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RESUMO 

Com o aumento populacional observado nos últimos anos e a escassez de espaços nos 

centros urbanos, tem – se observado um aumento na altura dos edifícios em concreto armado. 

Novas tecnologias têm possibilitado a construção de arranhas – céus cada vez mais altos e 

esbeltos. Com o aumento na altura das edificações, o estudo das ações horizontais, oriundas 

principalmente dos ventos e desaprumos tem – se tornado de extrema importância nos 

projetos estruturais. A NBR 6118: 2014 cita dois parâmetros para a avaliação da estabilidade 

global das estruturas, o parâmetro α e o coeficiente z, e a NB1/1994 fala da relação a/H. A 

partir desses parâmetros é possível avaliar a estrutura como sendo de nós móveis ou de nós 

fixos, e avaliar os efeitos de 2º ordem nessas edificações. Em Goiânia, nos últimos 10 anos 

(2006 – 2016) é possível notar um crescente aumento na altura das edificações. O presente 

trabalho irá fazer uma análise linear elástica da estabilidade global de 2 edifícios construídos 

nesse período, para analisar se os projetistas estão projetando essas edificações de acordo 

com o que a norma estabelece. 

Palavras-chaves: Estabilidade global; Edifícios esbeltos; Alfa; Gama Z; Vento. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo sobre estabilidade global de edifícios altos se torna de extrema importância com o 

aumento populacional e a falta de recursos e espaço físico nos centros urbanos, razão pela 

qual se fazem necessários estudos mais elaborados sobre a ocupação de espaços cada vez 

menores em habitações verticais cada vez mais altas e esbeltas (OLIVEIRA, 1998). 

Hoje, nas grandes cidades, a escassez e o custo elevado de espaço fizeram com que os 

projetos arquitetônicos buscassem utilizar totalmente a pouca área horizontal existente e 

maximizassem a altura das edificações (Wordell, 2003).  

O primeiro edifício em concreto armado do mundo, com pilares, vigas e lajes, foi projetado e 

construído pelo francês François Hennebique, inaugurado em 1901, o edifício tinha 7 andares, 

conforme mostra a figura 1.1. 

Figura 1.1 - Edifício de Hennebique, Paris, 1901 

 

Fonte: Helene, Andrade, 2010 

A partir disso edifícios em concreto armado foram construídos em todo o mundo e a 

estabilidade global desses edifícios era assegurada com estruturas robustas, que ocupavam 

grandes espaços na edificação e as fachadas de alvenaria funcionavam como 

contraventamentos do pórtico das estruturas.  



Até a década de 60 não havia uma preocupação referente a este estudo em edifícios de 

concreto armado no Brasil, a própria norma era bem flexível em relação a isso, os edifícios 

altos no Brasil eram concebidos com elementos estruturais com uma rigidez elevada, como 

exemplo os pilares parede nas caixas dos elevadores e nas escadas (OLIVEIRA, 1998). Mas 

a tendência na construção parece estar voltada na diminuição significativa na rigidez dos 

edifícios altos como observa Oliveira (1998). A arquitetura tem adotado concepções com 

elementos mais leves, como fachadas de vidro em lugar das fachadas de alvenaria e 

significativa redução nas dimensões dos elementos estruturais após a utilização de concreto 

de alto desempenho (OLIVEIRA, 1998). A importância na análise da estabilidade do equilíbrio 

das estruturas é grande, pois a ruina pode manifestar-se repentina e violentamente, causando 

graves prejuízos (Carmo, 1995).  

Um exemplo da negligencia dessa análise foi o que ocorreu em 2011 na cidade de Belém do 

Pará, quando um prédio em construção de 34 andares desabou causando a morte de 3 

pessoas e danos a casas vizinhas. O centro de Perícias Renato Chaves divulgou um lado 

listando quatro problemas principais que resultaram na queda do edifício: falha na concepção 

estrutural do prédio; no dimensionamento e detalhamento estrutural; erro de concepção no 

modelo matemático; e não cumprimento de normas administrativas. De acordo com o perito 

Dorival Pinheiro, os dois pilares centrais do prédio não resistiram às cargas verticais e 

horizontais.  

O perito Silvio conceição, afirmou que houve um erro matemático na projeção da obra e que 

o prédio não poderia ter 34 andares. Segundo Conceição, o cálculo estrutural foi feito 

pavimento por pavimento (análise da estabilidade local), e não para o edifício como um todo 

(análise da estabilidade global). 

Nota-se um aumento expressivo na construção de edifícios altos nos grandes centros 

brasileiros, em especial nos últimos 10 anos (2006 – 2016). Talvez motivado pela maior oferta 

de crédito por parte do governo federal, facilidades de financiamento e ao déficit de moradia 

no país. Na cidade de Goiânia, em diversas regiões administrativas, a verticalização das 

edificações é uma realidade. Com a valorização dos terrenos nas regiões centrais, os edifícios 

esbeltos começaram a fazer parte da arquitetura e se multiplicaram nos últimos anos. Chama 

atenção uma região administrativa em Goiânia, denominada região leste, onde se concentra 

bairros bem verticalizados como Jardim Goiás, Alto da Glória, e arredores. 

A área do Parque Flamboyant passou um longo período fechada e preservada. O seu entorno 

foi gradativamente ocupado, principalmente por edificações residenciais. O registro da 

evolução dos parcelamentos no entorno da área do Parque e o adensamento da malha urbana 
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ao longo do tempo mostram a intensificação do processo de verticalização após a implantação 

do Parque Flamboyant. Essa atenção especial que o Jardim Goiás recebeu nos últimos 10 

anos foi devido à uma alta exposição na mídia, várias campanhas publicitarias, e com altos 

investimentos públicos e privados que atraíram especulações imobiliárias e potenciais 

consumidores que trouxe como resultado uma grande valorização econômica, levando o setor 

a ter o m² mais caro de Goiânia. Com tamanha valorização os construtores investiram em 

edifícios cada vez mais altos e esbeltos como forma de maximizarem os lucros.  

As quadras lindeiras a área do Parque, anteriormente ocupadas com edificações de caráter 

residencial entre um e três pavimentos, hoje estão totalmente ocupadas por edifícios luxuosos 

de múltiplos pavimentos que chegam a apresentar mais de 30 (trinta) andares, conforme 

ilustra a figura 1.2 abaixo. 

Figura 1.2 - Paisagem 

 

Fonte: Isabel Pastore, 2012. 

1.1 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

Será feito uma análise linear elástica como exemplo estruturas de dois edifícios, que foram 

efetivamente projetadas, para que possam ser comparados os parâmetros usualmente 

adotados na verificação da estabilidade. O objetivo principal é verificar se os projetistas estão 

sendo criteriosos na verificação da estabilidade global dessas edificações. Para isso, será 



realizada uma modelagem computacional dos edifícios selecionados, para que seja verificado 

se a relação a/H, o parâmetro α e o coeficiente z estão dentro dos limites de segurança.  

1.2 METODOLOGIA 

 

Para se atingir os objetivos propostos, inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica 

sobre referencias que tratavam de assuntos relacionados a este trabalho como efeitos de 

primeira e segunda ordem em edifícios, parâmetros de instabilidade, com ênfase nos 

coeficientes a/H, α e z. Será feito uma modelagem de um pórtico simples no software SAP 

2000, para familiarização com o programa. Será feito uma coleta de 2 projetos de edifícios 

construídos e em construção em 2 escritórios de cálculos, onde será dado uma preferência 

para edifícios construídos no bairro Jardim Goiás, nos arredores do parque flamboyant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão Biliográfica 
Modelagem 

Numérica
Aplicações

Pesquisa em artigos de 

periódicos, teses de 

mestrado e doutorado, 

revistas, jornais, normas 

regulamentadoras, etc. 

Análise computacional 

com o software SAP 2000 
Cálculo dos 

parâmetros a/H, α e 

z  
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2   REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1   CARACTERISTICAS GERAIS DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO 

ARMADO 

Existem diversas opções de concepções para um projeto estrutural, entre as quais destacam 

– se: estrutura convencional com lajes maciças, nervuradas e pré-moldadas, estruturas com 

lajes nervuradas com vigamento somente nas bordas (lajes lisas) e estruturas com protensão. 

A seguir uma revisão de cada concepção. 

2.1.1   Estrutura convencional com lajes maciças 

Estrutura convencional é aquela em que as lajes se apoiam em vigas (tipo laje-viga-pilar). A 

laje maciça não é a melhor opção para vencer grandes vãos. Geralmente adota-se como vão 

médio econômico um valor entre 3,5 m e 5 m. algumas características desse sistema são: 

 Apresenta grande quantidade de vigas, deixando a forma do pavimento muito 

recortada, diminuindo a produtividade da construção e o reaproveitamento de formas; 

 Por ter muitas vigas, tem-se a formação de muitos pórticos, que garantem uma boa 

rigidez a estrutura; 

 Mão-de-obra bastante treinada, por ser o sistema estrutural mais utilizado; 

 Etc; 

  2.1.2   Estrutura convencional com lajes nervuradas 

Alternativa de fácil execução, e pode ser concebida com grandes vãos. A seguir algumas 

vantagens desse sistema estrutural: 

 Define – se o pavimento com poucas lajes, cada uma dela podendo atingir até 80 m²; 

 A forma possui poucas vigas, sendo pouco recortada, facilitando a execução e não 

interferindo muito na arquitetura. 

 O consumo de laje nervurada é baixo; 

 Etc; 

2.1.3 Estrutura com laje lisa nervurada 

Alternativa que é tendência dos projetos estruturais, nessa concepção as lajes se apoiam 

diretamente sobre os pilares, e tem como características:  



 Não prejudicam a arquitetura; 

 Impedem deformações excessivas nos bordos; 

 Menor tempo de execução; 

 Maior versatilidade devida a ausência de vigas, oferecendo ampla liberdade na 

definição dos espaços internos; 

 Maior consumo de aço e concreto; 

 Etc; 

2.1.4   Estrutura com laje lisa protendida 

Opção pratica e simples, é um sistema recente no Brasil, mas de eficiência comprovada desde 

os anos 50 nos Estados Unidos, tem como características: 

 Menor número de pilares e fundações; 

 Ausência de pilares internos, permitindo liberdade na definição dos espaços, trazendo 

grandes vantagens comerciais; 

 Custo de protensão alto; 

 Maior excentricidade; 

 Facilidade no transporte e no desenrolamento das cordoalhas; 

 Etc; 

2.2   VENTO 

Foram consideradas 2 direções do vento atuando sobre a estrutura, vento a 0º (dir. x) e vento 

a 90º (dir. y), que correspondem as maiores áreas efetivas dos edifícios analisados e 

favoráveis ao momento de tombamento de cada estrutura em questão (figura 2.1). As forças 

horizontais devido a ação do vento foram determinadas com base na NBR 6123/1988 e no 

trabalho de Blessman (1988). 
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Figura 2.1 - Direção adotada para atuação do vento 

 

Fonte: O Autor. 

De acordo com NBR 6123 (1988), a velocidade básica do vento é obtida através de isopletas 

conseguidas por meio de registros das estações meteorológicas do Brasil. É a velocidade de 

uma rajada de 3 s, excedida na média uma em 50 anos, a 10 metros acima do terreno, em 

campo aberto e plano. Na figura 2.2 está ilustrada a isopleta de velocidade básica.  

Figura 2.2 - Isopleta de velocidade básica do vento 

 

Fonte: NBR 6123, 1988.



De posse da velocidade básica é possível determinar o coeficiente k1. 

 k1 = 0,613(𝑉0 ∗ 𝑆1 ∗ 𝑆3) 2.1 

V0 é a velocidade básica 

S1 e S3 são coeficientes de ajuste da velocidade básica 

O fator topográfico (S1) leva em conta às características topográficas do local. A norma 

fornece os valores mostrados a seguir. 

 Terreno plano ou fracamente acidentado: S1 = 1,0; 

 Taludes e morros onde pode se admitir um fluxo de ar bidimensional soprando no 

sentido indicado na figura 2.3; 

o No ponto A (morros) e nos pontos A e C (taludes): S1 = 1,0; 

o No ponto B: [S1 é uma função S1(Z) ]: 

                               θ ≤ 3º           𝑆1(𝑧) = 1,0 

                               6º ≤ θ ≤ 17º           𝑆1(𝑧) = 1 + (2,5 −
𝑧

𝑑
) 𝑡𝑔(𝜃 − 3º) ≥ 1                     2.2 

                                θ ≥ 45º           𝑆1(𝑧) = 1 + (2,5 −
𝑧

𝑑
) 0,31 ≥ 1 

 [Interpolar linearmente para 3º < θ < 6º < 17º < θ < 45º] 

Onde:  

         z = altura medida a partir da superfície do terreno no ponto considerado 

         d = diferença de nível entre a base e o topo do talude ou morro 

         θ = inclinação média do talude ou encosta do morro 

 Vales profundos, protegidos de ventos de qualquer direção: S1 = 0,9. 
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Figura 2.3 - Fator topográfico S1 

 

Fonte: NBR 6123, 1988. 

O fator de rugosidade S2 leva em consideração o efeito combinado da rugosidade do terreno, 

da variação da velocidade do vento com a altura acima do terreno e das dimensões da 

edificação ou parte da edificação em questão. A primeira propriedade é dividida na norma em 

cinco categorias diferentes, em relação as dimensões há uma distinção em 3 classes, com 

intervalos de tempo de 3, 5 e 10 s para o cálculo da velocidade média e dimensões máximas 

de 20, 50 e 80 m. Portanto, obtém – se o fator de rugosidade S2 consultando a tabela da 

figura 2.4. 

Figura 2.4 - Fator de rugosidade S2 

 

Fonte: NBR 6123, 1988.



O fator de rugosidade S3 é baseado em conceitos probabilísticos, que considera o grau de 

segurança requerido e a vida útil da edificação. Os valores do fator S3 são os indicados na 

tabela da figura 2.5. 

Figura 2.5 - Fator estatístico S3 

 

Fonte: NBR 6123, 1988. 

Para o presente trabalho, o cálculo das forças de arrasto e momento de tombamento foram 

feitos considerando a estrutura como um todo. 

Os coeficientes de arrasto (Ca) usado no cálculo da força de arrasto, são dados em função 

das relações h/l1 e l1/l2, obtidos pelo gráfico da figura 2.6. 

Figura 2.6 - Coeficientes de arrasto para edificações paralelepipédicas em vento de baixa turbulência 

 

Fonte: NBR 6123, 1988.
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A força de arrasto foi calculada considerando o perfil escalonado médio conforme mostrado 

na figura 2.7. 

A força de arrasto é calculada pela expressão: 

𝐹𝑎 = 𝐶𝑎 ∗ 𝑞 ∗ 𝐴𝑒 2.3 

Onde: 

Fa – força de arrasto 

q – pressão dinâmica 

Ae – área de influência 

Figura 2.7 - Perfil escalonado médio 

 

Fonte: Blessmann, 1989. 

Onde:  

Fa – força de arrasto entre o topo (altura h) e o nível hi, aplicada a uma altura há; 

Hj – cota do topo da faixa de ordem j (j = 1 a n, sendo n o número de faixas); 

∆fj – força de arrasto na faixa de ordem j, aplicada a uma altura zj (meia altura da 

respectiva faixa do perfil de S2) 



2.3   AÇÕES E COMBINAÇÕES  

Segundo Oliveira (1998), as estruturas precisam ser projetadas de tal forma que resistam ás 

ações horizontais e verticais que atuam nelas e precisam ter elementos responsáveis para 

garantir a estabilidade, permitindo deformações mínimas, não prejudiciais a estrutura. Essas 

deformações podem surgir tanto por imperfeições geométricas construtivas, geralmente 

inevitáveis, quanto pela presença de ações externas laterais, como por exemplo, a ação do 

vento, (CARMO, 1995). Se essa movimentação for excessiva, podem surgir os efeitos de 2ª 

ordem, que podem produzir danos patológicos a edificação, (OLIVEIRA, 1998).  

O surgimento dos efeitos de 2ª ordem pode ser entendido através da analogia de uma coluna, 

sujeita a uma força vertical e excêntrica (figura 2.8).   

Figura 2.8 - Coluna Carregada Excentricamente 

 

Fonte: OLIVEIRA, 1998. 

Na configuração indeformada a excentricidade “e1”, representa na prática, os desaprumos 

inevitáveis. Conforme a estrutura se deforma, aparece a excentricidade “e2”, chamada 

excentricidade de 2º ordem, que é maior quanto mais deslocável é a estrutura (OLIVEIRA, 

1998).  

De acordo com OLIVEIRA (1998), os deslocamentos excessivos em edifícios altos podem 

causar danos em elementos estruturais e não estruturais, danos psicológicos aos moradores 

da edificação e até mesmo ao comprometimento da estabilidade global. Portanto a estrutura 

deve ser dotada de uma rigidez suficiente para garantir a estabilidade e a segurança de pilares 

isolados bem como da estrutura no geral, integridade de divisórias e vidraças e conforto dos 

ocupantes do edifício.  



22 
 

De acordo com a NBR 6118:2014 (item 15.4.2) as estruturas são classificadas em estruturas 

de nós fixos e estruturas de nós móveis. As estruturas de nós fixos são as estruturas onde os 

Efeitos Globais de 2ª ordem são inferiores a 10% dos respectivos esforços de 1ª ordem, 

nessas estruturas, basta considerar os efeitos locais e localizados de 2ª ordem. Já nas 

estruturas de nós móveis os deslocamentos horizontais não são pequenos, ocasionando o 

surgimento dos Efeitos Globais de 2ª ordem superiores a 10% dos respectivos esforços de 1ª 

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

como os locais e localizados.  

Na figura 2.9, pode se observar uma estrutura onde os efeitos de 2ª ordem são significativos 

e outra, onde os mesmos podem ser desprezados.  

Figura 2.9 - Efeitos de 2ª ordem significativos e efeitos de 2ª ordem desprezíveis 

 

Fonte: OLIVEIRA, 1998. 

A NBR 6118:2014 cita três tipos de instabilidade presente nas estruturas:  

a) Nas estruturas sem imperfeições geométricas iniciais, pode haver (para casos 

especiais de carregamento) perda de estabilidade por bifurcação do equilíbrio (flambagem);  

b) Em situações particulares (estruturas abatidas), pode haver perda de 

estabilidade sem bifurcação do equilíbrio por passagem brusca de uma configuração para 

outra reversa da anterior;  

c) Em estruturas de material de comportamento não linear, com imperfeições 

geométricas iniciais, não há perda de estabilidade por bifurcação do equilíbrio, podendo, no 



entanto, haver perda de estabilidade quando, ao crescer a intensidade do carregamento, o 

aumento da capacidade resistente da estrutura passa a ser menor do que o aumento da 

solicitação;  

De acordo com a NBR 6118 (item 15.3), a analise estrutural com efeitos de 2ª ordem deve 

assegurar que para as combinações mais desfavoráveis das ações de cálculo, não ocorra 

perda de estabilidade nem esgotamento da capacidade resistente de cálculo. A não 

linearidade física, presente nas estruturas de concreto armado, deve ser obrigatoriamente 

considerada. Portanto neste trabalho será feita uma análise linear elástica. 

2.4   RELAÇÃO FLECHA / ALTURA  

A relação flecha / altura (a/H) consiste na razão entre a máxima deflexão lateral pela altura 

total do edifício. Foi largamente utilizada por projetistas como um parâmetro para indicar se a 

estrutura em análise oferece rigidez suficiente para suportar as ações laterais, (CARMO, 

1995).  

Talvez seja o mais antigo índice utilizado para prever uma medida aproximada do 

funcionamento da estrutura (estabilidade, performance de elementos estruturais e não 

estruturais e conforto de seus ocupantes), (OLIVEIRA, 1998). 

O valor limite indicado pela NB1/1994 é que a relação a/H seja menor ou igual a 1/500 e que 

o deslocamento relativo entre pavimentos não exceda 4 mm. 

Figura 2.10 – Limitações de deslocamentos, relação a/H e deslocamento entre pavimentos (δ) 

 

Fonte: OLIVEIRA, 1998. 
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2.5   O PARÂMETRO 𝜶 

Este parâmetro de estabilidade foi adotado pela norma alemã DIN (1978) e, posteriormente, 

pelo CEB, objetivando auxiliar o projetista de estruturas na avaliação da deslocabilidade dos 

edifícios. O parâmetro α foi proposto em 1966, por Beck e König, após analisar pórticos 

rotulados, contraventados por parede atuante como viga vertical em balanço. 

É calculado da seguinte forma: 

k

k

EI

P
H  

 (2.4) 

Onde: 

   Pk = carga vertical atuante; 

   H = altura total da edificação; 

   E.Ik = rigidez flexional; 

A relação 2.4 é originada a partir do estudo de uma barra fletida, articulada em suas 

extremidades e submetida a uma carga axial. Quando a carga P atinge um valor crítico, P 

=Pcrit, a coluna alcança o chamado ponto de bifurcação de equilíbrio. Este ponto define um 

estado limite onde a barra pode tomar uma das seguintes formas: a forma reta, que caracteriza 

um equilíbrio instável ou, a forma fletida, com equilíbrio estável. 

Para valores de P superiores a Pcrit (P > Pcrit), qualquer perturbação na barra faz com que 

esta sofra flambagem e assuma a configuração deformada apresentada na figura 2.11. 

Figura 2.11 - Análise da Coluna Isolada (Parâmetro α) 

l

P P P

A

B

C C

x

y

C

P  

Fonte: OLIVEIRA. 1998. 



Admitindo como sendo x à distância da extremidade “A” a um ponto genérico “C” da 

linha elástica e “y”, a correspondente deflexão no mesmo ponto C, o respectivo 

momento fletor na seção vale: 

yPMc   

 

 

 

(2.5) 

A equação diferencial que rege a deformação da barra pode ser escrita da seguinte forma: 

McyEI  "
  

              (2.6) 

ou, numa forma mais detalhada: 

0"  y
EI

P
y  

              (2.7) 

Trabalhando com uma variável adimensional 

x


 para a abscissa, a expressão 2.7 pode 

ser reescrita da seguinte forma: 

0)()("
2




  y
EI

P
y


 

              (2.8) 

Fazendo EI

P 2
2 


, a expressão 2.8 fica assim representada: 

0)()(" 2   yy  
              (2.9) 

A equação diferencial apresentada em 2.9 tem como solução geral: 

 cos BsenAy  
            (2.10) 

As constantes A e B podem ser encontradas impondo as condições de contorno na barra 

fazendo x = 0 e x = l, na expressão 2.10: 

x = 0 e y = 0 → x = 0  B = 0 
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x = l e y = 0 → x = 1  A . senα = 0 

Para A = 0, a barra apresenta o eixo reto e para senα = 0, tem-se que α = 

n. O valor crítico corresponde ao menor valor para a com n = 1. O valor de 

αcrit será dado pela expressão 2.11: 

 
EI

Pcrit

crit   

 

 

 

            (2.11) 

Beck e König (1966) apresentaram uma variação da equação diferencial 2.8, adaptando-a a 

um modelo submetido a um carregamento w, uniforme e distribuído. A expressão resultante 

é a seguinte: 

EI
yy

4
2 ]')('[)(""





  

            (2.12) 

Segundo Vasconcelos (1998), a resolução da equação diferencial 2.12 foi obtida empregando 

as funções de Bessel. A estrutura descontínua formada por pavimentos iguais e superposta 

foi transformada em uma estrutura contínua, tratada com recursos do cálculo diferencial. O 

valor de α² nesta situação é dado por: 

EI

vp 3
2 )( 
  

            (2.13) 

Na expressão 2.13, o carregamento concentrado P foi substituído por duas cargas 

distribuídas, p e v, que representam, respectivamente, o carregamento distribuído na estrutura 

de contraventamento e contraventada. Foi adotado um número de pavimentos igual a 4 

justificando assim a transformação do modelo descontínuo em contínuo. O valor crítico para 

o coeficiente α, considerando n = 4 pavimentos, corresponde a: 

84,7
)( 3

2





EI

vp
crit


           80,2crit  

            (2.14) 

Considerando que uma margem de segurança adequada ocorre quando os momentos de 

segunda ordem não superem em 10% os respectivos momentos de 1ª. ordem, o valor de 𝛼crit 

fica limitado a 0,6, para n igual ou superior a 4 pavimentos. Para n até 3 pavimentos, Beck e 

König (1966) sugeriram os limites: 



 n = 1  acrit = 0,3 

n = 2  acrit = 0,4 

            n = 3  acrit = 0,5 

Outros limites para o parâmetro , de acordo com a forma da linha elástica do edifício, foram 

apresentados por Franco (1985) diferindo, de acordo com o tipo de contraventamento adotado 

(Figura 2.12). 

Figura 2.12 - Valores de αklim de Acordo com o Contraventamento Utilizado 

 

Fonte: OLIVEIRA, 1998. 

Contraventamento em Contraventamento em Contraventamento em 

Pilar parede Pilar parede + Pórtico Pórticos 

klim0.7 klim0.6 klim0.5 

Para o cálculo da rigidez flexional da estrutura necessita-se saber qual a inércia equivalente 

do pórtico. Ela pode ser calculada assimilando-a como a inércia de um pilar isolado em 

balanço que apresente o mesmo deslocamento, no topo, para um mesmo carregamento 

lateral (Figura 2.11). Este carregamento lateral pode ser concentrado, aplicado no topo da 

estrutura, ou distribuído, ao longo da altura do mesmo. Os valores de EIk podem ser 

encontrados pelas relações 2.15 e 2.16. 

k

k
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Hp
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 sendo p, a carga concentrada ;  

           (2.15) 
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k

k
a

Hq
EI






8

4

 sendo q, o carregamento distribuído.  

           (2.16) 

Segundo França (1985), a utilização da relação 2.16 parece ser um critério mais conveniente 

para a determinação da rigidez equivalente pois representa de forma mais realista o 

comportamento da elástica frente aos carregamentos horizontais que usualmente atuam nos 

edifícios como os provenientes da ação do vento (figura 2.13). 

Figura 2.13 - Simplificação Adotada no Cálculo da Inércia Equivalente 

 

Fonte: OLIVEIRA, 1998. 

                             Sistema Real de Contraventamento              Pilar Parede Isolado  

Neste trabalho, para o cálculo de EIk, optou – se por aplicar um carregamento distribuído ao 

longo da altura do edifício e o cálculo da rigidez equivalente foi realizado pela relação 2.16. 

O parâmetro  constitui, por assim dizer, um termômetro na avaliação do estado de saúde da 

estrutura (Vasconcelos, 1985). Se este coeficiente for menor que certo valor limite, os efeitos 

de segunda ordem podem ser desprezados na estrutura global, restando à verificação dos 

pilares isoladamente. Se ultrapassar os limites estabelecidos, os efeitos de segunda ordem 

têm que ser considerados, realizando uma análise de segunda ordem da estrutura. Não se 

dispensa a consideração dos efeitos de segunda ordem nos pilares, isoladamente, mesmo 

que se tenha comprovado a indeslocabilidade da estrutura. 

Pelos critérios da NBR6118/2003, em seu item 15.5.2, os limites estabelecidos para o 

parâmetro α são os seguintes: 

    0.2 + 0.1n, para n  3 pavimentos; 

    0.6, para n  4 pavimentos. 

a a

H



O parâmetro , calculado de acordo com a relação 2.4 e com resultados válidos dentro do 

regime elástico, é muito útil para avaliação de estruturas concebidas em alvenaria estrutural 

ou constituídas de elementos pré-moldados. Para estruturas de nós rígidos, geralmente os 

valores de  são elevados, não autorizando desprezar os efeitos de segunda ordem. 

Vasconcelos (1985) afirma que pode-se reduzir o valor de  se a rigidez dos nós denominados 

“monolíticos”, for considerada na análise. 

Outra observação é que os limites estabelecidos pelo CEB, para a estrutura de 1, 2 ou 3 

andares, os valores de  são também exagerados. Vasconcelos (1985) sugere que poderia 

ser substituído em dispensar a consideração dos efeitos de segunda ordem, quando o valor 

do coeficiente de instabilidade ““ for menor que 0,5 para pórticos de 1 pavimento, inferior a 

0,55 para pórticos de 2 pavimentos e inferior a 0,75 para pórticos de 3 pavimentos. 

O parâmetro α é muito utilizado pelos projetistas de estruturas por oferecer uma resposta 

satisfatória acerca da rigidez da estrutura e por ser de fácil obtenção. A desvantagem do 

parâmetro α é que, para estruturas de nós móveis, o projetista não tem nenhuma informação 

sobre a magnitude dos esforços de segunda ordem. Uma análise de segunda ordem mais 

criteriosa é obrigatória nestes casos. 

2.6   O COEFICIENTE 𝜸Z 

 Outro grande avanço no campo da estabilidade global foi a adoção do coeficiente z, 

em 1991, fruto de pesquisas realizadas pelos engenheiros brasileiros Mário Franco e Augusto 

Vasconcelos. A importância do coeficiente z reside no fato de que ele permite prever, com 

boa aproximação, a magnitude dos efeitos de segunda ordem na estrutura. Ele pode ser 

utilizado como um fator amplificador, majorando os esforços globais e substituindo a 

verificação através de uma análise de segunda ordem criteriosa. 

Desde o seu surgimento, o coeficiente z vem sendo utilizado com sucesso nos projetos de 

estruturas de edifícios altos. O procedimento para o cálculo deste coeficiente é o seguinte: 

a) Primeiro faz-se uma análise de primeira ordem levando em consideração as 

cargas verticais e horizontais. Uma redução da rigidez da estrutura é realizada com o objetivo 

de considerar, de forma aproximada, a não linearidade física. 
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b) Calcula-se os acréscimos de momentos, através da relação: 

Md = Rd . ed 

onde: 

           (2.17) 

Md = acréscimos de momentos; 

   Rd = Valor de projeto da resultante de todas as cargas verticais; 

   ed = deslocamento de primeira ordem do ponto de aplicação da  

                resultante Rd. 

c) O coeficiente z, que faz uma relação entre os momentos de segunda ordem 

com os respectivos momentos de primeira ordem, é encontrado, para valores pequenos de 

Md, da seguinte forma: 

 z
d

d

M

M





1

1
1


  onde : 

          (2.18) 

   Md = acréscimos de momentos calculados na alínea b; 

   M1d = Momento de primeira ordem, provocado pelas forças  

   horizontais; 

Se o valor de z for menor ou igual a 1.1, a estrutura pode ser considerada como indeslocável. 

Acima deste limite, uma análise de segunda ordem é necessária, considerando a não 

linearidade na análise. Para valores de z até 1,3, este pode ser utilizado como fator 

amplificador oferecendo resultados satisfatórios, dispensando assim uma análise de segunda 

ordem rigorosa. 

Estudos apontam que o coeficiente z se apresenta como um excelente coeficiente 

amplificador pois oferece ótimas estimativas da magnitude dos esforços de segunda ordem 

nas estruturas usuais de concreto armado (Carmo, 1995). A grande limitação deste coeficiente 

é que pode ser aplicado em estruturas com no mínimo 4 andares e, considerando respostas 

superiores a 1,3 (z > 1,3), os valores podem diferir muito dos resultados obtidos através de 

uma análise de segunda ordem mais rigorosa. Em geral trata-se de um coeficiente bem aceito 



pelos projetistas de estruturas e está incorporado nos principais softwares de cálculo 

estrutural em utilização no Brasil. 
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3 MODELO DE VALIDAÇÃO 

Antes de realizar as aplicações, foi feito um modelo de validação para simular como eram os 

edifícios antigamente, para posterior comparação com as aplicações reais das estruturas 

atuais. A modelagem foi realizada em um edifício simples. Nesse modelo será esclarecido os 

valores limites para os parâmetros testados e os resultados servirão de base para as 

aplicações reais.  

O modelo em questão é um edifício (idealizado pelo autor), composto de 10 pavimentos tipo 

com pé direito de 3,0 m. A altura total do edifício é de 30,0 m e sua estrutura é formada por 

lajes e vigas convencionais. Para efeito de simplificação, as lajes não foram modeladas, as 

suas cargas (peso próprio, sobrecarga e carga permanente) foram distribuídas nas vigas. Os 

carregamentos das lajes encontram – se calculados nos anexos no final do trabalho. Os 

pavimentos – tipo, repetidos ao longo da altura do edifício, possuem carga total individual de 

cada pavimento (Fi) de valor constante. Além disso os pilares e as vigas terão seção constante 

da base ao topo do edifício, permitindo que se considere o carregamento vertical 

uniformemente distribuído ao longo da altura do edifício. Foi adotado o módulo de elasticidade 

do concreto Ec = 2,535E+09 kgf/m². A figura 3.1 mostra a planta baixa do pavimento tipo, com 

as dimensões dos elementos estruturais. 

Figura 3.1 - Planta baixa do pavimento tipo 

 

Fonte: O Autor 

Na figura 3.2 encontra – se o croqui da planta baixa do edifício modelo, juntamente com as 

direções adotadas para o vento. 



Figura 3.2 - Croqui da planta baixa do edifício modelo 

 

Fonte: O Autor 

3.1 RELAÇÃO a/H 

O cálculo dos deslocamentos foi feito utilizando o software SAP2000, que realiza análises 

lineares elásticas de estruturas tridimensionais. Os resultados obtidos foram os seguintes: 

Deslocamento na dir. x no topo do edifício = 0,0134 m 

Relação a/H na dir. x = 1/2238 (<1/500) 

Deslocamento na dir. y no topo do edifício = 0,0269 m 

Relação a/H na dir. y = 1/1115 (<1/500) 

Portanto de acordo com os resultados obtidos, a concepção estrutural mostra – se satisfatória, 

pois foram encontrados valores menores aos limites propostos pela NB1/1994. 

3.2 O PARÂMETRO 𝜶 

Para o cálculo do parâmetro α, será utilizado o mesmo edifício modelo (figura 3.1), 

considerando uma ação horizontal uniformemente distribuída de 1 kgf/m ao longo da altura 

do edifício, para o cálculo da rigidez equivalente, o total de cargas verticais aplicadas na 

fundação foi de 1609879,99 kgf. Os deslocamentos no topo do edifício foram novamente 

calculados pelo software SAP2000 e os resultados obtidos foram: 

Dir. x 
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Deslocamento na dir. x no topo do edifício = 0,00005571 m  

  

                                         0,63 (˃ 0,6) 

O valor encontrado, α = 0,63, é maior que o valor limite estabelecido pela NBR 6118/2014 

para edifícios com 4 pavimentos ou mais, sendo assim, os efeitos de 2º ordem na análise 

global devem ser analisados nessa direção. 

Dir. y 

Deslocamento na dir. y no topo do edifício = 0,00007268 m 

 

                                          0,46 (< 0,6) 

Como o valor encontrado é menor que o limite proposto pela norma, os efeitos de 2º ordem 

podem ser dispensados na estrutura global, restando a verificação dos pilares isoladamente. 

Figura 3.3 - Gráfico de alfa 

 

Fonte: O Autor. 

𝐸𝐼𝑘 =
2∗30^4

8∗0,00005571
=3634894992 kgf.m² (rigidez equivalente dir. x)  

𝛼 = 30√
1609879,99

3634894992
= 

𝐸𝐼𝑘 =
5∗30^4

8∗0,00007268 
= 696546465052kgf.m² (rigidez equivalente dir. y) 

𝛼 = 30√
1609879,99

6965465052
= 



3.3 O COEFICIENTE 𝜸Z 

Para o modelo de validação foi utilizado o fator de majoração 1,0 para cargas verticais e 1,4 

para cargas horizontais (vento). Para efeito de simplificação, as cargas de cada pilar foram 

divididas pelo número total de pavimentos. Como a análise aqui proposta é linear elástica, as 

rigidezes das vigas e dos pilares não foram reduzidas. Os resultados obtidos pelo software 

SAP2000 são mostrados a seguir: 

Dir. x 

                  Ʃ∆Md_dir. x = 14730,40 kgf.m (anexo A) 

                  ƩM1d_dir. x = 214924,93 kgf.m (anexo A) 

γz = 1,07 (< 1,1) 

De acordo com os resultados acima, os momentos de 2º ordem na dir. x são aproximadamente 

7% maiores que os respectivos momentos de 1º ordem. Portanto é dispensada uma análise 

de 2º ordem. 

Dir. y 

                  Ʃ∆Md_dir. y = 27963,99372 kgf.m  

                  ƩM1d_dir. y = 865820,76 kgf.m  

γz = 1,03 (< 1,1) 

Da mesma forma, na direção y os momentos de 2º ordem são aproximadamente 3% maiores 

que os respectivos momentos de 1º ordem, podendo ser dispensada uma análise de 2º ordem 

nessa direção também. 
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Figura 3.4 - Gráfico de gama z 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 EXEMPLOS DE APLICAÇÃO EM EDIFÍCIOS USUAIS DE 

CONCRETO ARMADO 

Foram utilizadas 2 estruturas de edifícios de concreto armado, para a realização do cálculo 

dos parâmetros estudados no capitulo 2. 

Os procedimentos usados nas análises dessas estruturas são os mesmos utilizados no 

modelo (figura 3.1) apresentado no capitulo 3, onde apresentam se melhor comentados. Aqui 

neste capitulo, somente serão apresentados os resultados finais dos parâmetros obtidos para 

cada exemplar, para posteriormente se fazer as devidas conclusões. 

4.1 PROGRAMAS 

Para análise dessas estruturas, foi utilizado o software SAP2000 para o cálculo dos esforços 

resultantes e obtenção dos deslocamentos ao longo dos edifícios, para tratamento dos dados 

obtidos, foi utilizado o MS EXCEL, obtendo assim os parâmetros e os gráficos necessários.  

4.2 AÇÕES 

As forças horizontais devido à ação do vento, segundo as duas direções consideradas, foram 

determinadas de acordo com a NBR 6123/1988, sendo que, para as duas estruturas 

analisadas, foram utilizados os seguintes parâmetros: 

 Velocidade básica do vento: 35,0 m/s 

 Classe C 

 Categoria IV 

 Fator topográfico: S1 = 1,0 

 Fator estatístico: S3 = 1,0 

Para o cálculo da relação a/H e para o coeficiente γz, as ações horizontais e as verticais foram 

ponderadas pelos coeficientes 𝜸f=1,4 e 𝜸f=1,0 respectivamente, de acordo com a NBR 

6118/2014, para edifícios residenciais.  

4.3 SIMPLIFICAÇÕES 

O SAP2000 tem recursos para gerar um pórtico tridimensional de vários andares a partir de 

um pavimento básico. Para efeito de simplificação, não se considerou o subsolo, nem a 
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cobertura dos edifícios estudados, e a forma do térreo foi considerada igual à do pavimento 

tipo.  

4.4 APLICAÇÃO I 

A aplicação I é um edifício de 24 andares com pé direito de 2,75 metros, totalizando 66 metros 

de altura. Foi adotado o modo de elasticidade do concreto Ec = 2,535E+09 kgf/m². A figura 

4.1 mostra a planta baixa do pavimento tipo, com as dimensões dos elementos estruturais. 

Figura 4.1 - Planta de forma do pavimento tipo 

 

Realizou – se a análise da estrutura submetida a ação do vento, segundo as duas direções 

principais x e y. A figura 4.2 abaixo mostra um croqui da planta baixa com as direções 

consideradas. 



Figura 4.2 - Croqui do pavimento tipo com as direções consideradas 

 

4.4.1 Relação a/H 

Para o cálculo de a/H, foi utilizado o SAP 2000 para o cálculo dos deslocamentos no topo, os 

resultados foram os seguintes: 

Direção x — a = 0,0701 m 

                           a/H = 1/941 (< 1/500) 

Direção y — a = 0,157514 m 

                           a/H = 1/419 (˃ 1/500) 

De acordo com os resultados obtidos, na dir. x o edifício se mostra com uma rigidez 

satisfatória, pois é 53,1% menor que o limite que a NB 1/1994 propõe. Já na dir. y o valor da 

relação a/H é 19,3% maior que o limite de 1/500, indicando que nessa direção a rigidez da 

estrutura deve ser analisada. 

4.4.2 Parâmetro alfa 

Para o cálculo do parâmetro α, arbitrou – se uma ação horizontal uniformemente distribuída 

ao longo da altura da estrutura q = 1,0 kgf/m. Na fundação, entre cargas acidentais e 

permanentes, tem – se um total de 11133118,56 kgf. Após uma análise linear, Obtêm – se os 

seguintes resultados. 
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Direção X: 

        flecha no topo: 

                       ax = 0,0002 m 

        altura do edifício:  

                       H=66 m 

        rigidez equivalente: 

EIk = 71155260000 kgf.m² 

         Parâmetro α: 

α = 0,83 (>0,6) 

Direção Y: 

        flecha no topo: 

                       ax = 0,0004 m 

        altura do edifício:  

                       H=66 m 

        rigidez equivalente: 

EIk = 41507235000 kgf.m² 

        Parâmetro α: 

α = 1,08 (>>0,6) 

Nas duas direções o parâmetro α está muito acima do limite estabelecido pela NBR 6118/2014 

para edifícios com 4 pavimentos ou mais, isso nos mostra que a estrutura se apresenta muito 

deslocável, sendo necessária a análise dos efeitos de 2º ordem global nessa estrutura. 

 



Figura 4.3-Gráfico de Alfa 

 

Fonte: O Autor. 

4.4.3 Gama Z 

Para a aplicação I, assim como no modelo de validação, foi utilizado o fator de majoração 1,0 

para cargas verticais e 1,4 para cargas horizontais (vento). Para o cálculo de ∆Md, tirou – se 

a média dos deslocamentos de cada pavimento e multiplicou pelo somatório das forças 

consideradas de cada nível. Para efeito de simplificação, essas forças foram consideradas 

iguais para cada pavimento, dividindo a força de cada pilar pelo número de pavimentos. No 

caso da aplicação I, por 24. Os resultados são mostrados a seguir: 

Direção X 

                   Ʃ∆Md_dir. x = 461619,0775 kgf.m 

                   ƩM1d_dir. x = 5146423,238 kgf.m 

γz = 1.1 

Direção Y 

                  Ʃ∆Md_dir. y = 911784,73845 kgf.m  

                  ƩM1d_dir. y = 6292696,869 kgf.m  

γz = 1.17 
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Na dir. x o Gama Z está no limite do valor que a NBR 6118/2014 estabelece, isto é, os esforços 

de 2º ordem são 10% maiores que os respectivos esforços de 1º ordem, dispensando assim 

uma análise de 2º ordem nessa direção. Já na dir. y, os esforços de 2º ordem superam em 

17% os respectivos esforços de 1º ordem, sendo assim, deve – se fazer uma análise de 2º 

ordem nessa direção. 

Figura 4.4-Gráfico de gama Z 

 

Fonte: O Autor. 

4.5 APLICAÇÃO 2 

A aplicação 2 é um edifício de 31 andares, o pé direito é de 3,0 metros. Foi adotado o modo 

de elasticidade do concreto Ec = 2,535E+09 kgf/m². A planta baixa da aplicação II está 

mostrada na figura 4.5 abaixo.  

 

 



Figura 4.5 - Planta baixa do pavimento tipo 

 

 

 



44 
 

Realizou – se a análise da estrutura submetida a ação do vento, segundo as duas direções 

principais x e y, conforme mostra a figura 4.6 abaixo. 

Figura 4.6 - Croqui do pavimento tipo com as direções consideradas 

 

4.5.1 Relação a/H 

Para o cálculo de a/H, foi utilizado o SAP 2000 para o cálculo dos deslocamentos 
no topo, os resultados foram os seguintes: 

Direção X — a = 0,11258 m 

                           a/H = 1/826 (<1/500) 

Direção Y — a = 0,16568 m 

                           a/H = 1/561 (<1/500) 

Nas duas direções consideradas o a/H está abaixo do limite proposto pela NB1 1994. Na dir. 

x a relação a/H é 60.5% do limite, já na dir. y essa relação é 89,1% do limite de 1/500. De 

acordo com essa relação o edifício resiste bem as cargas horizontais. 

4.5.2 Parâmetro alfa 

Para o cálculo do parâmetro α, arbitrou – se uma ação horizontal uniformemente distribuída 

ao longo da altura da estrutura q = 1,0 kgf/m. Na fundação, entre cargas acidentais e 

permanentes, tem – se um total de 25483460,10 kgf. Após uma análise linear, Obtêm – se os 

seguintes resultados. 

Direção X: 

        flecha no topo: 



                       ax = 0,0004m 

        altura do edifício:  

                       H=93 m 

        rigidez equivalente: 

EIk = 1,63636x10¹¹ kgf.m²     

  Parâmetro α: 

α = 1,16 (>>0,6) 

Direção Y: 

        flecha no topo: 

                       ax = 0,00073 m 

        altura do edifício:  

                       H=93 m 

        rigidez equivalente: 

EIk = 1,28091x10¹¹ kgf.m²     

        Parâmetro α: 

α = 1,31 (>>0,6) 

Nas duas direções o parâmetro α está muito acima do limite estabelecido pela NBR 6118/2014 

para edifícios com 4 pavimentos ou mais, isso nos mostra que a estrutura se apresenta muito 

deslocável, sendo necessária a análise dos efeitos de 2º ordem global nessa estrutura. 

Figura 4.7-Gráfico de alfa 

 

Fonte: O Autor
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4.5.3 Gama Z 

Para a aplicação II, assim como no modelo de validação, foi utilizado o fator de majoração 1,0 

para cargas verticais e 1,4 para cargas horizontais (vento). Para o cálculo de ∆Md, tirou – se 

a média dos deslocamentos de cada pavimento e multiplicou pelo somatório das forças 

consideradas de cada nível. Para efeito de simplificação, essas forças foram consideradas 

iguais para cada pavimento, dividindo a força de cada pilar pelo número de pavimentos. No 

caso da aplicação II, por 31. Os resultados são mostrados a seguir: 

Direção X 

                       Ʃ∆Md_dir. x = 1534693,64394 kgf.m 

                   ƩM1d_dir. x = 11761253,94 kgf.m 

γz = 1.15 

Direção Y 

                  Ʃ∆Md_dir. y = 2327664,33229 kgf.m 

                  ƩM1d_dir. y = 29133640,21 kgf.m  

γz = 1.09 

Na direção x o gama Z nos mostra que os esforços de 2º ordem excedem em 15% os 

respectivos esforços de 1º ordem, necessitando de uma análise global de 2º ordem nessa 

direção. Já na direção y os esforços de 2º ordem estão apenas 9% maiores que os esforços 

de 1º ordem, indicando que não há necessidade de uma análise global nessa direção. 

Figura 4.8 - Gráfico de gama Z 

 

Fonte: O Autor. 

  



5 CONCLUSÕES  

Neste trabalho foi feito uma análise dos parâmetros de estabilidade global em edifícios 

multipavimentos da cidade de Goiânia, fazendo uma comparação com estruturas mais 

antigas, representado pelo edifício Modelo, com estruturas atuais, representadas pelas 

aplicações I e II. 

A partir da análise do edifício modelo, é possível notar que apenas o parâmetro α na dir. x 

ficou acima 5% do proposto pela NBR 6118/2014, porém ao analisarmos o coeficiente γz, 

conclui – se que não é necessária uma análise de 2º ordem nessa direção. 

Já na aplicação I, começando com a relação a/H na dir. y, apenas nessa direção temos um 

valor acima do indicado pela norma, em valores percentuais, 19.3% acima do recomendado. 

Ao analisarmos o coeficiente γz nessa mesma direção, vemos que é realmente necessária 

uma análise de 2º ordem nessa direção, pois os efeitos de 2º ordem excedem em 17% os 

efeitos de 1º ordem. Já na dir. x a relação a/H se mostra com um valor 53,1% abaixo do valor 

limite, e ao analisarmos o γz vemos que não é necessária uma análise de 2º ordem nessa 

direção, pois os efeitos de 2º ordem são 10% dos efeitos de 1º ordem. Ao observarmos o 

parâmetro α, nas duas direções ele aparece com valores muito acima do que a norma 

estabelece, na dir. x ele está 38,3% acima, já na dir. y ele está 80% acima do limite de 0,6, 

indicando que é necessária uma análise de 2º ordem nas duas direções. Porém ao se fazer 

uma comparação entre o que indica o coeficiente γz e o parâmetro α, apenas na dir. y os dois 

concordam que é necessária uma análise de 2º ordem.  

Na aplicação II os valores da relação a/H estão dentro do limite que a norma diz, 39,47% e 

10,87% abaixo do limite de 1/500 nas direções x e y respectivamente. Novamente, vemos 

aqui uma divergência em relação ao parâmetro α e o coeficiente γz, dessa vez eles concordam 

que deve ser feita uma análise de 2º ordem apenas na dir. x, na dir. y o α está 93,3% acima 

do limite que a norma propõe, mostrando que nessa direção o edifício é deslocável, o que 

exige uma análise de 2º ordem nessa direção, ao passo que o γz indica que os esforços de 2º 

ordem superam em 9% os esforços de 2º ordem, não necessitando de uma análise de 2º 

ordem nessa direção.  

Pudemos notar que em relação ao edifício modelo, tivemos um aumento dos valores da 

relação a/H, do parâmetro α e do coeficiente γz nas aplicações I e II, isso nos mostra um 

aumento na esbeltez dos edifícios na cidade de Goiânia, pois o momento de 2º ordem 

aumenta conforme a altura do edifício aumenta. Portanto é necessária uma avaliação 
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criteriosa dos edifícios em altura que estão sendo construídos em Goiânia, buscando evitar 

problemas em elementos não estruturais, como os caixilhos, fissuras nos rebocos, problemas 

nas alvenarias, buscar dar um conforto ao usuário eliminando deformações excessivas que 

venham a incomodar, e principalmente para evitar o colapso global das estruturas como o 

ocorrido no edifício na cidade de Belém no Estado do Pará. 

5.1 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros, seguindo essa linha de análise, sugere – se que sejam estudados mais 

exemplares de edifícios altos da cidade de Goiânia e que seja incluído a análise P – delta, 

que é uma análise mais detalhada e mais acurada do que o coeficiente Gama Z. 
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Anexos  

A seguir os dados utilizados para o cálculo dos parâmetros de estabilidade global no edifício 

modelo. 

Em primeiro lugar se obtém as cargas permanentes e as sobrecargas: 

Quadro A-1 - Dimensões e cargas dos elementos estruturais 

 

Quadro A-2 - Carregamento nas lajes 

 

Figura A1 - Área das lajes 

 

Fonte: O Autor. 

Agora os dados utilizados para o cálculo das forças de vento: 

Para o vento a 0º: 

Pilares (0,20X1,0)m h = 3 m

Peso Próprio (PP) 2500 kgf/m³

Peso Próprio (PPv) 2500 kgf/m³

Parede (Pa) 500 kgf/m

Vigas (0,20X0,60)m

Permanente (PL) 200 kgf/m²

Sobrecarga (SCL) 300 kgf/m²

Peso Próprio (PPL) 250 kgf/m²
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Quadro A-3 - Dimensões da edificação 

  

Quadro A-4 - Relações para o cálculo dos coeficientes de arrasto 

 

Figura A2 - Gráfico do coeficiente de arrasto 

 

Fonte: NBR 6123, 1988. 

Coeficiente de arrasto de aproximadamente 0,91. 

l1= 6 m

l2= 16 m

h= 30 m

l1/l2= 0,375

h/l1= 5



Figura A3 - Área de influência 

 

Fonte: O Autor. 

Quadro A-5 - Cálculo das forças de vento à 0º 

 

Para o vento a 90º: 

Quadro A-6 - Dimensões da edificação 

 

Quadro A-7 - Relações para o cálculo dos coeficientes de arrasto 

 

Faixa hj S1 S2 S3 V0 K1 S2² Ca q A1 A2 F1 (kgf) F2 (kgf)

1 30 m 1 0,96 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,9216 0,91 692,05 N/m² 4,50 m² 288,98

2 27 m 1 0,945 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,893025 0,91 670,59 N/m² 9,00 m² 560,05

3 24 m 1 0,93 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,8649 0,91 649,48 N/m² 9,00 m² 542,41

4 21 m 1 0,915 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,837225 0,91 628,69 N/m² 9,00 m² 525,05

5 18 m 1 0,898 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,806404 0,91 605,55 N/m² 9,00 m² 505,72

6 15 m 1 0,88 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,7744 0,91 581,52 N/m² 9,00 m² 485,65

7 12 m 1 0,85 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,7225 0,91 542,54 N/m² 9,00 m² 453,11

8 9 m 1 0,816 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,665856 0,91 500,01 N/m² 9,00 m² 417,58

9 6 m 1 0,774 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,599076 0,91 449,86 N/m² 9,00 m² 375,70

10 3 m 1 0,76 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,5776 0,91 433,73 N/m² 9,00 m² 362,23

l1= 16 m

l2= 6 m

h= 30 m

l1/l2= 2,67

h/l1= 1,875
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Figura A4 - Gráfico do coeficiente de arrasto 

 

Fonte: NBR 6123, 1988. 

Coeficiente de arrasto de aproximadamente 1,38. 



Figura A5 - Área de influência 

 

Fonte: O Autor. 

Quadro A-8 - Cálculo das forças de vento à 90º 

 

 

 

 

 

 

Faixa hj S1 S2 S3 V0 K1 S2² Ca q A1 A2 F1(kgf) F2 (kgf)

1 30 m 1 0,96 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,9216 1,38 692,05 N/m² 3,00 m² 6,00 m² 292,16 584,32

2 27 m 1 0,945 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,893025 1,38 670,59 N/m² 6,00 m² 12,00 m² 566,20 1132,40

3 24 m 1 0,93 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,8649 1,38 649,48 N/m² 6,00 m² 12,00 m² 548,37 1096,74

4 21 m 1 0,915 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,837225 1,38 628,69 N/m² 6,00 m² 12,00 m² 530,82 1061,65

5 18 m 1 0,898 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,806404 1,38 605,55 N/m² 6,00 m² 12,00 m² 511,28 1022,56

6 15 m 1 0,88 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,7744 1,38 581,52 N/m² 6,00 m² 12,00 m² 490,99 981,98

7 12 m 1 0,85 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,7225 1,38 542,54 N/m² 6,00 m² 12,00 m² 458,08 916,17

8 9 m 1 0,816 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,665856 1,38 500,01 N/m² 6,00 m² 12,00 m² 422,17 844,34

9 6 m 1 0,774 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,599076 1,38 449,86 N/m² 6,00 m² 12,00 m² 379,83 759,66

10 3 m 1 0,76 1 35 m/s 750,93 N/m² 0,5776 1,38 433,73 N/m² 6,00 m² 12,00 m² 366,21 732,43
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Para o cálculo de α, obtém – se os seguintes dados do SAP 2000: 

Quadro A-9 - Cargas na fundação 

 

Para o vento a 0º: 

Figura A6 - Carga unitária para cálculo de EIk, dir. x 

 

Fonte: O Autor. 

 

P1 99837,2984 kgf

P2 195930,5732 kgf

P3 213404,2566 kgf

P4 195930,5732 kgf

P5 99837,2984 kgf

P6 99837,2984 kgf

P7 195930,5732 kgf

P8 213404,2566 kgf

P9 195930,5732 kgf

P10 99837,2984 kgf

ƩNsk= 1609879,9996 kgf



Para o vento a 90º: 

Figura A7 - Carga unitária para cálculo de EIk, dir. y 

 

Fonte: O Autor. 
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Para o cálculo de gama Z:  

Para o vento à 0º: 

Quadro A-10 - Cálculo de M1d dir. x 

 

ƩM1d = 214924,93 kgf.m 

Quadro A-11 - Cálculo de ∆M1d dir. x 

 

Ʃ∆Md = 14730,40 kgf.m 

 

 

 

 

 

 

 

Nível P1_P6 Distância M1d_P1/P6

1 289,0 kgf 30 m 17338,80 kgf.m

2 560,0 kgf 27 m 30242,58 kgf.m

3 542,4 kgf 24 m 26035,66 kgf.m

4 525,1 kgf 21 m 22052,25 kgf.m

5 505,7 kgf 18 m 18206,09 kgf.m

6 485,7 kgf 15 m 14569,61 kgf.m

7 453,1 kgf 12 m 10874,53 kgf.m

8 417,6 kgf 9 m 7516,48 kgf.m

9 375,7 kgf 6 m 4508,42 kgf.m

10 362,2 kgf 3 m 2173,40 kgf.m

Nível P1_P5_P6_P10 P2_P4_P7_P9 P3_P8 (ax) ∆Md_P1/P5/P6/P10 ∆Md_P2/P4/P7/P9 ∆Md_P3/P8

1 9983,7298 kgf 19593,0573 kgf 21340,4257 kgf 0,0134 m 533,13 kgf.m 1046,27 kgf.m 569,79 kgf.m

2 9983,7298 kgf 19593,0573 kgf 21340,4257 kgf 0,0131 m 523,15 kgf.m 1026,68 kgf.m 559,12 kgf.m

3 9983,7298 kgf 19593,0573 kgf 21340,4257 kgf 0,0126 m 503,18 kgf.m 987,49 kgf.m 537,78 kgf.m

4 9983,7298 kgf 19593,0573 kgf 21340,4257 kgf 0,0119 m 473,23 kgf.m 928,71 kgf.m 505,77 kgf.m

5 9983,7298 kgf 19593,0573 kgf 21340,4257 kgf 0,0108 m 431,30 kgf.m 846,42 kgf.m 460,95 kgf.m

6 9983,7298 kgf 19593,0573 kgf 21340,4257 kgf 0,0095 m 379,38 kgf.m 744,54 kgf.m 405,47 kgf.m

7 9983,7298 kgf 19593,0573 kgf 21340,4257 kgf 0,0079 m 315,49 kgf.m 619,14 kgf.m 337,18 kgf.m

8 9983,7298 kgf 19593,0573 kgf 21340,4257 kgf 0,0062 m 247,60 kgf.m 485,91 kgf.m 264,62 kgf.m

9 9983,7298 kgf 19593,0573 kgf 21340,4257 kgf 0,0042 m 167,73 kgf.m 329,16 kgf.m 179,26 kgf.m

10 9983,7298 kgf 19593,0573 kgf 21340,4257 kgf 0,0020 m 79,87 kgf.m 156,74 kgf.m 85,36 kgf.m



Para o vento à 90º: 

Quadro A-12 - Cálculo de M1d dir. y 

 

ƩM1d = 618443,40 kgf.m 

 

Quadro A-13 - Cálculo de ∆M1d dir. y 

 

Ʃ∆Md = 27963,99372 kgf.m 

 

 

 

 

Nível P6_P10 P7_P8_P9 Distância M1d_P6/P10 M1d_P7/P8/P9

1 292,2 kgf 584,3 kgf 30 m 17529,60 kgf.m 52588,80 kgf.m

2 566,2 kgf 1132,4 kgf 27 m 30574,80 kgf.m 91724,40 kgf.m

3 548,4 kgf 1063,7 kgf 24 m 26321,76 kgf.m 76589,28 kgf.m

4 530,8 kgf 1061,7 kgf 21 m 22294,44 kgf.m 66883,95 kgf.m

5 511,3 kgf 1022,6 kgf 18 m 18406,08 kgf.m 55218,24 kgf.m

6 491,0 kgf 982,0 kgf 15 m 14729,70 kgf.m 44189,10 kgf.m

7 458,1 kgf 916,2 kgf 12 m 10993,92 kgf.m 32982,12 kgf.m

8 422,2 kgf 844,3 kgf 9 m 7599,06 kgf.m 22797,18 kgf.m

9 379,8 kgf 759,7 kgf 6 m 4557,96 kgf.m 13673,88 kgf.m

10 366,2 kgf 732,4 kgf 3 m 2197,26 kgf.m 6591,87 kgf.m


