (-Y) 

0 = 0,6 para ações horizontais como variável secundária 

0 = 0,7 para ações verticais acidentais como variável secundária (edifício comercial) 

As Tabelas 2.10 e 2.11 apresentam os valores dos momentos na base dos pilares P6 e 

P9 e o deslocamento no topo do pórtico para o processamento com P- e o processo 

simplificado (z como majorador): 
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Tabela 2.10 – Esforços no pilar P6 com momentos apresentados em tonelada por metro e 

deslocamentos em metros. Fonte: WORDELL, 2003. 

 

 

Tabela 2.11 – Esforços no pilar P9 com momentos apresentados em toneladas por metro e 

deslocamentos em metros. Fonte: WORDELL, 2003. 
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onde: 

M1: Momento da primeira ordem; 

M2: Momento de segunda ordem.  

WORDELL (2003) concluiu que os momentos finais (primeira + segunda ordem) do 

processo simplificado são plenamente satisfatórios, ficando sempre maiores que os obtidos 

através do processo P-Delta. Com relação aos deslocamento no topo do pórtico, têm-se 

valores muitos próximos nos dois processos, confirmando novamente a excelente 

aproximação do procedimento simplificado. 

Finalmente, foi avaliada a participação de pilares parede e do restante da estrutura no 

sistema de travamento. Confirmou-se o que afirmam Franco e Vasconcelos, que a 

classificação das partes da estrutura não tem sentido, mas cada elemento participa em grau 

maior ou menor do travamento, conforme a sua influência na estrutura. WORDELL (2003) 

conclui que os pilares parede realmente são os responsáveis pela maior parcela de esforços a 

serem resistidos, mas não na sua totalidade, ficando uma parcela menor para o restante da 

estrutura. 

 

2.11.2 Processos aproximados para considerar as não-linearidades na análise global das 

estruturas de concreto armado 

 

OLIVEIRA (2007) em sua tese de doutorado estudou os processos aproximados 

usualmente empregados para a consideração das não-linearidades física e geométrica na 

analise global das estruturas de concreto armado. 

Primeiramente, através do programa ANSYS, analisou-se diversos pórticos planos e 

edifícios de médio porte e os resultados obtidos permitiram determinar quais valores de 

redução de inércia, dentre aqueles recomendados pela NBR 6118/2003 e segundo a 

formulação de BRANSON (1966), melhor representam o comportamento real das estruturas. 

Assim, foram adotados os seguintes valores para a inércia efetiva dos elementos estruturais: 

Ipil = 0,8 Ic e Ivig = 0,4 Ic; 

Ipil = 0,8 Ic e Ivig = 0,5 Ic; 

Ipil = 0,7 Ic e Ivig = 0,7 Ic; 

Ipil = 0,8 Ic e Ivig = Ieq segundo BRANSON (1966) dada pela Equação 2.20. 

O estudo foi conduzido a partir da comparação, para as diversas análises, das curvas 

força x deslocamento obtidas até o estado limite último (ELU) convencional. Inicialmente, 

observou-se que o carregamento corresponde ao ELU, determinado por meio da construção 

do diagrama de interação força normal – momento fletor para seção transversal dos pilares e 
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vigas, mostrou-se bem inferior àquele que leva ao colapso, indicando que a estrutura 

suportaria uma carga maior do que aquela para a qual seria dimensionada. 

OLIVEIRA (2007) concluiu que para o carregamento sem majoração correspondente 

ao estado limite último a análise realizada com Ipil = 0,8 Ic e Ivig = 0,4 Ic é a que fornece 

resultados mais próximos da configuração deformada “real” dos pórticos, seguida pela análise 

que utiliza reduções de inércias iguais a 0,8 Ic para os pilares e Ieq segundo BRANSON (1966) 

para as vigas, o que torna esta última formulação bastante eficiente. Já para o estado limite de 

serviço, a análise que reduz em 20% a rigidez dos pilares e utiliza a inércia equivalente de 

BRANSON (1966) para as vigas pode ser considerada a mais eficiente. 

Além disso, OLIVEIRA (2007) mencionou que os valores de inércia iguais a Ipil = 

0,7 Ic e Ivig = 0,7 Ic resultou em um modelo bem mais rígido e muito distante do 

comportamento não-linear do pórtico analisado. 

Posteriormente, analisou-se a eficiência do coeficiente z como majorador dos 

esforços de primeira ordem (momentos fletores, forças normais e cortantes) e como o 

majorador das ações horizontais, para a obtenção dos esforços finais, que incluem os de 

segunda ordem. 

Constatou-se, ainda, que o coeficiente z deve ser utilizado como majorador dos 

momentos de primeira ordem (e não das ações horizontais) para a obtenção de momentos 

finais.
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3 - ANÁLISE DA ESTABILIDADE GLOBAL DE EDIFÍCIOS USANDO 

O PROGRAMA DE CÁLCULO EBERICK 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O presente trabalho envolve a realização de análises do comportamento de um 

edifício usual de concreto armado usando modelos de cálculo lineares e não-lineares, de 

pórticos espaciais. Os modelos de pórtico serão analisados utilizando o programa de cálculo 

estrutural EBERICK V6, que é comercializado pela empresa AltoQi. 

Para efetuar a análise global da estrutura de um edifício usando este software, deve-

se avaliar a estrutura, através do Pórtico Unifilar 3D de barras (visualização dos elementos 

estruturais em 3D com apenas seus eixos, sendo que as vigas e os pilares ficam representados 

por barras e pode-se ter acesso a diversos dados globais, como dos diagramas de esforços 

solicitantes - axiais, fletores, torsores e cortante - e o deslocamento dos nós da estrutura 

deformada), conforme a Figura 3.1, e relatórios obtidos após o processamento da estrutura. 

Assim, é possível identificar visualmente os elementos estruturais que estejam com maiores 

deslocamentos, além de se ter uma idéia melhor do comportamento geral da estrutura. 

Também, deve-se verificar os deslocamentos dos pilares do topo da estrutura. 

Finalmente, deve-se verificar a estabilidade global da estrutura através do coeficiente 

Gama-Z. Se o valor for superior a 1,1, a estrutura é considerada como sendo de nós móveis e, 

consequentemente, deve-se considerar os efeitos de segunda ordem através da análise do 

processo P-Delta. 

Com uma estrutura de nós móveis, cabe ao projetista estudar a importância dos 

efeitos de segunda ordem e identificar qual é a combinação de cargas que causa o Gama-Z 

crítico na estrutura. 
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Figura 3.1. Pórtico unifiliar 3D de barras. Fonte: Programa EBERICK.  

 

A princípio, a aplicação do processo P-Delta deveria ser feita separadamente para 

cada combinação de carregamentos. Como isso aumentaria muito o número total de iterações 

necessárias no processamento da estrutura e, consequentemente, o tempo de processamento, o 

EBERICK adota uma simplificação, a favor da segurança: ao invés de combinar as ações e 

calcular os efeitos de 2ª ordem sobre as combinações, o programa executa a seguinte 

sequência: 

 

1) Calcula os esforços devidos à carga permanente (peso da estrutura em si – vigas, pilares e 

lajes), carga adicional (peso próprio dos demais elementos da edificação como alvenaria, 

revestimentos, etc.) e acidental; 
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2) Define uma combinação vertical característica (que pode ser alterada pelo usuário) que 

determina as cargas axiais de cálculo nas barras; 

3) Para cada caso de carregamento horizontal, vento (V1, V2, V3 e V4) e desaprumo (D1, D2, 

D3 e D4) combina com o esforço axial gerado; 

5) Calcula o esforço horizontal (H) fictício (iterativamente); 

6) Obtém, com isso, casos de carregamento horizontais majorados em relação aos originais; 

7) Efetua as combinações normalmente. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO EDIFÍCIO ANALISADO 

 

Neste trabalho foi analisado o comportamento global da estrutura de um edifício 

residencial, com 31 pavimentos tipo (idênticos, inclusive no carregamento), além de dois 

subsolos, térreo, mezanino, cobertura, fundo reservatório e tampa reservatório. 

A distância de piso a piso dos pavimentos tipo é de 2,80 metros e a altura total do 

edifício é de 106,70 metros.  

Na Figura 3.2 é apresentada a planta de formas do pavimento tipo, com as dimensões 

dos elementos estruturais e um esquema vertical da edificação. Esta figura pode ser melhor 

visualizada no Anexo 1. 

 

 

Figura 3.2. Forma do pavimento Tipo e corte esquemático 

 

O edifício foi projetado adotando-se uma resistência à compressão característica do 

concreto variável, conforme ilustra a Tabela 3.1.  
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Tabela 3.1 - Variação da resistência característica à compressão do concreto (fck) e dos 

respectivos módulos de elasticidades usados no cálculo por pavimento do edifício 

Quantidade de pavimentos fck (MPa) Ecj (MPa) Ecs (MPa) 
  5  (Subsolo 2 ao Tipo 1) 40 35418 30105 
  5   (Tipo 2 ao Tipo 6) 35 33130 28161 
 10   (Tipo 7 ao Tipo 16) 30 30673 26072 
18  (Tipo 17 à Tampa do Reservatório) 25 28000 23800 

Obs.: 2/15600 fckEcj   e cjcs EE 85,0  

 

Para avaliação da ação horizontal do vento, foram utilizados os seguintes parâmetros 

estabelecidos pela NBR 6123/1987: 

 

Velocidade básica do vento: 35 m/s 

Categoria: IV 

Classe: C 

Fator topográfico: S1 = 1,0 

Fator estatístico: S3 = 1,0 

 

Os respectivos coeficientes de arrasto são: 

Coeficiente de arrasto na direção x: Cax = 0,95 

Coeficiente de arrasto na direção y: Cay = 1.44 

 

Partindo-se das características do projeto original que foi executado e enviado ao 

cliente, fez-se várias alterações para analisar os efeitos, na estabilidade global desta estrutura, 

quando se alterava os seguintes parâmetros: 

 

 Alteração da rigidez dos elementos estruturais: 

o Considerando 80% da rigidez dos pilares, 40% das vigas, e 30% das lajes; 

o Considerando 70% da rigidez dos pilares e das vigas; 

o Sem considerar redução na rigidez dos elementos estruturais. 

 

 Alteração do fck usado no projeto: 

o Análise usando um fck variável conforme a Tabela 3.1;  

o Analise usando um fck constante de 30 MPa em todos pavimentos; 

o Analise usando um fck constante de 40 MPa em todos pavimentos. 
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 Alteração dos valores do módulo de elasticidade do concreto: 

o Utilizando o módulo de elasticidade calculado conforme NBR 6118/2003; 

o Utlilizando o módulo de elasticidade calculado conforme Equação 2.23. 

 

 Alteração das dimensões da seção transversal das vigas do pavimento tipo 

 Alteração das dimensões da seção transversal dos pilares do pavimento tipo 

 Alteração da direção dos pilares P18, P21, P22, P23, P28 e P31, conforme a Figura 3.3 

e Figura mais detalhada que consta no Anexo A, mantendo-se a mesma seção 

transversal; 

 

 

Figura 3.3. Forma do pavimento Tipo com a direção dos pillares P18, P21, P22, P23 P28 e 

P31 alterados 

 

Para facilitar o entendimento de todas as análise feitas, lista-se a seguir as 

características dos 15 exemplos analisados a partir do projeto original enviado ao cliente. 

 

o Exemplo 1:  Projeto original não considerando redução na rigidez dos 

elementos estruturais 

o Exemplo 2:  Projeto original considerando 70% da rigidez de vigas e pilares; 

o Exemplo 3:  Projeto original considerando 80% da rigidez dos pilares, 40% 

  das vigas e 30% das lajes; 

o Exemplo 4:  Projeto modificado na resistência característica do concreto, 

  constante de 40 MPa e considerando 70% da rigidez de vigas e 

  pilares; 

o Exemplo 5:  Projeto modificado na resistência característica do concreto, 

  constante de 30 MPa e considerando 70% da rigidez de vigas e 

  pilares; 
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o Exemplo 6:  Projeto modificado na resistência característica do concreto, 

  constante de 40 MPa e considerando 80% da rigidez dos pilares, 

  40% das vigas e 30% das lajes; 

o Exemplo 7:  Projeto modificado na resistência característica do concreto, 

  constante de 30 MPa e considerando 80% da rigidez dos pilares, 

  40% das vigas e 30% das lajes; 

o Exemplo 8:  Projeto modificado na altura das vigas, com 50 cm e 

considerando 70% da rigidez de vigas e pilares; 

o Exemplo 9:  Projeto modificado na altura das vigas, com 50 cm e 

considerando 80% da rigidez dos pilares, 40% das vigas e 30% 

das lajes; 

o Exemplo 10:  Projeto com a seção dos pilares modificada e considerando 70% 

da rigidez de vigas e pilares; 

o Exemplo 11:  Projeto com a seção dos pilares modificada e considerando 80% 

da rigidez dos pilares, 40% das vigas e 30% das lajes; 

o Exemplo 12:  Projeto com a direção dos pilares P18, P21, P22, P23, P28 e P31 

alterados, considerando 70% da rigidez de vigas e pilares; 

o Exemplo 13:  Projeto com a direção dos pilares P18, P21, P22, P23, P28 e P31 

alterados, considerando 80% da rigidez dos pilares, 40% das 

vigas e 30% das lajes; 

o Exemplo 14:  Projeto modificado na resistência característica do concreto, 

com 40 MPa, módulo de elasticidade proposto por MONTIJA 

(2010) e considerando 70% da rigidez de pilares e vigas; 
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4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
A análise da estabilidade pode ser feita para vários tipos de combinações últimas, que 

segundo o item 11.8.2 da NBR 6118/2003, são classificadas em 4 tipos: combinações últimas 

normais, combinações últimas especiais ou de construção, combinações últimas excepcionais 

e combinações últimas usuais. 

Foram feitas várias combinações últimas de cargas para a verificação da estabilidade 

global através do parâmetro z. Os valores de z críticos para todos os Exemplos foram 

obtidos pela combinação última de carga dada pela Equação 4.1: 

VAQSGG 84,01,14,14,124,113,1  (4.1)

onde: 

G1 = peso próprio (peso da estrutura em si - vigas, pilares e lajes, calculado com base nas 

dimensões do elemento e no peso específico do concreto); 

G2 = Carga adicional (peso próprio dos demais elementos da edificação como alvenaria, 

revestimentos, etc.); 

S = solo (ação horizontal decorrente do empuxo de solo atuante em paredes de contenção ou 

paredes de reservatório apoiados no solo); 

Q = carga acidental (são aquelas que variam de acordo com o uso da edificação); 

A = água (destinada à aplicação do empuxo hidrostático dos reservatórios); 

V = vento (este carregamento manifesta-se por meio de cargas horizontais aplicadas em cada 

pavimento em ambas as direções e sentidos). 

Neste trabalho, o limite do parâmetro z adotado para critério de avaliação da 

estabilidade global é de 1,30, conforme a Norma NBR 6118/2003. 

Os deslocamentos frequentes são deslocamentos médios a serem comparados com os 

deslocamentos limites dados pelas Equações 2.24 e 2.25, obtidos da multiplicação dos 

deslocamentos característicos com o fator de redução 1. Os deslocamentos característicos 

são deslocamentos no topo da edificação para cada direção de aplicação do vento, 

considerando somente o carregamento horizontal do vento (não considera qualquer outro tipo 

de carregamento, como peso-próprio, acidental, etc), sem a redução deste por  1. 

A combinação de carga para verificação do deslocamento horizontal é dado pela 

Equação 4.2: 

ventoF1  (4.2)

onde: 

1 = fator de combinação freqüente do Estado Limite de Serviço = 0,3. 
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4.1 EFEITO DA RIGIDEZ DOS ELEMENTOS NA ESTABILIDADE GLOBAL DO 

EDIFÍCIO  

 

Inicialmente o edifício foi analisado sem nenhuma redução na rigidez, a fim de 

comparar os resultados (Exemplo 1). O deslocamento obtido no topo de edificação foi de 1,88 

cm na direção X e de 3,07 cm na direção Y, ambos valores abaixo do limite de 6,28 cm 

obtidos pela Equação 2.24. Já o valor do z foi de 1,20 para direção X e 1,13 para direção Y, 

abaixo do limite proposto pela Norma NBR 6118/2003 que é de 1,30.  

Em seguida, o edifício foi analisado utilizando 70% da rigidez de vigas e pilares 

(Exemplo 2). Os resultados obtidos indicaram que o deslocamento no topo da edificação foi 

de 2,79 cm na direção X e de 4,40 cm na direção Y. Ambos os valores estão abaixo do limite 

de 6,28 cm. Neste caso, o valor do z foi de 1,29 para direção X e 1,19 para direção Y, abaixo 

do valor limite estabelecido de 1,30. 

Por último, o edifício foi analisado utilizando 80% da rigidez dos pilares, 40% de 

vigas e 30% de lajes (Exemplo 3). Os resultados forneceram deslocamentos no topo da 

edificação de 4,41 cm na direção X e 6,89 cm na direção Y. A direção Y apresentou um 

deslocamento acima do limite de 6,28 cm. O valor do z foi de 1,48 para direção X e 1,31 para 

direção Y. Em ambas as direções, o valor excedeu o valor limite proposto pela Norma NBR 

6118/2003 que é de 1,30. Neste caso, percebe-se que seria necessário alterar algum parâmetro 

de projeto para que melhorasse a estabilidade do edifício analisado. 
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Tabela 4.1. Deslocamentos por pavimento com diferentes reduções na rigidez 

Pavimento 

Deslocamento freqüente (Limite: 6,28 cm) 

Sem redução 
0,7Ec.Ic - vigas 

e pilares 

0,3Eci.Ic – lajes 
0,4Eci.Ic - vigas  

 0,8Eci.Ic – pilares 
X Y X Y X Y 

Tampa Caixa 1,88 3,07 2,79 4,40 4,41 6,89 
Fundo Caixa/Mesa 1,88 3,03 2,79 4,35 4,41 6,82 

Cobertura 1,85 3,00 2,76 4,30 4,36 6,76 
Tipo 31 1,84 2,97 2,73 4,26 4,32 6,70 
Tipo 30 1,82 2,94 2,70 4,22 4,27 6,63 
Tipo 29 1,80 2,91 2,67 4,17 4,22 6,56 
Tipo 28 1,77 2,87 2,64 4,11 4,17 6,47 
Tipo 27 1,75 2,82 2,60 4,05 4,10 6,37 
Tipo 26 1,72 2,77 2,56 3,98 4,04 6,26 
Tipo 25 1,69 2,72 2,51 3,90 3,96 6,14 
Tipo 24 1,65 2,66 2,46 3,81 3,88 6,00 
Tipo 23 1,61 2,59 2,40 3,72 3,78 5,85 
Tipo 22 1,57 2,52 2,34 3,62 3,68 5,69 
Tipo 21 1,52 2,44 2,27 3,51 3,57 5,52 
Tipo 20 1,47 2,36 2,20 3,39 3,46 5,33 
Tipo 19 1,42 2,27 2,12 3,27 3,33 5,13 
Tipo 18 1,36 2,18 2,04 3,14 3,20 4,92 
Tipo 17 1,30 2,09 1,95 3,00 3,05 4,70 
Tipo 16 1,24 1,99 1,86 2,86 2,90 4,47 
Tipo 15 1,18 1,88 1,77 2,71 2,75 4,23 
Tipo 14 1,11 1,78 1,67 2,56 2,58 3,98 
Tipo 13 1,04 1,67 1,56 2,40 2,41 3,72 
Tipo 12 0,97 1,55 1,46 2,23 2,24 3,45 
Tipo 11 0,89 1,43 1,34 2,06 2,05 3,18 
Tipo 10 0,82 1,31 1,23 1,89 1,86 2,90 
Tipo 9 0,74 1,19 1,11 1,71 1,67 2,61 
Tipo 8 0,66 1,06 0,99 1,53 1,47 2,32 
Tipo 7 0,57 0,94 0,86 1,35 1,28 2,03 
Tipo 6 0,49 0,81 0,74 1,17 1,08 1,74 
Tipo 5 0,41 0,68 0,62 0,99 0,89 1,46 
Tipo 4 0,33 0,56 0,50 0,81 0,71 1,18 
Tipo 3 0,25 0,44 0,38 0,64 0,54 0,92 
Tipo 2 0,18 0,33 0,27 0,48 0,38 0,69 
Tipo 1 0,10 0,22 0,15 0,32 0,21 0,45 

Mezanino 0,06 0,14 0,09 0,20 0,12 0,27 
Térreo 0,02 0,07 0,04 0,10 0,04 0,14 

Subsolo 1 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01 0,05 
Subsolo 2 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 
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Tabela 4.2. Valores dos parâmetros de estabilidade global determinados usando diferentes 

reduções de rigidez nas lajes, vigas e pilares 

PARÂMETROS DE 
ESTABILIDADE 

GLOBAL 

REDUÇÃO DE RIGIDEZ 

Sem redução 
0,7 Ec.Ic - vigas e 

pilares 

0,3 Eci.Ic - lajes 
0,4 Eci.Ic - vigas  

0,8 Eci.Ic - pilares 
Deslocamento no 
topo - direção X 

1,88 2,79  4,41 

Deslocamento no 
topo - direção Y 

3,07  4,40  6,89 

z na direção X 1,20 1,29  1,48 

z na direção Y 1,13  1,19  1,31 
 

A diferença entre os valores do parâmetro z sem nenhuma redução de rigidez e para 

70% da rigidez de vigas e pilares foi de 7,50% na direção X e 5,31% na direção Y. Já a 

diferença entre sem nenhuma redução e 30% para lajes, 40% para vigas e 80% para pilares foi 

de 23,33% na direção X e 15,93% na direção Y. Por fim, a diferença entre a redução para 

30% de vigas e pilares e 70% para lajes, 60% para vigas e 20% para pilares e vigas foi de 

14,73% na direção X e 10,08% na direção Y. 

 

Tabela 4.3. Diferença do z para as diferentes reduções de rigidez 

DIFERENÇA Sem redução 
0,7 Ec.Ic - vigas e 

pilares 

0,3 Ec.Ic - lajes 
0,4 Ec.Ic - vigas 

0,8 Ec.Ic - pilares 

Direção  X Y X Y X Y 

Sem redução - - 7,50% 5,31% 23,33% 15,93% 

0,7 Ec.Ic -  vigas e 
pilares 

 7,50% 5,31 % - -  14,73% 10,08 % 

0,3 Ec.Ic - lajes 
0,4 Ec.Ic - vigas 

0,8 Ec.Ic – pilares 
 23,33%  15,93% 14,73% 10,08%  - - 

 

A partir dos resultados observados anteriormente, pode-se dizer que quanto maior a 

redução na rigidez de vigas, pilares e lajes, maior o deslocamento no topo da edificação. Isto 

significa que usando 30% da rigidez de lajes, 40% de vigas e 80% de pilares reduz mais a 

rigidez da estrutura como um todo do que usando 70% da rigidez de vigas e pilares. 
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 Portanto, usando 30% da rigidez de lajes, 40% de vigas e 80% de pilares apresenta 

deslocamento maior do que usando 70% de vigas e pilares. Mas a própria Norma NBR 

6118/2003 admite a segunda formulação desde que as lajes não façam parte da estrutura de 

contraventamento e o parâmetro z seja menor do que 1,3. 

Os valores do z de todos os casos foram grandes o suficiente para indicar que a 

estrutura é classificada como de nós deslocáveis e que, portanto, os efeitos globais de 2ª 

ordem devem ser considerados no cálculo. Porém, o único caso que se pode calcular este 

edifício é utilizando 70% da rigidez de vigas e pilares, já que o coeficiente z e o 

deslocamento no topo da edificação, tanto para direção X quanto para direção Y estão abaixo 

do valor proposto por Norma.  

O programa Eberick disponibiliza para o usuário arbitrar o valor da redução. Quando 

não se considera redução nenhuma não está considerando o efeito da Não Linearidade Física 

(NLF) já apresentada no item 2.8. Neste trabalho a utilização da não redução teve por objetivo 

comparar os valores do parâmetro z e deslocamento horizontal com as reduções estabelecidas 

pela Norma NBR 6118/2003 e demonstrar que a não consideração da redução é errada, pois a 

NLF realmente existe no edifício, já que o concreto armado é um material heterogêneo cujo 

comportamento não obedece a lei de Hooke. Portanto, os valores do z obtidos para esta 

situação não estão corretos, ficando muito abaixo dos valores obtidos com as reduções. Por 

meio desta análise, pode-se prever o nível de erro que seria cometido caso não seja 

considerada a NLF. 

 

4.2 EFEITO DA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO DO 

CONCRETO (fck) NA ESTABILIDADE GLOBAL DO EDIFÍCIO 

 

4.2.1 Usando 70% da rigidez de vigas e pilares 

 

No exemplo 2, o edifício foi analisado usando um fck variável por pavimento, de 

acordo com a Tabela 3.1 e uma rigidez de 70% para vigas e pilares. Os resultados da 

estabilidade global do edifício deste caso já foram apresentados nas Tabelas 4.1 e 4.2. 

A Tabela 4.4 apresenta os resultados que se obteria se fosse adotada uma resistência 

constante de 40 MPa (Exemplo 4) e 30 MPa (Exemplo 5) para todos os pavimentos.  
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Tabela 4.4. Deslocamento por pavimento com 70% da rigidez de vigas e pilares usando 

vários valores de fck 

Pavimento 

Deslocamento frequente (Limite: 6,28 cm) 
Variável de acordo 
com a Tabela 3.1 

40 MPa 30 MPa 

X Y X Y X Y 
Tampa Caixa 2,79 4,40 2,39 3,85 2,82 4,47 

Fundo Caixa/Mesa 2,79 4,35 2,39 3,81 2,81 4,42 
Cobertura 2,76 4,30 2,36 3,77 2,79 4,37 
Tipo 31 2,73 4,26 2,34 3,74 2,76 4,34 
Tipo 30 2,70 4,22 2,32 3,71 2,74 4,30 
Tipo 29 2,67 4,17 2,30 3,66 2,71 4,25 
Tipo 28 2,64 4,11 2,27 3,62 2,68 4,19 
Tipo 27 2,60 4,05 2,24 3,57 2,64 4,13 
Tipo 26 2,56 3,98 2,21 3,51 2,61 4,07 
Tipo 25 2,51 3,90 2,17 3,44 2,56 3,99 
Tipo 24 2,46 3,81 2,13 3,37 2,51 3,91 
Tipo 23 2,40 3,72 2,08 3,29 2,46 3,82 
Tipo 22 2,34 3,62 2,03 3,21 2,40 3,73 
Tipo 21 2,27 3,51 1,98 3,12 2,34 3,62 
Tipo 20 2,20 3,39 1,92 3,03 2,27 3,51 
Tipo 19 2,12 3,27 1,86 2,93 2,20 3,40 
Tipo 18 2,04 3,14 1,79 2,82 2,12 3,27 
Tipo 17 1,95 3,00 1,72 2,70 2,04 3,14 
Tipo 16 1,86 2,86 1,65 2,58 1,96 3,00 
Tipo 15 1,77 2,71 1,57 2,46 1,86 2,86 
Tipo 14 1,67 2,56 1,49 2,33 1,76 2,70 
Tipo 13 1,56 2,40 1,40 2,19 1,66 2,55 
Tipo 12 1,46 2,23 1,31 2,05 1,55 2,38 
Tipo 11 1,34 2,06 1,21 1,90 1,44 2,21 
Tipo 10 1,23 1,89 1,11 1,75 1,32 2,03 
Tipo 9 1,11 1,71 1,01 1,59 1,20 1,85 
Tipo 8 0,99 1,53 0,91 1,43 1,08 2,67 
Tipo 7 0,86 1,35 0,80 1,27 0,95 1,48 
Tipo 6 0,74 1,17 0,69 1,11 0,82 1,29 
Tipo 5 0,62 0,99 0,58 0,94 0,69 1,09 
Tipo 4 0,50 0,81 0,47 0,78 0,56 0,91 
Tipo 3 0,38 0,64 0,36 0,62 0,43 0,72 
Tipo 2 0,27 0,48 0,26 0,47 0,31 0,55 
Tipo 1 0,15 0,32 0,15 0,32 0,18 0,37 

Mezanino 0,09 0,20 0,09 0,19 0,11 0,22 
Térreo 0,04 0,10 0,03 0,10 0,04 0,12 

Subsolo 1 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04 
Subsolo 2 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 
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Os deslocamentos no topo da edificação obtido para fck variável de acordo com a 

Tabela 3.1 foi de 2,79 cm e 4,40 cm nas direções X e Y respectivamente, ficando abaixo do 

limite de 6,28 cm. Os valores de z foram de 1,29 para direção X e 1,19 para direção Y, abaixo 

do limite proposto pela Norma NBR 6118/2003 que é de 1,30. 

Para fck constante de 40 MPa para todos os pavimentos, os deslocamentos no topo da 

edificação foram de 2,39 cm na direção X e 3,85 cm na direção Y. Ambos os valores ficaram 

abaixo do limite de 6,28 cm. Já os valores de z foram de 1,26 para direção X e 1,17 para 

direção Y, abaixo do limite de 1,30. 

Por fim, para um fck constante de 30 MPa, os deslocamentos no topo da edificação 

foram de 2,82 cm na direção X e 4,47 cm na direção Y. O z para a direção X foi de 1,31 e 

para direção Y foi de 1,20. Os deslocamentos ficaram abaixo do limite de 6,28 cm, porém o 

valor do z na direção X ultrapassou o limite de 1,30.  

 

Tabela 4.5. Valores dos parâmetros de estabilidade global com as resistências características 

do concreto usando 70% da rigidez de vigas e pilares 

PARÂMETROS DE 
ESTABILIDADE 

GLOBAL 

Fck 
Variável de 

acordo com a 
Tabela 3.1 

40 Mpa 30 Mpa 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção X 
2,79 2,39  2,82 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção Y 
4,40  3,85  4,47 

z na direção X 1,29  1,26  1,31 

z na direção Y 1,19  1,17  1,20 
 

A diferença entre os valores do parâmetro z com a resistência característica do 

concreto variável conforme a Tabela 3.1 e constante de 40 MPa foi de 2,38% na direção X e 

1,71% na direção Y. Já a diferença entre fck variável e constante de 30 MPa foi de 1,55% para 

direção X e 0,84% para direção Y. Finalmente, a diferença entre os fck constante de 40 MPa e 

30 MPa para todos os pavimentos foi de 3,97% e 2,56% para as direções X e Y 

respectivamente. 
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Tabela 4.6. Diferença do z nas direções X e Y usando 70% da rigidez de vigas e pilares e fck 

variável e fck constante em todos pavimentos com valores de 40 MPa e 30 MPa 

Valores de fck 
Variável  

(ver Tabela 3.1) 
40 MPa 30 MPa 

Direção  X Y X Y X Y 

fck variável  
(ver Tabela 3.1) 

- - 2,38% 1,71% 1,55% 0,84% 

40 MPa  2,38% 1,71% - -  3,97% 2,56% 

30 MPa  1,55%  0,84% 3,97% 2,56%  - - 

 

Com o fck variável, o deslocamento no topo da edificação e o parâmetro z foram 

maiores do que com fck constante de 40 MPa e menores do que com fck de 30 MPa. Apesar da 

baixa diferença entre os parâmetros z com fck variável e constante de 30 MPa, chega a ser 

suficiente para o primeiro ficar abaixo do valor limite de 1,30, beneficiando a estabilidade 

global do edifício, não permitindo assim, que o edifício tenha que ser calculado usando um fck 

mais alto, no caso, um fck constante de 40 MPa para todos pavimentos 

É claro que se o uso de um fck variável já atendeu a norma, a análise da estabilidade 

usando um fck de 40 MPa também atenderá, conforme constatou-se analisando os resultados 

obtidos no Exemplo 4. Para se ter uma estimativa qualitativa e rápida de quanto se 

economizaria, em termos do custo do concreto, não levando em conta, portanto, outros fatores 

como por exemplo, a taxa de aço e a redução dos momentos transmitidos para as fundações 

em função do deslocamento global da estrutura, se fosse usado um fck variável ao invés de um 

fck constante de 40 MPa, fez-se um levantamento do volume de concreto gasto por pavimento, 

conforme apresenta a Tabela 4.7. 

Para um fck de 40 MPa constante, o volume total de concreto gasto no edifício todo é 

a soma do volume gasto em todos os pavimentos, o que corresponde à 4.591,3 m³, conforme 

apresenta a última linha da Tabela 4.7. 

Para um fck variável, o volume de concreto consumido teve que ser calculado por 

faixa de resistência, sendo o volume total para cada fck usado apresentado na Tabela 4.8. 

O custo por metro cúbico de concreto de acordo com a resistência característica para 

a região de Goiânia, obtido no dia 31 de maio de 2010 está na Tabela 4.9: 
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Tabela 4.7. Volume de concreto utilizado por pavimento 

Pavimentos Volume de concreto (m³)
Tampa Caixa 42,4 

Fundo Caixa/Mesa  45,9 
Cobertura  98,2 
Tipo x 31  2937,0 

Tipo 1  121,7 
Mezanino  262,6 

Térreo  393,4 
Subsolo 1  393,4 
Subsolo 2  296,7 

TOTAL: 4.591,3 
 

Tabela 4.8. Volume de concreto utilizado por pavimento com edifício sendo projetado 

usando um fck variável por pavimento 

fck Volume de concreto (m³)
25 1655,0  
30 979,0  
35  489,5 
40  1.467,8 

TOTAL: 4.591,3 
 

Tabela 4.9. Custo do concreto por metro cúbico de acordo com a resistência 

característica para região de Goiânia (consulta feita no dia 31 de maio de 2010) 

fck 
Custo por m³ de concreto

(Valores em reais) 
25  R$ 209,45 
30 R$ 235,00 
35  R$ 250,00 
40  R$ 270,00 

 

Multiplicando o valor do custo por metro cúbico do concreto, temos o valor do custo 

final com o edifício sendo projetado pelo fck constante de 40 MPa e variável de acordo com o 

Tabela 3.1, apresentado pela Tabela 4.10: 

 

Tabela 4.10. Custo em reais do edifício projetado com fck constante de 40 MPa e 

variável de acordo com a Tabela 3.1 

fck Custo (em reais)
40 MPa em todos pavimentos  R$ 1.239.651,00
Variável conforme Quadro 3.1  R$ 1.095.385,75

Diferença  R$ 144.265,25 
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Com o fck variável, o custo com concreto foi de R$ 1.095.385,75. Já com fck 

constante de 40 MPa em todos pavimentos, o custo foi de R$ 1.239.651,00. Apesar da baixa 

diferença entre os parâmetros de estabilidade z e deslocamento horizontal entre eles 

apresentado na Tabela 4.6, chega a ser de extrema importância este tipo de análise já que com 

fck variável houve uma economia de R$ 144.265,25. Ou seja, o estudo detalhado do fck pode 

significar uma economia de mais de 10 projetos estruturais desse porte. 

 

4.2.2 Usando 30% da rigidez de lajes, 40% de vigas e 80% de pilares 

 

Foi feita uma análise semelhante à anterior usando os dados do Exemplo 3, no qual o 

edifício foi analisado usando 30% da rigidez de lajes, 40% das vigas e 80% dos pilares e fck 

variável de acordo com a Tabela 3.1. Analisando o mesmo edifício usando estas rigidez nos 

elementos estruturais e utilizando fck de 40 MPa (Exemplo 6) e 30 MPa (Exemplo 7), os 

resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4.11: 
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Tabela 4.11. Deslocamentos por pavimento usando 30% da rigidez de lajes, 40% de vigas e 

80% de pilares e fck variável, fck = 40 MPa e fck = 30 MPa 

Pavimento 

Deslocamento frequente(Limite: 6,28 cm) 
Variável de acordo 
com a Tabela 3.1 

40 MPa 30 MPa 

X Y X Y X Y 
Tampa Caixa 4,41 6,89 3,72 5,97 4,45 6,99 

Fundo Caixa/Mesa 4,41 6,82 3,72 5,92 4,45 6,92 
Cobertura 4,36 6,76 3,68 5,87 4,41 6,86 
Tipo 31 4,32 6,70 3,65 5,82 4,37 6,80 
Tipo 30 4,27 6,63 3,61 5,76 4,33 6,74 
Tipo 29 4,22 6,56 3,57 5,70 4,28 6,67 
Tipo 28 4,17 6,47 3,53 5,63 4,23 6,59 
Tipo 27 4,10 6,37 3,48 5,55 4,17 6,49 
Tipo 26 4,04 6,26 3,43 5,46 4,11 6,39 
Tipo 25 3,96 6,14 3,37 5,36 4,04 6,27 
Tipo 24 3,88 6,00 3,30 5,25 3,96 6,15 
Tipo 23 3,78 5,85 3,23 5,13 3,88 6,01 
Tipo 22 3,68 5,69 3,15 5,00 3,78 5,86 
Tipo 21 3,57 5,52 3,06 4,86 3,68 5,69 
Tipo 20 3,46 5,33 2,97 4,71 3,57 5,52 
Tipo 19 3,33 5,13 2,87 4,55 3,46 5,33 
Tipo 18 3,20 4,92 2,77 4,37 3,33 5,13 
Tipo 17 3,05 4,70 2,65 4,19 3,20 4,92 
Tipo 16 2,90 4,47 2,53 4,00 3,05 4,69 
Tipo 15 2,75 4,23 2,40 3,80 2,90 4,46 
Tipo 14 2,58 3,98 2,27 3,59 2,74 4,21 
Tipo 13 2,41 3,72 2,13 3,37 2,57 3,95 
Tipo 12 2,24 3,45 1,98 3,14 2,39 3,68 
Tipo 11 2,05 3,18 1,83 2,90 2,21 3,41 
Tipo 10 1,86 2,90 1,67 2,65 2,02 3,12 
Tipo 9 1,67 2,61 1,50 2,40 1,82 2,82 
Tipo 8 1,47 2,32 1,34 2,15 1,62 2,53 
Tipo 7 1,28 2,03 1,17 1,89 1,41 2,22 
Tipo 6 1,08 1,74 1,00 1,63 1,20 1,92 
Tipo 5 0,89 1,46 0,83 1,38 1,00 1,62 
Tipo 4 0,71 1,18 0,66 1,13 0,80 1,32 
Tipo 3 0,54 0,92 0,50 0,89 0,61 1,04 
Tipo 2 0,38 0,69 0,36 0,66 0,43 0,78 
Tipo 1 0,21 0,45 0,20 0,44 0,24 0,51 

Mezanino 0,12 0,27 0,12 0,26 0,14 0,31 
Térreo 0,04 0,14 0,04 0,13 0,05 0,16 

Subsolo 1 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 
Subsolo 2 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 
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Tabela 4.12. Valores dos parâmetros de estabilidade global com as resistências características 

do concreto com 30% da rigidez de lajes, 40% de vigas e 80% de pilares 

PARÂMETROS DE 
ESTABILIDADE 

GLOBAL 

Fck 
Variável de 

acordo com a 
Tabela 3.1 

Constante de 40 
Mpa 

Constante de 30 
Mpa 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção X 
4,41 3,72  4,45 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção Y 
6,89  5,97  6,99 

z na direção X 1,48  1,41  1,50 

z na direção Y 1,31  1,27  1,32 
 

Os deslocamentos no topo da edificação obtido para fck variável de acordo com a 

Tabela 3.1 foi de 4,41 cm e 6,89 cm nas direções X e Y respectivamente. Apenas a direção X 

apresentou deslocamento abaixo do valor limite de 6,28 cm. Os valores de z foram de 1,48 

para direção X e 1,31 para direção Y, acima do limite proposto pela Norma NBR 6118/2003 

que é de 1,30.  

Para fck constante de 40 MPa para todos os pavimentos, os deslocamentos no topo da 

edificação foram de 3,72 cm na direção X e 5,97 cm na direção Y. Ambos os valores ficaram 

abaixo do limite de 6,28 cm. Entretanto, os valores de z foram de 1,41 para direção X e 1,27 

para direção Y. A direção X apresenta valor acima do limite de 1,30 enquanto a direção Y 

está abaixo. 

Finalmente, para fck constante de 30 MPa, os deslocamentos no topo da edificação 

foram de 4,45 cm na direção X e 6,99 cm na direção Y. O parâmetro z para a direção X foi de 

1,50 e para direção Y foi de 1,32. Apenas o deslocamento na direção Y ficou acima do limite 

de 6,28 cm e os valores de z ficaram acima do limite de 1,30 em ambas as direções. 

A diferença entre os valores do parâmetro z com a resistência característica do 

concreto variável conforme o Tabela 3.1 e constante de 40 MPa foi de 4,97% para direção X e 

3,15% para direção Y. Já a diferença entre fck variável e constante de 30 MPa foi de 1,35% 

para direção X e 0,76% para direção Y. Por fim, a diferença entre fck constante de 40 MPa e 

30 MPa para todos os pavimentos foi de 6,38% e 3,94% para as direções X e Y 

respectivamente. 
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Tabela 4.13. Diferença do z nas direções X e Y usando 30% da rigidez de lajes, 

40% de vigas e 80% de pilares e fck variável e fck constante em todos pavimentos com valores 

de 40 MPa e 30 MPa 

Valores de fck 
Variável  

(ver Tabela 3.1) 
40 MPa 30 MPa 

Direção  X Y X Y X Y 

fck variável  
(ver Tabela 3.1) 

- - 4,97% 3,15% 1,35% 0,76% 

40 MPa  4,97% 3,15% - -  6,38% 3,94% 

30 MPa 1,35%  0,76% 6,38% 3,94%  - - 

 

Com o fck variável, o deslocamento no topo da edificação e o parâmetro z foram 

maiores do que com fck constante de 40 MPa e menores do que com fck de 30 MPa. Nenhum 

valor do z ficou abaixo do limite de 1,30, com exceção da direção Y com fck constante de 40 

MPa.  

Ou seja, usando 30% da rigidez de lajes, 40% de vigas e 80% de pilares, a alteração 

da resistência característica do concreto para 40 MPa constante em todos pavimentos ajuda na 

estabilidade global do edifício mas não o torna viável suficiente para que os parâmetros de 

instabilidade z e deslocamento horizontal fiquem abaixo do limite. 

 

4.3 EFEITO DA SEÇÃO DAS VIGAS NA ESTABILIDADE GLOBAL DO EDIFÍCIO 

 

4.3.1 Usando 70% da rigidez de vigas e pilares 

 

Inicialmente o edifício foi analisado usando 70% da rigidez de vigas e pilares e fck 

variável de acordo com o pavimento conforme a Tabela 3.1, adotando as vigas do pavimento 

tipo com 60 cm de altura (Exemplo 2). Os deslocamentos por pavimento estão apresentados 

na Tabela 4.1. 

A Tabela 4.14 apresenta os resultados que se obteria reduzindo a altura das vigas do 

pavimento tipo para 50 cm (Exemplo 8), com objetivo de avaliar o efeito da seção das vigas 

na estabilidade global do edifício: 
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Tabela 4.14. Deslocamentos por pavimentos com altura das vigas de 60 cm e 50 cm usando 

70% da rigidez de vigas e pilares 

Pavimento 
Deslocamento freqüente (Limite: 6,28 cm) 

Altura das vigas com 60 cm Altura das vigas com 50 cm 
X Y X Y 

Tampa Caixa 2,79 4,40 4,33 6,44 
Fundo Caixa/Mesa 2,79 4,35 4,33 6,37 

Cobertura 2,76 4,30 4,28 6,31 
Tipo 31 2,73 4,26 4,24 6,26 
Tipo 30 2,70 4,22 4,20 6,20 
Tipo 29 2,67 4,17 4,15 6,12 
Tipo 28 2,64 4,11 4,10 6,04 
Tipo 27 2,60 4,05 4,04 5,95 
Tipo 26 2,56 3,98 3,97 5,84 
Tipo 25 2,51 3,90 3,89 5,72 
Tipo 24 2,46 3,81 3,81 5,59 
Tipo 23 2,40 3,72 3,72 5,45 
Tipo 22 2,34 3,62 3,62 5,30 
Tipo 21 2,27 3,51 3,51 5,13 
Tipo 20 2,20 3,39 3,40 4,95 
Tipo 19 2,12 3,27 3,27 4,76 
Tipo 18 2,04 3,14 3,14 4,56 
Tipo 17 1,95 3,00 3,00 4,35 
Tipo 16 1,86 2,86 2,85 4,13 
Tipo 15 1,77 2,71 2,69 3,90 
Tipo 14 1,67 2,56 2,53 3,67 
Tipo 13 1,56 2,40 2,36 3,42 
Tipo 12 1,46 2,23 2,18 3,17 
Tipo 11 1,34 2,06 2,00 2,91 
Tipo 10 1,23 1,89 1,81 2,64 
Tipo 9 1,11 1,71 1,62 2,37 
Tipo 8 0,99 1,53 1,43 2,09 
Tipo 7 0,86 1,35 1,23 1,82 
Tipo 6 0,74 1,17 1,04 1,54 
Tipo 5 0,62 0,99 0,85 1,28 
Tipo 4 0,50 0,81 0,67 1,02 
Tipo 3 0,38 0,64 0,50 0,79 
Tipo 2 0,27 0,48 0,34 0,57 
Tipo 1 0,15 0,32 0,18 0,37 

Mezanino 0,09 0,20 0,11 0,22 
Térreo 0,04 0,10 0,04 0,11 

Subsolo 1 0,01 0,04 0,01 0,04 
Subsolo 2 0,00 0,01 0,00 0,01 
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Os deslocamentos no topo da edificação para vigas com altura de 60 cm são de 2,79 

cm para direção X e 4,40 cm para direção Y. Ambos os valores estão abaixo do limite de 6,28 

cm. Os valores do parâmetro z foram de 1,29 e 1,19 para as direções X e Y respectivamente 

ficando abaixo do limite estabelecido pela Norma NBR 6118/2003 de 1,30. 

Para as vigas com 50 cm de altura, o deslocamento no topo da edificação foi de 4,33 

cm e 6,44 cm para as direções X e Y respectivamente. O deslocamento em Y está acima do 

limite de 6,28 cm. Já o parâmetro z foi de 1,46 para direção X e 1,28 para direção Y. A 

direção X apresentou valor muito acima do valor limite de 1,30, enquanto a direção Y 

continuou abaixo. 

 

Tabela 4.15. Valores dos parâmetros de estabilidade global com altura das vigas do 

pavimento tipo de 50 cm e 60 cm e 70% da rigidez de vigas e pilares 

PARÂMETROS DE 
ESTABILIDADE 

GLOBAL 

MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL 
 
Altura das vigas 

com 60 cm 
(1)

 

 Altura das vigas 
com 50 cm 

(2) 

Diferença 
100 x ((2)/(1) - 1) 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção X 
2,79  4,33  55,20% 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção Y 
4,40  6,44  46,36% 

z na direção X 1,29  1,46  13,18% 

z na direção Y 1,19 1,28  7,56% 

 

A diferença entre os deslocamentos com altura das vigas do pavimento tipo de 50 cm 

e 60 cm foi de 55,20% e 46,36% para as direções X e Y respectivamente. Já a diferença entre 

os valores do parâmetro z, foi de 13,18% na direção X e 7,56% na direção Y.  

Desta forma, constata-se que as dimensões das vigas exercem grande influência na 

estabilidade global do edifício. Quanto menor a altura das vigas, menor a rigidez e 

conseqüentemente menor a estabilidade global da estrutura. Com isso, percebe-se que é 

possível alterar a estabilidade global do edifício através da alteração da seção das vigas sem 

alterar as dimensões e direções dos pilares. 

 

4.3.2 Usando 80% da rigidez de pilares, 40% de vigas e 30% de lajes 

 

Analisando o edifício com os parâmetros do Exemplo 3 (usando 80% da rigidez de 

pilares, 40% de vigas e 30% de lajes, fck variável por pavimento e com vigas com 60 cm de 
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altura), os deslocamentos por pavimento, apresentados na Tabela 4.1, indicam que o 

deslocamento no topo da edificação é de 4,41 cm e 6,89 cm nas direções X e Y 

respectivamente. Os parâmetros z foram de 1,48 para direção X e 1,31 para direção Y. 

A Tabela 4.16 apresenta os resultados que se obtém reduzindo a altura das vigas do 

pavimento tipo para 50 cm (Exemplo 9), com objetivo de avaliar o efeito da seção das vigas 

na estabilidade global do edifício: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação da Estabilidade Global de Edifícios   72 
 

Tabela 4.16. Deslocamentos por pavimentos com altura das vigas de 60 e 50 cm usando 80% 

da rigidez de pilares, 40% de vigas e 30% de lajes 

Pavimento 
Deslocamento freqüente (Limite: 6,28 cm) 

Altura das vigas com 60 cm Altura das vigas com 50 cm 
X Y X Y 

Tampa Caixa 4,41 6,89 7,48 10,48 
Fundo Caixa/Mesa 4,41 6,82 7,48 10,38 

Cobertura 4,36 6,76 7,40 10,29 
Tipo 31 4,32 6,70 7,32 10,19 
Tipo 30 4,27 6,63 7,24 10,09 
Tipo 29 4,22 6,56 7,14 9,96 
Tipo 28 4,17 6,47 7,04 9,83 
Tipo 27 4,10 6,37 6,93 9,67 
Tipo 26 4,04 6,26 6,81 9,49 
Tipo 25 3,96 6,14 6,67 9,30 
Tipo 24 3,88 6,00 6,52 8,08 
Tipo 23 3,78 5,85 6,36 8,85 
Tipo 22 3,68 5,69 6,18 8,59 
Tipo 21 3,57 5,52 5,99 8,32 
Tipo 20 3,46 5,33 5,78 8,02 
Tipo 19 3,33 5,13 5,56 7,70 
Tipo 18 3,20 4,92 5,32 7,37 
Tipo 17 3,05 4,70 5,07 7,01 
Tipo 16 2,90 4,47 4,80 6,64 
Tipo 15 2,75 4,23 4,52 6,26 
Tipo 14 2,58 3,98 4,23 5,86 
Tipo 13 2,41 3,72 3,92 5,44 
Tipo 12 2,24 3,45 3,61 5,02 
Tipo 11 2,05 3,18 3,29 4,58 
Tipo 10 1,86 2,90 2,96 4,14 
Tipo 9 1,67 2,61 2,62 3,69 
Tipo 8 1,47 2,32 2,29 3,24 
Tipo 7 1,28 2,03 1,95 2,80 
Tipo 6 1,08 1,74 1,63 2,36 
Tipo 5 0,89 1,46 1,32 1,94 
Tipo 4 0,71 1,18 1,02 1,55 
Tipo 3 0,54 0,92 0,75 1,18 
Tipo 2 0,38 0,69 0,51 0,85 
Tipo 1 0,21 0,45 0,27 0,54 

Mezanino 0,12 0,27 0,16 0,32 
Térreo 0,04 0,14 0,05 0,15 

Subsolo 1 0,01 0,05 0,01 0,05 
Subsolo 2 0,00 0,01 0,00 0,01 
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Para as vigas com 50 cm de altura, o deslocamento no topo da edificação foi de 7,48 

cm e 10,48 cm para as direções X e Y respectivamente. Ambos os deslocamentos estão muito 

acima do limite de 6,28 cm. Já o parâmetro z foi de 1,81 para direção X e 1,48 para direção 

Y. Ambas as direções apresentaram valores altíssimos comparados com o limite estabelecido 

pela Norma NBR 6118/2003 de 1,30. 

 

Tabela 4.17. Valores dos parâmetros de estabilidade global com altura das vigas do 

pavimento tipo de 50 e 60 cm usando 80% da rigidez de pilares, 40% de vigas e 30% de lajes 

PARÂMETROS DE 
ESTABILIDADE 

GLOBAL 

MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL 
 
Altura das vigas 

com 60 cm 
(1)

 

 Altura das vigas 
com 50 cm 

(2) 
Diferença 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção X 
4,41  7,48  69,62% 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção Y 
6,89  10,48  52,11% 

z na direção X 1,48  1,81  22,30% 

z na direção Y 1,31 1,48  12,98% 

 

A diferença entre os deslocamentos com altura das vigas do pavimento tipo de 60 cm 

e 50 cm foi de 69,62% e 52,11% para as direções X e Y respectivamente. Já a diferença entre 

os valores do parâmetro z, foi de 22,30% na direção X e 12,98% na direção Y. 

A seção das vigas exerce grande influência na estabilidade global do edifício. Quanto 

maior a altura das vigas, maior a rigidez e conseqüentemente maior a estabilidade global da 

estrutura. 

 

4.4 EFEITO DA SEÇÃO DOS PILARES NA ESTABILIDADE GLOBAL DO 

EDIFÍCIO 

 

4.4.1 Usando 70% da rigidez de vigas e pilares 

 

Neste item é apresentada uma comparação entre os resultados do edifício analisado 

usando os parâmetros do Exemplo 2 e os do Exemplo 10. Neste último, foram modificadas as 

dimensões dos pilares para avaliar o efeito da redução da área destes elementos estruturais na 

estabilidade global do edifício. O comprimento dos pilares passou a ser 10% menor do que o 

original, com exceção dos pilares P8, P9, P19, P32, que por motivos arquitetônicos e 
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estruturais, foram diminuídos a largura dos mesmos. As novas sessões dos pilares estão 

apresentadas na Tabela 4.18 e os deslocamentos por pavimento após a modificação das seções 

estão apresentadas na Tabela 4.19: 

 

Tabela 4.18. Pilares do edifício com seção original e seção alterada 

Pilares 
Seção original 

(cm) 
Seção alterada 

(cm) 
P1 25x220 25x198 
P2 25x220 25x198 
P3 25x150 25x135 
P4 20x100 20x90 
P5 20x110 20x99 
P6 20x140 20x126 
P7 20x130 20x117 
P8 40x92 36x92 
P9 40x92 36x92 
P10 20x130 20x117 
P11 20x140 20x126 
P12 20x110 20x99 
P13 20x100 20x90 
P14 35x130 35x117 
P15 30x240 30x216 
P16 20x110 20x99 
P17 62x62 56x62 
P18 40x130 40x117 
P19 25x195 23x195 
P20 30x240 30x216 
P21 25x200 25x180 
P22 25x200 25x180 
P23 40x130 40x117 
P24 62x62 56x62 
P25 20x110 20x99 
P26 20x180 20x162 
P27 20x180 20x162 
P28 25x120 25x108 
P29 25x170 25x153 
P30 25x170 25x153 
P31 25x120 25x108 
P32 25x170 23x170 
P33 30x250 30x225 
P34 25x170 25x153 
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Tabela 4.19. Deslocamentos por pavimentos com seção dos pilares conforme a Tabela 4.18 

usando 70% da rigidez de vigas e pilares 

Pavimento 

Deslocamento frequente  (Limite: 6,28 cm) 

Seção original dos pilares 
Seção dos pilares modificadas de 

acordo com a Tabela 4.18 
X Y X Y 

Tampa Caixa 2,79 4,40 3,06 5,03 
Fundo Caixa/Mesa 2,79 4,35 3,02 4,95 

Cobertura 2,76 4,30 2,99 4,91 
Tipo 31 2,73 4,26 2,96 4,87 
Tipo 30 2,70 4,22 2,94 4,83 
Tipo 29 2,67 4,17 2,91 4,77 
Tipo 28 2,64 4,11 2,87 4,71 
Tipo 27 2,60 4,05 2,83 4,64 
Tipo 26 2,56 3,98 2,79 4,56 
Tipo 25 2,51 3,90 2,74 4,47 
Tipo 24 2,46 3,81 2,68 4,38 
Tipo 23 2,40 3,72 2,62 4,27 
Tipo 22 2,34 3,62 2,55 4,16 
Tipo 21 2,27 3,51 2,48 4,03 
Tipo 20 2,20 3,39 2,40 3,90 
Tipo 19 2,12 3,27 2,32 3,76 
Tipo 18 2,04 3,14 2,23 3,61 
Tipo 17 1,95 3,00 2,14 3,46 
Tipo 16 1,86 2,86 2,04 3,29 
Tipo 15 1,77 2,71 1,94 3,12 
Tipo 14 1,67 2,56 1,83 2,95 
Tipo 13 1,56 2,40 1,72 2,77 
Tipo 12 1,46 2,23 1,60 2,58 
Tipo 11 1,34 2,06 1,48 2,39 
Tipo 10 1,23 1,89 1,35 2,19 
Tipo 9 1,11 1,71 1,22 1,98 
Tipo 8 0,99 1,53 1,09 1,77 
Tipo 7 0,86 1,35 0,95 1,56 
Tipo 6 0,74 1,17 0,81 1,35 
Tipo 5 0,62 0,99 0,68 1,14 
Tipo 4 0,50 0,81 0,55 0,93 
Tipo 3 0,38 0,64 0,42 0,73 
Tipo 2 0,27 0,48 0,30 0,55 
Tipo 1 0,15 0,32 0,16 0,36 

Mezanino 0,09 0,20 0,10 0,22 
Térreo 0,04 0,10 0,04 0,11 

Subsolo 1 0,01 0,04 0,01 0,04 
Subsolo 2 0,00 0,01 0,00 0,01 



Avaliação da Estabilidade Global de Edifícios   76 
 

O deslocamento no topo da edificação analisada com a seção original dos pilares foi 

de 2,79 cm na direção X e de 4,40 cm na direção Y. Ambos os valores estão abaixo do limite 

de 6,28 cm. O valor do z foi de 1,29 para direção X e 1,19 para direção Y, abaixo do valor 

limite estabelecido pela Norma NBR 6118/2003 de 1,30. 

Os deslocamentos no topo da edificação para pilares com a seção alterada foram de 

3,06 cm e 5,03 cm para direção X e Y respectivamente. Ambos os valores estão abaixo do 

limite de 6,28 cm. Os valores do parâmetro z foram de 1,31 para direção X e 1,21 para 

direção Y. A direção X ficou acima do limite estabelecido pela Norma NBR 6118/2003 de 

1,30. 

 

Tabela 4.20. Valores dos parâmetros de estabilidade global com seção dos pilares usando 

70% da rigidez de vigas e pilares 

PARÂMETROS DE 
ESTABILIDADE 

GLOBAL 

SEÇÃO DOS PILARES 

 
Seção original dos 

pilares 
(1)

 

 Seção dos pilares 
modificadas 

conforme a Tabela 
4.18 
(2) 

Diferença 
100 x ((2)/(1) - 1) 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção X 
2,79  3,06  9,68% 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção Y 
4,40  5,03  14,32% 

z na direção X 1,29  1,31  1,55% 

z na direção Y 1,19 1,21  1,68% 

 

A diferença entre os deslocamentos com a seção original dos pilares e a seção 

alterada foi de 9,68% para direção X e 14,32% para direção Y. Já a diferença entre os valores 

do coeficiente z, foi de 1,55% e 1,68% para a direção X e Y respectivamente.  

Logo percebe-se que a seção dos pilares exerce grande influência na estabilidade 

global do edifício. Quanto menor o comprimento dos pilares, menor a rigidez e 

conseqüentemente menor a estabilidade global da estrutura. Pode-se alterar a estabilidade 

global do edifício apenas alterando a seção dos pilares, a ponto da estrutura não ser mais 

viável conforme os resultados apresentados acima. 
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4.4.2 Usando 80% da rigidez de pilares, 40% de vigas e 30% de lajes 

 

Análise semelhante foi feita agora usando os dados do Exemplo 3 e do Exemplo 11. 

Este último Exemplo se diferenciou do Exemplo 10 por utilizar 80% da rigidez nos pilares, 

40% nas vigas e 30% nas lajes. Lembrando que no Exemplo 11 foram usados pilares com as 

seções alteradas conforme a Tabela 4.18. 
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Tabela 4.21. Deslocamentos por pavimentos com seção dos pilares conforme Tabela 4.18 

usando 80% da rigidez de pilares, 40% de vigas e 30% de lajes 

Pavimento 

Deslocamento frequente  (Limite: 6,28 cm) 
Seção original 

dos pilares 
Seção dos pilares modificadas 
de acordo com a Tabela 4.18 

X Y X Y 
Tampa Caixa 4,41 6,89 4,81 7,99 

Fundo Caixa/Mesa 4,41 6,82 4,76 7,89 
Cobertura 4,36 6,76 4,72 7,84 
Tipo 31 4,32 6,70 4,68 7,77 
Tipo 30 4,27 6,63 4,63 7,70 
Tipo 29 4,22 6,56 4,58 7,62 
Tipo 28 4,17 6,47 4,53 7,52 
Tipo 27 4,10 6,37 4,46 7,41 
Tipo 26 4,04 6,26 4,39 7,29 
Tipo 25 3,96 6,14 4,31 7,15 
Tipo 24 3,88 6,00 4,22 7,00 
Tipo 23 3,78 5,85 4,13 6,83 
Tipo 22 3,68 5,69 4,02 6,65 
Tipo 21 3,57 5,52 3,91 6,45 
Tipo 20 3,46 5,33 3,78 6,24 
Tipo 19 3,33 5,13 3,65 6,01 
Tipo 18 3,20 4,92 3,50 5,77 
Tipo 17 3,05 4,70 3,35 5,51 
Tipo 16 2,90 4,47 3,19 5,24 
Tipo 15 2,75 4,23 3,02 4,97 
Tipo 14 2,58 3,98 2,84 4,68 
Tipo 13 2,41 3,72 2,66 4,37 
Tipo 12 2,24 3,45 2,47 4,06 
Tipo 11 2,05 3,18 2,27 3,74 
Tipo 10 1,86 2,90 2,06 3,41 
Tipo 9 1,67 2,61 1,85 3,07 
Tipo 8 1,47 2,32 1,63 2,73 
Tipo 7 1,28 2,03 1,41 2,38 
Tipo 6 1,08 1,74 1,20 2,04 
Tipo 5 0,89 1,46 0,99 1,70 
Tipo 4 0,71 1,18 0,78 1,38 
Tipo 3 0,54 0,92 0,59 1,07 
Tipo 2 0,38 0,69 0,41 0,79 
Tipo 1 0,21 0,45 0,22 0,51 

Mezanino 0,12 0,27 0,13 0,30 
Térreo 0,04 0,14 0,04 0,15 

Subsolo 1 0,01 0,05 0,01 0,05 
Subsolo 2 0,00 0,01 0,00 0,01 
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O deslocamento no topo da edificação analisada com a seção original dos pilares foi 

de 4,41 cm na direção X e 6,89 cm na direção Y. A direção Y apresentou valor acima do 

limite de 6,28 cm. O valor do z foi de 1,48 para direção X e 1,31 para direção Y, ambos os 

valores acima do valor limite de 1,30 estabelecido pela Norma NBR 6118/2003. 

Os deslocamentos no topo da edificação para pilares com a seção alterada foram de 

4,81 cm e 7,99 cm para direção X e Y respectivamente. A direção Y apresentou valor acima 

do limite de 6,28 cm. Os valores do parâmetro z foram de 1,50 para direção X e 1,35 para 

direção Y. Ambas as direções ficaram acima do limite estabelecido pela Norma NBR 

6118/2003 de 1,30. 

 

Tabela 4.22. Valores dos parâmetros de estabilidade global com seção dos pilares usando 

80% da rigidez de pilares, 40% de vigas e 30% de lajes 

PARÂMETROS DE 
ESTABILIDADE 

GLOBAL 

MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL 

 
Seção original dos 

pilares 
(1)

 

 Seção dos pilares 
modificadas 

conforme a Tabela 
4.18 
(2) 

Diferença 
100 x ((2)/(1) - 1) 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção X 
4,41  4,81  9,07% 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção Y 
6,89  7,99  15,97% 

z na direção X 1,48  1,50  1,35% 

z na direção Y 1,31 1,35  3,05% 

 

A diferença entre os deslocamentos com a seção original dos pilares e a seção 

alterada foi de 9,07% para direção X e 15,97% para direção Y. Já a diferença entre os valores 

do coeficiente z, foi de 1,35% e 3,05% para as direções X e Y respectivamente.  

A seção dos pilares exerce grande influência na estabilidade global do edifício. 

Quanto menor o comprimento dos pilares, menor a rigidez e conseqüentemente menor a 

estabilidade global da estrutura. Pode-se alterar a estabilidade global do edifício apenas 

alterando a seção dos pilares. 
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4.5 EFEITO DA DIREÇÃO DOS PILARES NA ESTABILIDADE GLOBAL DO 

EDIFÍCIO 

 

4.5.1 Usando 70% da rigidez de vigas e pilares 

 

Usando os dados do Exemplo 2 e analisando-se o edifício modificando apenas as 

direções do seguintes pilares P18, P21, P22, P23, P28 e P31 devido a questões arquitetônicas 

(Exemplo 12), tentou-se avaliar o nível de influência da direção dos pilares na estabilidade 

global do edifício. Com as modificações feitas, espera-se que os parâmetros de instabilidade 

z e deslocamento horizontal na direção X aumentem, e na direção Y diminuem. 

Os deslocamentos por pavimento com os pilares com as direções modificadas estão 

apresentados na Tabela 4.23: 
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Tabela 4.23. Deslocamentos por pavimentos com direção dos pilares original e P18, P21, 

P22, P23, P28 e P31 modificadas usando 70% da rigidez de vigas e pilares 

Pavimento 

Deslocamento frequente  (Limite: 6,28 cm) 
Direção original 

dos pilares 
Direção dos pilares P18, P21, 

P22, P23, P28 e P31 modificadas 
X Y X Y 

Tampa Caixa 2,79 4,40 3,33 3,43 
Fundo Caixa/Mesa 2,79 4,35 3,33 3,38 

Cobertura 2,76 4,30 3,30 3,34 
Tipo 31 2,73 4,26 3,28 3,31 
Tipo 30 2,70 4,22 3,25 3,27 
Tipo 29 2,67 4,17 3,22 3,23 
Tipo 28 2,64 4,11 3,18 3,18 
Tipo 27 2,60 4,05 3,14 3,13 
Tipo 26 2,56 3,98 3,09 3,07 
Tipo 25 2,51 3,90 3,04 3,01 
Tipo 24 2,46 3,81 2,98 2,94 
Tipo 23 2,40 3,72 2,91 2,87 
Tipo 22 2,34 3,62 2,84 2,79 
Tipo 21 2,27 3,51 2,76 2,71 
Tipo 20 2,20 3,39 2,68 2,62 
Tipo 19 2,12 3,27 2,59 2,52 
Tipo 18 2,04 3,14 2,49 2,42 
Tipo 17 1,95 3,00 2,39 2,32 
Tipo 16 1,86 2,86 2,28 2,21 
Tipo 15 1,77 2,71 2,17 2,10 
Tipo 14 1,67 2,56 2,06 1,98 
Tipo 13 1,56 2,40 1,93 1,86 
Tipo 12 1,46 2,23 1,81 1,74 
Tipo 11 1,34 2,06 1,67 1,61 
Tipo 10 1,23 1,89 1,54 1,48 
Tipo 9 1,11 1,71 1,39 1,35 
Tipo 8 0,99 1,53 1,25 1,22 
Tipo 7 0,86 1,35 1,10 1,08 
Tipo 6 0,74 1,17 0,94 0,94 
Tipo 5 0,62 0,99 0,79 0,81 
Tipo 4 0,50 0,81 0,64 0,67 
Tipo 3 0,38 0,64 0,49 0,54 
Tipo 2 0,27 0,48 0,35 0,42 
Tipo 1 0,15 0,32 0,19 0,29 

Mezanino 0,09 0,20 0,11 0,18 
Térreo 0,04 0,10 0,04 0,09 

Subsolo 1 0,01 0,04 0,01 0,04 
Subsolo 2 0,00 0,01 0,00 0,01 
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Os deslocamentos no topo da edificação analisada com a direção original dos pilares 

foram de 2,79 cm na direção X e de 4,40 cm na direção Y. Ambos os valores estão abaixo do 

limite de 6,28 cm. O valor do z foi de 1,29 para direção X e 1,19 para direção Y, abaixo do 

valor limite estabelecido pela Norma NBR 6118/2003 de 1,30. 

Os deslocamentos no topo da edificação para pilares com a direção alterada foram de 

3,33 cm e 3,43 cm para direção X e Y respectivamente. Ambos abaixo do limite de 6,28 cm. 

Os valores do parâmetro z foram de 1,37 para direção X e 1,15 para direção Y, indicando que 

a direção X ficou acima do limite estabelecido pela Norma NBR 6118/2003 de 1,30. 

 

Tabela 4.24. Valores dos parâmetros de estabilidade global com direção dos pilares P18, P21, 

P22, P23, P28 e P31 usando 70% da rigidez de vigas e pilares 

PARÂMETROS DE 
ESTABILIDADE 

GLOBAL 

SEÇÃO DOS PILARES 

 
Direção original dos 

pilares 
(1)

 

 Direção dos pilares 
P18, P21, P22, P23, 

P28 e P31 
modificadas 

(2) 

Diferença 
100 x ((2)/(1) - 1) 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção X 
2,79  3,33  19,36% 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção Y 
4,40  3,43  28,28% 

z na direção X 1,29  1,37  6,20% 

z na direção Y 1,19 1,15  3,48% 

 

A diferença entre os deslocamentos com a direção original dos pilares e a direção 

alterada foi de 19,36% para direção X e 28,28% para direção Y. Já a diferença entre os 

valores do coeficiente z, foi de 6,20% e 3,48% para direção X e Y respectivamente.  

A direção dos pilares exerce grande influência na estabilidade global do edifício, 

tendo em vista que foram alterados a direção de apenas seis dos trinta e quatro pilares e a 

diferença no deslocamento no topo da edificação e do parâmetro z foram significativos. 

 

4.5.2 Usando 80% da rigidez de pilares, 40% de vigas e 30% de lajes 

 

Análise semelhante foi feita usando 80% da rigidez de pilares, 40% de vigas e 30% 

de lajes e fck variável de acordo com o pavimento conforme o Tabela 3.1. Os resultados desta 

análise (Exemplo 3) foram comparados com os do Exemplo 13, no qual as direções dos 
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pilares P18, P21, P22, P23, P28 e P31 foram alteradas conforme já mencionado no item 4.5.1. 

Os deslocamentos por pavimento para estes dois Exemplos estão apresentados na Tabela 4.25. 

Os deslocamentos no topo da edificação analisada com a seção original dos pilares 

foram de 4,41 cm na direção X e 6,89 cm na direção Y. A direção Y apresentou valor acima 

do limite de 6,28 cm. O valor do z foi de 1,48 para direção X e 1,31 para direção Y, ambos 

os valores acima do valor limite de 1,30 estabelecido pela Norma NBR 6118/2003. 

Os deslocamentos no topo da edificação para pilares com a direção alterada foram de 

5,41 cm e 5,21 cm para direção X e Y respectivamente. Ambas as direções ficaram abaixo do 

limite de 6,28 cm. Os valores do parâmetro z foram de 1,61 para direção X e 1,23 para 

direção Y. A direção X ficou acima do limite estabelecido pela Norma NBR 6118/2003 de 

1,30. 
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Tabela 4.25. Deslocamentos por pavimentos com direção dos pilares P18, P21, P22, P23, P28 

e P31 alteradas usando 80% da rigidez de pilares, 40% de vigas e 30% de lajes 

Pavimento 

Deslocamento frequente (Limite: 6,28 cm) 
Direção original 

dos pilares 
Direção dos pilares P18, P21, 

P22, P23, P28 e P31 modificadas 
X Y X Y 

Tampa Caixa 4,41 6,89 5,41 5,21 
Fundo Caixa/Mesa 4,41 6,82 5.41 5,15 

Cobertura 4,36 6,76 5,36 5,10 
Tipo 31 4,32 6,70 5,32 5,05 
Tipo 30 4,27 6,63 5,27 5,00 
Tipo 29 4,22 6,56 5,22 4,93 
Tipo 28 4,17 6,47 5,16 4,87 
Tipo 27 4,10 6,37 5,10 4,79 
Tipo 26 4,04 6,26 5,02 4,70 
Tipo 25 3,96 6,14 4,93 4,61 
Tipo 24 3,88 6,00 4,84 4,51 
Tipo 23 3,78 5,85 4,73 4,39 
Tipo 22 3,68 5,69 4,62 4,27 
Tipo 21 3,57 5,52 4,49 4,14 
Tipo 20 3,46 5,33 4,35 4,00 
Tipo 19 3,33 5,13 4,20 3,86 
Tipo 18 3,20 4,92 4,04 3,70 
Tipo 17 3,05 4,70 3,87 3,54 
Tipo 16 2,90 4,47 3,70 3,37 
Tipo 15 2,75 4,23 3,51 3,19 
Tipo 14 2,58 3,98 3,31 3,01 
Tipo 13 2,41 3,72 3,10 2,82 
Tipo 12 2,24 3,45 2,89 2,62 
Tipo 11 2,05 3,18 2,66 2,42 
Tipo 10 1,86 2,90 2,43 2,22 
Tipo 9 1,67 2,61 2,19 2,01 
Tipo 8 1,47 2,32 1,94 1,80 
Tipo 7 1,28 2,03 1,69 1,58 
Tipo 6 1,08 1,74 1,43 1,37 
Tipo 5 0,89 1,46 1,19 1,16 
Tipo 4 0,71 1,18 0,94 0,96 
Tipo 3 0,54 0,92 0,71 0,76 
Tipo 2 0,38 0,69 0,50 0,58 
Tipo 1 0,21 0,45 0,26 0,39 

Mezanino 0,12 0,27 0,14 0,24 
Térreo 0,04 0,14 0,04 0,12 

Subsolo 1 0,01 0,05 0,01 0,04 
Subsolo 2 0,00 0,01 0,00 0,01 
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Tabela 4.26. Valores dos parâmetros de estabilidade global com direção dos pilares usando 

80% da rigidez de pilares, 40% de vigas e 30% de lajes 

PARÂMETROS DE 
ESTABILIDADE 

GLOBAL 

MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL 

 
Direção original dos 

pilares 
(1)

 

 Direção dos pilares 
P18, P21, P22, P23, 

P28 e P31 
modificadas 

(2) 

Diferença 
100 x ((2)/(1) - 1) 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção X 
4,41  5,41  22,68% 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção Y 
6,89  5,21  32,25% 

z na direção X 1,48  1,61  8,78% 

z na direção Y 1,31 1,23  6,50% 

 

A diferença entre os deslocamentos com a direção original dos pilares e a direção 

alterada foi de 22,68% para direção X e 32,25% para direção Y. Já a diferença entre os 

valores do coeficiente z, foi de 8,78% e 6,50% para as direções X e Y respectivamente. 

A direção dos pilares exerce grande influência na estabilidade global do edifício, 

tendo em vista que foram alterados a direção de apenas seis dos trinta e quatro pilares e a 

diferença no deslocamento no topo da edificação e do parâmetro z foram significativos. 

As diferenças observadas para o item 4.5.1 e o item 4.5.2 apresentaram, apesar de 

pequena, uma porcentagem diferente, ou seja, o nível de influência da direção dos pilares 

também é influenciada pelo nível de redução usada para avaliar a rigidez dos elementos 

estruturais. 

 

4.6 EFEITO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO NA 

ESTABILIDADE GLOBAL DO EDIFÍCIO 

 

O edifício foi analisado usando módulo de elasticidade secante e módulo de 

elasticidade tangente inicial através da Equação 2.18 e 2.19 respectivamente, o que resultaria 

em valores apresentados pela Tabela 3.1. A Tabela 4.1 mostra o deslocamento freqüente por 

pavimento nas direções x e y com fck constante de 40 MPa para todos pavimentos e redução 

para 70% na rigidez de vigas e pilares.  

Os valores dos módulos de elasticidade do concreto proposto por Montija (2010) são 

apresentados na Tabela 4.27: 
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Tabela 4.27. Módulos de elasticidade dos fck de 40 e 30 MPa proposto pela Norma NBR 

6118/2003 e por Montija (2010)  

fck (MPa) 
Ecj (MPa) através da 

Norma NBR 
6118/2003 

Ecj (MPa) através da 
formulação de Montija 

(2010) 
40 35418 29093 

Obs.: Pela Norma NBR 6118/2003 2/15600 fckEcj   

Pela formulação de Montija (2010) 2/14600 fckEcj   

 

No Exemplo 14, alterando o módulo de elasticidade para 29093 MPa com fck 

constante de 40 MPa para todos os pavimentos, temos os valores dos deslocamentos dados 

pela Tabela 4.28: 
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Tabela 4.28. Deslocamentos por pavimento usando 70% da rigidez de pilares e vigas com fck 

constante de 40 MPa e módulos de elasticidade proposto pela Norma NBR 6118/2003 e por 

Montija (2010) 

Pavimento 
Deslocamento frequente (Limite: 6,28 cm) 

Ecj = 35418 MPa Ecj = 29093 MPa 
X Y X Y 

Tampa Caixa 2,39 3,85 2,99 4,72 
Fundo Caixa/Mesa 2,39 3,81 2,99 4,67 

Cobertura 2,36 3,77 2,96 4,62 
Tipo 31 2,34 3,74 2,94 4,58 
Tipo 30 2,32 3,71 2,91 4,54 
Tipo 29 2,30 3,66 2,88 4,49 
Tipo 28 2,27 3,62 2,85 4,43 
Tipo 27 2,24 3,57 2,81 4,37 
Tipo 26 2,21 3,51 2,77 4,30 
Tipo 25 2,17 3,44 2,73 4,22 
Tipo 24 2,13 3,37 2,68 4,13 
Tipo 23 2,08 3,29 2,62 4,04 
Tipo 22 2,03 3,21 2,56 3,94 
Tipo 21 1,98 3,12 2,49 3,83 
Tipo 20 1,92 3,03 2,42 3,71 
Tipo 19 1,86 2,93 2,35 3,59 
Tipo 18 1,79 2,82 2,26 3,46 
Tipo 17 1,72 2,70 2,18 3,32 
Tipo 16 1,65 2,58 2,08 3,17 
Tipo 15 1,57 2,46 1,99 3,02 
Tipo 14 1,49 2,33 1,88 2,86 
Tipo 13 1,40 2,19 1,77 2,69 
Tipo 12 1,31 2,05 1,66 2,52 
Tipo 11 1,21 1,90 1,54 2,34 
Tipo 10 1,11 1,75 1,41 2,15 
Tipo 9 1,01 1,59 1,28 1,96 
Tipo 8 0,91 1,43 1,15 1,76 
Tipo 7 0,80 1,27 1,01 1,56 
Tipo 6 0,69 1,11 0,88 1,36 
Tipo 5 0,58 0,94 0,74 1,16 
Tipo 4 0,47 0,78 0,60 0,96 
Tipo 3 0,36 0,62 0,46 0,76 
Tipo 2 0,26 0,47 0,33 0,58 
Tipo 1 0,15 0,32 0,19 0,39 

Mezanino 0,09 0,19 0,12 0,24 
Térreo 0,03 0,10 0,04 0,12 

Subsolo 1 0,01 0,04 0,01 0,05 
Subsolo 2 0,00 0,01 0,00 0,01 
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Os deslocamentos no topo da edificação obtido para o módulo de elasticidade 

proposto pela Norma NBR 6118/2003 para fck de 40 MPa constante de todos pavimentos foi 

de 2,39 cm e 3,85 cm para as direções X e Y respectivamente. Ambas as direções estão 

abaixo do limite de 6,28 cm. Os valores de z foram de 1,26 para direção X e 1,17 para 

direção Y, abaixo do limite proposto de 1,30. 

Para o módulo de elasticidade proposto por Montija (2010), os deslocamentos no 

topo da edificação foram de 2,99 cm na direção X e 4,72 cm na direção Y. Ambas as direções 

estão abaixo do limite de 6,28 cm. Entretanto, os valores de z foram de 1,34 para direção X e 

1,21 para direção Y, indicando que para a direção X ficou acima do limite proposto por 1,30, 

enquanto a direção Y ficou abaixo. 

 

Tabela 4.29. Valores dos parâmetros de estabilidade global com as diferentes Equações para 

o módulo de elasticidade tangente inicial com fck constante de 40 MPa 

PARÂMETROS DE 
ESTABILIDADE 

GLOBAL 

MÓDULO DE ELASTICIDADE TANGENTE INICIAL 
 2/15600 fckEcj   

(1)
 

2/14600 fckEcj    

(2) 

Diferença 
100 x (Ecj(2)/Ecj(1) - 1)

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção X 
2,39  2,99  25,11% 

Deslocamento no topo 
da edificação na 

direção Y 
3,85  4,72  22,60% 

z na direção X 1,26  1,34  6,35% 

z na direção Y 1,17 1,21  3,42% 

 

A diferença entre os deslocamentos com o módulo de elasticidade proposto pela 

Norma NBR 6118/2003 e pela formulação de Montija (2010) foi de 25,11% e 22,60% para as 

direções X e Y respectivamente. Já a diferença entre os valores do parâmetro z, foi de 6,35% 

na direção X e 3,42% na direção Y. 

Tanto as diferenças dos deslocamentos quanto as diferenças do z aproximaram das 

diferenças obtidas pelo próprio Montija (2010), citado no item 2.8.3. 

Logo percebe-se que o módulo de elasticidade do concreto usado no projeto precisa 

ser semelhante ao que existirá na obra, uma vez que a alteração deste parâmetro influencia 

bastante na estabilidade da edificação. A diferença entre os valores chega a ser suficiente para 

o z na direção X ficar acima do limite de 1,30, o que torna a estrutura do edifício inviável.  
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4.7 RESULTADOS OBTIDOS COM 70% DA RIGIDEZ DE PILARES E VIGAS 

 

A Figura 4.1 apresenta os valores do parâmetro de instabilidade z em função dos 

Exemplos acima com 70% da rigidez de pilares e vigas para as direções X e Y. 

Nota-se que a direção X é a mais crítica, ou seja, a mais instável enquanto a direção 

Y ficou abaixo do limite de 1,30 em todas as situações.  

Analisa-se que o edifício utilizando 70% da rigidez de vigas e pilares poderá ser 

calculado com os dados originais do projeto e com fck constante de 40 MPa em todos 

pavimentos. Em nenhum outro Exemplo obteve-se os valores do parâmetro z abaixo de 1,30 

em ambas as direções. 

 

 

Figura 4.1. Gráfico com os valores do parâmetro z nas direções X e Y para os diversos 

Exemplos analisados 
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5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo são resumidas as conclusões e comentários finais que foram feitas 

analisando todos os fatores que contribuem para a alteração da estabilidade global dos 

edifícios. 

Inicialmente, foram feitas análises para avaliar a influência da adoção de diferentes 

valores de rigidez para vigas, pilares e lajes, a fim de considerar a NLF do concreto armado. 

Os resultados mostraram que diferentes reduções apresentaram alterações significativas na 

estabilidade global do edifício, mesmo quando se utilizava as reduções previstas pela Norma 

NBR 6118/2003. Apesar do ser possível avaliar o comportamento global da estrutura 

utilizando 80% da rigidez dos pilares, 40% das vigas e 30% das lajes, valores estes que, 

segundo Oliveira (2007), fornecem resultados de deslocamentos horizontais mais próximos da 

configuração deformada real da estrutura, optou-se, neste trabalho, por utilizar 70% da rigidez 

de vigas e pilares em todas as análises, pois foi a única que tornou viável o projeto em relação 

à análise de sua estabilidade global. Constatou-se que, quanto maior a redução na rigidez dos 

elementos estruturais, menor é a estabilidade global do edifício. 

Ainda nessa análise foi feita a simulação do comportamento do edifício caso não se 

fizesse nenhuma redução na rigidez de vigas, pilares e lajes, para avaliar o erro cometido caso 

o projetista esquecesse de considerar a NLF do concreto. Este cálculo indicou que a diferença 

foi de 7,50% na direção X e 5,31% na direção Y em termos de z usando redução de 70% de 

vigas e pilares e 23,33% e 15,93% nas direções X e Y respectivamente, também em termos de 

z, usando 30% da rigidez de lajes, 40% de vigas e 80% de pilares. 

A influência da resistência característica à compressão do concreto (fck) na 

estabilidade global de edifícios também foi analisada. Utilizou-se fck variável entre os 

pavimentos de acordo com a Tabela 3.1 e constante em todos os pavimentos de 30 MPa e 40 

MPa. Observou-se que quanto maior a resistência característica do concreto, o edifício torna-

se mais estável, ou seja, os parâmetros de instabilidade z e deslocamento horizontal foram 

menores com fck constante de 40 MPa. Entretanto, uma análise usando um fck variável por 

pavimento indicou ser possível projetá-lo, atendendo os critérios da estabilidade global, sem a 

necessidade de usar um concreto com resistência tão alta em toda a edificação. Logo, conclui-

se que este edifício pode ser projetado com a resistência característica do concreto variável ou 

constante de 40 MPa e que, apesar da diferença entre os parâmetros de instabilidade ser muito 
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pequena, não pode ser desprezado este tipo de estudo devido a economia gerada quando se 

considera o custo do concreto em função da resistência solicitada. 

Na terceira análise, foram modificadas as seções das vigas do pavimento tipo para 

avaliar a sua interferência na estabilidade global do edifício. Diminuindo em 10 cm a altura 

destas, passando para 50 cm, diminuiu-se a rigidez e consequentemente os valores dos 

parâmetros de instabilidade z e deslocamento horizontal de tal forma que não foi possível 

tornar o edifício viável quanto a sua estabilidade global. Portanto, conclui-se que uma simples 

alteração nas dimensões das vigas é capaz de alterar a estabilidade das edificações. No caso, 

uma alteração em 20% na seção transversal das vigas gerou uma alteração de 13,18% na 

usando redução de 70% de vigas e pilares e 22,30% usando 30% da rigidez de lajes, 40% de 

vigas e 80% de pilares no valor do z usado para avaliar a estabilidade global da direção mais 

crítica. 

Na quarta análise, foi a vez de avaliar o feito da modificação das seções dos pilares 

na estabilidade das estruturas. Observou-se que quanto menor as dimensões dos mesmos, o 

edifício torna-se mais instável, conforme já se previa. A influência das seções nos pilares é 

tão grande que com apenas 10% a menos no comprimento destes, a estrutura tornou-se 

inviável quanto a estabilidade global. 

A influência da direção dos pilares, mantendo-se a seção transversal original, foi 

abordada na quinta análise. Com a modificação da direção dos pilares P18, P21, P22, P23, 

P28 e P31, concluiu-se que a direção X tornou-se mais instável e a direção Y tornou-se mais 

estável. Quando fazia-se uma análise usando 70% da rigidez de vigas e pilares, o coeficiente 

z já estava próximo do limite estabelecido pela Norma NBR 6118/2003 de 1,30. Portanto, as 

mudanças de direção dos pilares citados acima dificilmente tornaria o edifício estável. Mas 

esse é um fator que deve ser levado em conta pelos projetistas que buscam maneiras de 

melhorar a estabilidade global de seus edifícios. 

Na sexta análise, foi avaliada a influência do módulo de elasticidade do concreto na 

estabilidade global do edifício. Segundo a Norma NBR 6118/2003, o módulo de elasticidade 

tangente inicial deve ser obtido por ensaios experimentais. Quando estes ensaios não puderem 

ser realizados e não existirem dados mais precisos sobre o concreto usado, pode-se estimar o 

valor do módulo de elasticidade do concreto usando a Equação 2.19. Entretanto, estudos 

mostraram que o valor do módulo é bastante influenciada pelo tipo de agregado e 

características do concreto usado na obra, não dependendo apenas do valor do fck. Após um 

trabalho de pesquisa junto com as concreteiras de Goiânia, Montija (2010) propôs que se 

estimasse o módulo de elasticidade para que esta região por meio da Equação 2.23, e não 
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usando a fórmula da Norma NBR 6118/2003, pois se constatou que esta não estava adequada 

para avaliar o valor do módulo do concreto produzido neste local. Para essa região, o valor do 

módulo de elasticidade é menor do que a Equação que a Norma propõe. Isso significa que é 

necessário adequar o valor do módulo usado nos projetos estruturais ao valor que realmente 

existirá na obra, durante a sua execução, já que este parâmetro exerce grande influência na 

estabilidade global do edifício. 

Finalmente conclui-se que com os resultados das análises feitas neste trabalho foi 

possível avaliar como alguns parâmetros influenciam na estabilidade global dos edifícios e, 

portanto, fornecer indicações de como é possível melhorar a estabilidade de uma edificação 

alterando alguns parâmetros de projeto, tais como a direção dos pilares, a seção dos elementos 

estruturais (principalmente das vigas e pilares), a resistência do concreto e outros. Sendo este 

um dos problemas que os projetistas estruturais enfrentam em seu trabalho diário, a fim de 

atender as recomendações da NBR 6118/2003. Além disto, este trabalho mostrou a 

importância de usar no projeto estrutural, valores de módulo de elasticidade compatíveis com 

os que realmente existirão na obra construída, uma vez que a alteração deste parâmetro 

modifica significativamente a estabilidade das edificações, buscando assim realizar uma 

análise de estrutura que retrate, de forma mais fiel possível, as situações que lhe serão 

impostas durante a sua vida útil. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Fazer uma análise mais detalhada da diferença entre o custo de um edifício projetado 

com fck constante e de outro usando um fck variável por pavimento, avaliando não só a 

diferença do custo de concreto em função do fck mas também a mudança gerada na 

taxa de aço dos elementos estruturais, as alterações que se consegue na seção 

transversal dos elementos, do momento transmitido na função e outros parâmetros 

importantes que são alterados quando utilizada diferentes resistências do concreto por 

pavimento; 

 Fazer uma análise comparativa dos valores do parâmetro obtidos a partir doz pelas 

equações propostas pelo INSTITUTO DE ENGENHARIA (1997) e posterior 

comparação dos valores de  calculados pela NBR 6118/2003; 

 Estudar o efeito da torção causada pelo vento quando este não atua no centro de 

gravidade e qual a sua influência no parâmetro de instabilidade z; 
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 Fazer estudos considerando um modelo de cálculo com a influência da alvenaria na 

estabilidade global do edifício; 

 Avaliar os valores dos deslocamentos horizontais previstos pela NBR6118/2003 e 

comparar com os valores reais obtidos pelo monitoramento de edifícios altos. 
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ANEXO A 

 

Figura A1. Planta de forma do pavimento Tipo. 

Figura A2. Planta de forma do pavimento Tipo com as direções dos pilares P18, P21, P22, 

P23, P28 e P31 alteradas. 


