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RESUMO 
LEAL, M. A. S. Verificação da utilização do Coeficiente B2 para a avaliação dos 
efeitos da não linearidade geométrica de estruturas em concreto armado. 2016. 
132 f. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, 
Bahia, 2016. 

 
Em tempos em que a sociedade necessita de edificações cada vez mais altas e 

esbeltas, em decorrência do aumento exponencial da população, a análise da não 

linearidade geométrica em estruturas de concreto armado torna-se, quase sempre, 

indispensável. Normalmente, as estruturas estão submetidas a carregamentos 

horizontais (ex: Vento) e verticais (ex: peso da edificação), o que ocasiona para as 

construções mais esbeltas, elevados valores de esforços atuantes no interior das 

estruturas, assim como, de deslocamentos laterais e de rotações. Visando manter a 

integridade estrutural, é de extrema importância avaliar o processo que ocorre entre 

os esforços solicitantes e os deslocamentos. Nesse âmbito, é possível realizar essa 

avaliação por duas maneiras: a metodologia aproximada ou a metodologia exata. A 

análise aproximada é realizada através de coeficientes majoradores (Coeficientes B2 

e   ) que visam se aproximar do comportamento real da estrutura e se caracterizam 

por realizar suas análises na posição indeformada da edificação. Já a análise exata 

é moldada por uma formulação matemática exata e abrange a posição deformada 

da estrutura, assim, não impõe nenhuma restrição para a análise. Essa dissertação 

se propõe a fazer uma validação da metodologia baseada no Coeficiente B2 

(apresentada pela norma NBR 8800:2008) para o uso em construções de concreto 

armado. Para isso, serão comparados os valores obtidos na análise do Coeficiente 

B2, com os valores gerados pelo Coeficiente    (já amplamente validado pelo meio 

acadêmico) e com os valores oriundos do ANSYS (software mundialmente 

conhecido e que realiza suas análises através da metodologia que torna a estrutura 

mais condizente com a realidade). 

  

Palavras-chave: Estruturas de concreto armado, Parâmetros de estabilidade, 
Deslocabilidade lateral, Coeficiente B2, ANSYS. 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
LEAL, M. A. S. Verification using the B2 coefficient for the evaluation of the 
effects of geometric nonlinearity of structures in reinforced concrete. 2016. 132 
f. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, 
Bahia, 2016. 

 

At a time when society needs more high and slender buildings, due to the 

exponential increase in population, the geometric nonlinearity analysis in reinforced 

concrete structures is usually indispensable. Usually the structures are subjected to 

horizontal loads (like wind) and vertical (like the weight of edification), which leads to 

slenderer construction, high levels of forces acting within the structures, as well as 

lateral displacements and rotations. In order to maintain the structural integrity, it is 

almost important to assess the iterative process that occurs between strain and 

displacement. In this context, it is possible to carry out this assessment in two ways: 

the approximate methodology or the exact methodology. The approximate analysis is 

conducted through amplifiers coefficients intended to approach the actual behavior of 

the structure and are characterized by their hold on the building undeformed position. 

Already the exact analysis is shaped by an exact mathematical formulation and 

covers the deformed position of the structure, as well as imposes no restriction for 

analysis. This thesis aims to make a validation of the methodology based on the B2 

coefficient (presented by the steel standard) for use in constructions of reinforced 

concrete. For this, the values obtained in the analysis of B2 coefficient will be 

compared with the values generated by coefficient    (widely validated by academy) 

and the numerical results arising from ANSYS (world renowned software and 

performs its analysis through the methodology almost exact). 

 
Keywords: Concrete structures, Lateral displacements, Stability parameters, B2 
coefficient, ANSYS. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1.  INICIAÇÃO HISTÓRICA 
 

A humanidade é capaz de fazer coisas incríveis, como pode ser visto ao longo 

de sua história. Na engenharia não é diferente, a evolução está presente no dia a dia 

da população, as construções estão se tornando cada vez mais arrojadas, fazendo 

com que o número de prédios altos e esbeltos cresça de forma exponencial. 

Isso tudo teve origem nos primórdios da humanidade, onde, pouco a pouco, o 

homem foi adquirindo conhecimento, e, a partir de suas análises, foi capaz de fazer 

as maravilhas que são vistas na contemporaneidade. Esse avanço no conhecimento 

perpassa por diferentes áreas, e, a união de umas com as outras, vão tornando 

possíveis à realização de feitos históricos e facilitando, portanto, a vida da 

população.  

Uma das áreas que mais trouxeram benefícios para a vida do homem foi a 

engenharia. A evolução dessa área do conhecimento se deu ao longo de vários 

séculos. Os homo sapiens deram início a essa trajetória quando começaram a 

procurar por locais seguros para se refugiarem das intemperes climáticas. As buscas 

por locais habitáveis fizeram com que, no período neolítico, as primeiras construções 

aparecessem. 

A Figura 1.1 retrata uma imagem das primeiras construções realizadas pelo 

homem. A principal característica dessas construções é a utilização da pedra como 

material básico. No entanto, essas construções ainda não davam condições de 

moradia, tendo a sua função básica de templo ou câmara mortuária.  
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Figura 1.1 - Interior do Nuraguês na Sardenha – Itália 

 

 (Fonte: BRASILESCOLA. Disponível< http://www.brasilescola.com/historiag/as-construcoes-
nuragues-dolmens-no-periodo-neolitico.htm>. Acesso 20 Fev. 2015) 

 

A partir dessas construções iniciais, o homem começou a buscar novos tipos 

de materiais que lhe favorecessem. Na arquitetura da Mesopotâmia, se deu início ao 

uso do tijolo de barro cozido. No entanto, devido à sua baixa resistência, não é uma 

técnica usada com frequência.  

Em Atenas, segundo Kaefer (1998), uma técnica inovadora foi idealizada pelo 

arquiteto Mnesikles, fazendo o uso do ferro para aumentar a confiabilidade das 

peças estruturais. É importante ressaltar que estas barras de ferro não podem ser 

interpretadas como pertencendo a uma forma equivalente à armadura utilizada no 

moderno concreto armado, mas é possível considerar outra forma de se associar um 

material dúctil a um material frágil, de modo a ser capaz de utilizar o material frágil 

sob tração. 

Kaefer (1998) aborda que em meados do século XIX, teve início a invenção do 

cimento Portland, realizando a queima de calcário e argila moídos e submetidos à 

alta temperatura. Em 1850, têm-se os primeiros registros da utilização do cimento 

armado na construção. O engenheiro Joseph Louis Lambot foi o pioneiro nas 

experiências práticas que introduziam ferro numa massa de concreto. 

Ainda segundo Kaefer (1998), apesar dos estudos de Lambot, apenas em 

1877, Hyatt conseguiu compreender o real papel da armadura no trabalho com o 

concreto como uma estrutura composta. Depois desse acontecimento, os estudos a 

http://www.brasilescola.com/historiag/as-construcoes-nuragues-dolmens-no-periodo-neolitico.htm
http://www.brasilescola.com/historiag/as-construcoes-nuragues-dolmens-no-periodo-neolitico.htm
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respeito da utilização do concreto armado nas estruturas se desenvolveram 

bastante. Esse avanço, basicamente, foi possível com a disseminação dos conceitos 

da informática, que proporcionou a realização de análises de forma muito mais 

rápida e precisa. 

O desenvolvimento da informática foi algo extremamente benéfico para a 

engenharia. Pode-se dizer que grande parte da evolução se deu também pela 

melhoria dos materiais de construção e dos métodos construtivos. Para essa 

melhoria, foram necessários ensaios em modelos experimentais, representando a 

união da informática com a engenharia. 

Com o advento das potentes máquinas - também conhecidas por 

computadores, os poderosos métodos numéricos que lhe seguiram tornaram a 

análise estrutural muito mais rápida e eficiente. Os cálculos, antes do 

desenvolvimento adquirido na atualidade, eram mais simplórios, levando a 

construções mais robustas, e em muitas fases do cálculo utilizava-se de artifícios 

simplificadores. 

Já na atualidade, existe a necessidade de realizar prédios mais esbeltos, seja 

pela nova concepção da arquitetura moderna, quanto da necessidade de se realizar 

mais construções em menos espaço e em tamanhos maiores em virtude da 

explosão demográfica ocorrida no final do século XIX. Nesses novos modelos 

sociais, as soluções estruturais necessitam de uma avaliação mais rigorosa em 

relação às variáveis antes aproximadas. 

Nesse cenário, a realização de edifícios modernos e esbeltos torna-se 

indispensável a análise da não linearidade geométrica, já que o estudo acerca dos 

deslocamentos e das deformações são os grandes responsáveis pela manutenção 

da estabilidade global das estruturas.  

Quando se trata da não linearidade geométrica é de fundamental importância a 

consideração das deformações causadas pela atuação das forças. No estudo de 

grandes deformações, onde existe o aumento gradativo do carregamento, a 

geometria da estrutura apresenta significativa variação, o que tende a ter influência 

bastante significativa nos resultados finais. Sendo assim, pode ser concluído que é 

necessário resolver esses problemas de segunda ordem por métodos iterativos. 
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De maneira geral existem dois tipos de efeitos de não linearidade geométrica. 

O primeiro é o efeito global, e o segundo é o efeito local. Silva (2012) descreve que 

o efeito local faz referência com a estabilidade de cada elemento, onde a força 

normal atuando na deformação do elemento relativa a sua corda, acarreta no 

surgimento do momento de 2ª ordem. E o efeito global está interligado com a 

deslocabilidade lateral da estrutura e os momentos de tombamento oriundos da 

carga vertical com os deslocamentos horizontais. 

Cabe ressaltar que muitos autores dão preferência em denominar os efeitos de 

segunda ordem como a análise da não linearidade geométrica, uma vez que essa 

análise não termina apenas na segunda configuração da posição deformada, na 

realidade ela não tem um número pré-definido de iterações que são necessárias. 

Nessa dissertação será abordada a análise da não linearidade geométrica em 

edifícios de concreto armado. A não linearidade dos materiais será abordada de 

forma sucinta, já que não é o objetivo principal dessa dissertação. O grau da 

simplificação da solução depende essencialmente do método de resolução do 

problema, dos objetivos da análise e da respectiva precisão. 

A principal contribuição que este trabalho visa incorporar ao meio técnico é a 

validação dos coeficientes B1 e B2, utilizados na análise da estabilidade estrutural 

em edificações de aço, para utilização nas estruturas de concreto armado. É 

importante comentar que esta dissertação segue uma metodologia semelhante ao 

do trabalho de Leal (2014), no qual as estruturas de aço foram o objeto de estudo. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 
 

As justificativas dessa dissertação se confundem em muitos aspectos com a 

real motivação para a realização deste trabalho, e estão intimamente conectadas 

com os assuntos abordados no item anterior. A evolução ocorrida na Engenharia 

remete a população a uma série de benefícios que podem ser vislumbrados no 

cotidiano dos seres humanos, e que serão acompanhados pelo aparecimento de 

novas e complexas dificuldades para os engenheiros.  
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Neste contexto, é de fundamental importância salientar que o meio técnico 

precisa estar preparado e bem informado sobre as novas tecnologias e princípios. 

Para tanto, é imprescindível que o profissional esteja em constante estudo de 

artigos, publicações científicas atreladas à parte prática que possam trazer 

resultados experimentais factíveis. Dessa maneira haverá um engrandecimento nas 

discussões e no nível de conhecimento dos profissionais da área. 

Trazendo a justificativa para uma escala mais específica após ter sido 

elucidado as justificativas em meio mais amplo, pode-se afirmar que esta 

dissertação busca conceituar o campo de estudo referente à avaliação dos efeitos 

da não linearidade geométrica em edifícios de concreto. No primeiro instante, os 

resultados experimentais muitas vezes constatam a importância ou não da 

consideração da característica geométrica não linear nas estruturas aporticadas. 

Num segundo momento, é de grande importância salientar que existem distintos 

métodos que resultam em análises com maior ou com menor precisão e que visam a 

obtenção dos esforços solicitantes na posição deformada. No meio técnico, os 

esforços solicitantes na posição final podem ser definidos pelas forças internas 

atuantes na configuração deformada. 

Neste âmbito, existem dois tipos de análises para a obtenção dos 

deslocamentos e deformações. O primeiro tipo é definido como análise aproximada 

na qual sua formulação se baseia em análises geometricamente lineares e se 

caracteriza pela obtenção dos esforços solicitantes a partir das condições de 

equilíbrio na configuração indeformada. Por fim, as forças internas terminam 

sofrendo influência da deslocabilidade dos elementos estruturais e são aproximadas 

por coeficientes majoradores. A segunda análise se baseia principalmente em 

formulações matemáticas geometricamente exatas, onde se caracterizam por 

validarem resultados mesmo em situações de grandes deslocamentos e grandes 

rotações. Nessa metodologia, a influência da não linearidade geométrica é abordada 

sem a necessidade do emprego de coeficientes e, desta forma, acaba por permitir a 

geração de modelos mais realísticos na simulação do comportamento da estrutura. 

O comparativo que será realizado neste trabalho é importante para que os 

profissionais estejam bem fundamentados, em termos teóricos, a respeito da relação 
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entre os valores obtidos por cada uma das análises e, ainda, sobre possíveis 

limitações de aproximação efetuados pelo método sob linearidade geométrica.  

É importante comentar que o processo que avalia os efeitos da não linearidade 

geométrica em estruturas de concreto possui certa limitação, sendo assim, seria 

interessante testar outros métodos para avaliar esse tipo de não linearidade com 

intuito de obter resultados mais próximos da realidade. 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

O objetivo deste trabalho é verificar se é válida a utilização do Coeficiente B2, 

considerado na análise da estabilidade estrutural em edifícios de aço, nas estruturas 

de concreto armado. Além disso, será analisado se essa metodologia apresenta 

resultados com alguma limitação. 

 

1.4. METODOLOGIA 
 

Para se atingir o objetivo deste trabalho, será utilizada a análise aproximada 

realizada para as estruturas de aço, regidas pela NBR8800:2008 - Projeto de 

estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Através do 

coeficiente simplificador B2, serão comparados os resultados encontrados com os 

obtidos através de outro método simplificado, já amplamente testado pelo meio 

técnico, no qual se encontra na norma NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de 

concreto - Procedimento. Tal análise é construída através do Coeficiente     e 

também será comparado a métodos exatos através do programa Ansys 14.0, no 

qual será feito a partir do método dos elementos finitos. Nesta modelagem, são 

utilizadas formulações de vigas exatas considerando os efeitos da não linearidade 

geométrica. 

Esse estudo é fundamentado na avaliação estrutural de pórticos 

tridimensionais, similar ao estabelecido pela NBR 6118:2014, sob o efeito de 

carregamentos verticais e horizontais, e da confecção de gráficos e planilhas 
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evidenciando os resultados obtidos. É necessário salientar que os exemplos 

propostos serão submetidos a forças aplicadas sobre os elementos estruturais, 

tornando viável a visualização do comportamento não linear numa certa escala 

referente aos efeitos da deslocabilidade global. No decorrer dessa dissertação, será 

mostrado que a estrutura pode ser classificada, de acordo com a sua suscetibilidade 

à influência da não linearidade geométrica global, através do Coeficiente B2. 

A análise linear das estruturas em pórticos será realizada pela utilização da 

ferramenta computacional conhecida como FTOOL (Two-dimensional Frame 

Analysis Tool), o qual é um programa idealizado pelo Luiz Fernando Martha. Esse 

programa com o passar do tempo, sofreu algumas modificações e atualizações, e 

por fim foi lançada uma versão em julho de 2015 (Versão 3.01) que será a utilizada 

neste trabalho.  

A análise geometricamente exata (não linearidade geométrica) será obtida 

através do programa computacional Ansys, o qual se baseia em formulações 

condizentes com situações de grandes deslocamentos e grandes rotações. O Ansys 

é um programa que utiliza o Método dos Elementos Finitos, que pode ser utilizado 

de diversas formas, uma delas é para analisar a não linearidade geométrica, que 

será o foco desse trabalho. Esse programa tem sua origem no ano de 1970 e foi 

idealizado por John Swanson, em Canonsburg na Pensilvânia.  

 

1.5. DISPOSIÇÃO DOS CAPÍTULOS 
 

O trabalho foi realizado e subdivido em cinco capítulos. No âmbito geral, os 

capítulos 2 e 3 apresentam a fundamentação teórica do tema tratado, e os demais 

capítulos estão concentrados na apresentação e análise dos resultados obtidos.  

No Capítulo 2, serão caracterizados alguns dos diversos métodos aproximados 

para avaliação dos efeitos de segunda ordem, ou, como também são conhecidos, os 

efeitos da não linearidade geométrica em edifícios de concreto. Neste âmbito, são 

apresentadas as metodologias recomendadas pelas normas técnicas brasileiras e 

baseadas no Coeficiente   , Parâmetro α (apenas como comparativo com o primeiro 

coeficiente) e Coeficiente B2. Os dois primeiros são regidos pela NBR 6118:2014, a 
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qual se refere ao projeto de estruturas de concreto armado. Já o método baseado no 

Coeficiente B2 é apresentado pela NBR 8800:2008, e pode ser caracterizado como 

mais útil na análise das estruturas de aço. Serão estudados ainda neste capítulo, 

alguns dos parâmetros básicos de cada um dos métodos citados como, por 

exemplo, os pontos positivos e negativos, a fundamentação matemática e casos 

práticos de aplicação. Por fim será realizada uma comparação entre o Coeficiente    

e o Coeficiente B2, já que esse é o objetivo central dessa dissertação.  

No Capítulo 3, serão apresentados os resultados das análises de uma série de 

pórticos tridimensionais, com diferentes especificações, para ser possível observar, 

dentre outras características, a proximidade entre o método aproximado e o método 

geometricamente exato. Para facilitar o entendimento dos dados, os valores serão 

dispostos em figuras e tabelas. É importante frisar que não é o intuito do trabalho 

esgotar a complexa formulação do programa, mas sim, expor ao leitor alguns 

aspectos da aplicação da teoria não linear para elementos de barras. Ainda neste 

capítulo,  

Vale ressaltar que a avaliação da capacidade resistente dos elementos 

estruturais não será abordada nesta dissertação. Esse estudo limita-se à avaliação 

da deslocabilidade global de estruturas aporticadas em regime elástico, e seus 

efeitos sobre os diferentes tipos de esforços.  

No Capítulo 4, serão apresentadas as conclusões finais da dissertação e uma 

análise dos resultados observados para o Coeficiente B2 no concreto armado 

comparando com o    e o método geometricamente exato. Neste capítulo, serão 

comparados os resultados obtidos e analisadas as discrepâncias entre os esforços 

solicitantes na posição deformada gerados pelas metodologias propostas.   
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2. VERIFICAÇÃO DA DESLOCABILIDADE LATERAL  
 

A principal função deste item é trazer alguns conceitos e definições 

extremamente importantes para o bom entendimento dos capítulos que serão 

apresentados a seguir nesta dissertação. Também, serão caracterizados alguns 

termos usualmente empregados pelo meio acadêmico. 

 

2.1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 
 

A análise estrutural inicia seu estudo no cálculo, fazendo referência à 

determinação dos esforços internos do elemento, das suas reações nos apoios, dos 

deslocamentos e rotações, e das tensões e deformações. As formulações de cálculo 

são procedimentos numéricos, que são obtidas das hipóteses consideradas na 

concepção do modelo inicial da estrutura. As condições do modelo estrutural 

adotado têm que representar, de forma mais precisa possível, o comportamento real 

da estrutura. 

A análise baseada na linearidade geométrica, também chamada de análise de 

primeira ordem, se caracteriza por avaliar a estrutura em sua posição inicial, ou seja, 

sem a ocorrência de grandes deformações. Quando as deformações são bastante 

elevadas e passam do limite elástico, elas se tornam irreversíveis. Sendo assim, 

Silva (2012) afirma que esta hipótese só é válida para pequenos deslocamentos e 

deformações.  

Outro conceito importante a ser apresentado é a análise da não linearidade 

geométrica, onde se realiza a conceituação do comportamento da estrutura em seu 

estado deformado, como é possível visualizar na Figura 2.1. Segundo a NBR 

8800:2008, essa análise apresenta três possibilidades distintas, podendo ser 

utilizadas qualquer uma delas, respeitando suas limitações. Sendo elas, a análise 

exata, as formulações aproximadas e ainda as adaptações na análise da ordem 

anterior.  
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Figura 2.1 - Efeito das não linearidades 

 

 (FONTE: SILVA, 2012) 

 
A análise geometricamente exata realiza a verificação da estrutura em sua 

posição deformada, diferentemente do que ocorre na análise de primeira ordem. É 

necessário salientar que não existe nenhuma limitação no campo dos 

deslocamentos e das deformações. A limitação ocorre pelos critérios de 

dimensionamento e resistência definidos pelas equações constitutivas. 

A grande questão que incomoda os estudiosos da área é que ainda não foi 

possível estabelecer parâmetros, que limitem ou norteiem até que ponto é possível 

confiar nos resultados aproximados. Com isso, torna-se fundamental a disseminação 

do uso da formulação geometricamente exata, como forma de evitar possíveis erros 

de julgamento. 

O último conceito inicial a ser definido, para a boa compreensão do leitor dessa 

dissertação, é a análise elástica, que se caracteriza por realizar o estudo de 

materiais com caráter linear e elástico. Em outras palavras, são aqueles materiais 

que não sofrem deformações irreversíveis ao interromperem o carregamento que 

estava sendo aplicado. Também pode ser chamado de análise sob linearidade dos 

materiais.  

 

2.2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O atual cenário da construção civil no Brasil e no mundo, tem tornado as 

estruturas mais esbeltas e com altura superior, quando comparados às construções 

do século passado, por conta, principalmente, de fatores como o crescimento 



21 

 
 

populacional e limitação das áreas próprias para construir edificações nas grandes 

metrópoles. Com esse novo padrão de edificações, os esforços solicitantes na 

estrutura também se tornaram elevados, e aliados à existência de deslocamento 

inerente a qualquer construção, torna-se imprescindível à verificação da 

deslocabilidade lateral.  

A análise do equilíbrio da estrutura deve ser realizada considerando a 

configuração deformada, onde acontece à interação entre as forças atuantes e os 

deslocamentos que foram gerados, o que provoca o surgimento de esforços 

adicionais. Nessa conjuntura, os já conhecidos efeitos da não linearidade geométrica 

ganham força. Estes efeitos, geralmente, são muito importantes e não podem ser 

desprezados nas estruturas esbeltas; já em outras construções, não necessitam ser 

considerados, a exemplo das estruturas robustas. 

De forma simples, a análise da não linearidade geométrica deve ser realizada 

quando os seus efeitos sejam significativos. Entretanto, alguns escritórios de 

projetos não realizam a análise estrutural exata da não linearidade geométrica, já 

que a mesma não constitui um processo simples. Esta análise requer a 

consideração da não linearidade estrutural, que demanda tempo adicional e 

ferramentas nem sempre disponíveis nos escritórios de cálculo. 

Uma solução para esse problema é o desenvolvimento de métodos 

simplificados que são capazes de prever, com uma boa margem de segurança, o 

comportamento estrutural em processos da não linearidade geométrica. 

Na sequência deste capítulo, serão abordados os diferentes tipos de não 

linearidade existentes nas estruturas de concreto armado. Além disso, será realizada 

uma caracterização dos métodos aproximados da análise da deslocabilidade lateral, 

mostrando as características de cada parâmetro, demonstrando suas formulações e 

destacando a importância de cada um na verificação estrutural. 
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2.3. TIPOS DE NÃO LINEARIDADE 
 

Para realizar a verificação dos parâmetros da deslocabilidade lateral, é muito 

importante analisar os conceitos de não linearidade. Ao se trabalhar com o concreto 

armado, percebe-se que a estrutura apresenta um comportamento não linear, devido 

a sua característica constitutiva.  

Franco e Vasconcelos (1991) discutiram sobre a instabilidade das estruturas. 

Nesse trabalho, eles afirmam que o estado limite de flambagem nada mais é do que 

uma situação de perda de estabilidade. Comentam ainda que o termo flambagem 

deveria ser alterado para o termo de “não linearidade”, englobando tanto o 

comportamento não linear geométrico quanto o físico. 

Nos problemas da engenharia estrutural é possível dividir a não linearidade do 

concreto armado em três tipos distintos: 

 A não linearidade física (NLF); 

 A não linearidade geométrica (NLG); 

 A não linearidade por contato (NLC). 

Reforçando o que foi dito anteriormente, o comportamento não linear, segundo 

Bathe (1996), pode ter três origens distintas: 

 Comportamento não linear do tipo cinemático - Pela ocorrência de grandes 

deslocamentos, rotações e deformações que são oriundos da análise; 

 Comportamento não linear do tipo constitutivo – Se dá pela característica de 

cada material, quando as deformações se dão de forma inelástica; 

  Característica não linear das condições de contorno – Se dá pelo contato e 

pelo atrito que ocorre entre os materiais que atuam no processo através de 

uma superfície de contato, na qual pode variar de acordo com o tempo e 

carregamento. 

Segundo Moncayo (2011), para projetos de edificações de concreto armado, se 

fazem necessárias, apenas, as análises da não linearidade física e geométrica, uma 
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vez que a NLC não se faz presente nesse tipo de estrutura. Proença (2010) define a 

NLC como uma alteração nas condições iniciais de contorno, onde um vínculo pode 

aparecer ou desaparecer conforme a mudança oriunda do estado de deformação. 

A NLF e a NLG serão abordadas nos próximos sub-tópicos. Entretanto, será 

dada maior ênfase apenas aos problemas referentes a não linearidade geométrica, 

uma vez que os objetivos dessa dissertação se norteiam nesse princípio.  

 

2.3.1. NÃO LINEARIDADE FÍSICA 
  

A não linearidade física está relacionada com os efeitos causados pelo 

comportamento do material, que nesse estudo se caracteriza pelo uso do concreto 

armado. Os efeitos, segundo Pinto (1997), são conhecidos por: fissuração, fluência, 

escoamento da armadura, entre outros. 

A principal causa do comportamento não linear do concreto armado ocorre pela 

propriedade intrínseca dos materiais que provoca a perda de rigidez dos elementos 

estruturais. Na Figura 2.2, pode ser visualizado o comportamento do módulo de 

elasticidade do concreto no diagrama Tensão x Deformação. 

 

Figura 2.2 - Diagrama Tensão x Deformação 

 

(FONTE: MONCAYO, 2011) 

 
A Figura 2.2 representa o diagrama Tensão x Deformação do concreto. Nela é 

possível verificar que para o aumento do carregamento, e, consequentemente, da 
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tensão atuante, a resposta do concreto não é igual para os casos distintos. Conclui-

se diante do exposto que o módulo de elasticidade (  ) não é constante. Além disso, 

é possível observar que o arctg (  )  sofre variação com o aumento da deformação. 

Bonet e Wood (1997) afirmam que a não linearidade do material está 

relacionada principalmente com a parte constitutiva do material, para o qual a 

relação entre as tensões e deformações tem caráter não linear, ou seja, o seu 

diagrama segue o mesmo princípio mostrado na Figura 2.2. Os autores comentam 

ainda que o comportamento físico do material é fundamentado nas equações 

constitutivas, que possuem características não lineares. 

Cabe salientar, que no cotidiano dos projetistas, segundo Moncayo (2011), a 

análise estrutural leva em consideração os momentos fletores. Diante disso, é muito 

importante a utilização do diagrama conhecido como momento-curvatura (M-1/r) na 

análise não linear da estrutura, e o diagrama normal-momento-curvatura (N-M-1/r), 

que deve ser utilizado nos cálculos oriundos de peças submetidos aos esforços 

normais, como podem ser vistos nas Figura 2.3 e Figura 2.4, respectivamente. 

 

Figura 2.3 - Diagrama Momento-Curvatura 

 

(FONTE: MONCAYO, 2011) 
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Figura 2.4 - Diagrama Normal-Momento-Curvatura 

 

(FONTE: MONCAYO, 2011) 

 

A norma NBR 6118:2014 mostra que para a análise global das estruturas, é 

possível considerar um valor único (constante) para a rigidez da edificação (  ), mas 

deve-se utilizar um coeficiente redutor. Esse coeficiente tem como característica a 

simulação da variação do módulo de rigidez, e realizar uma estimativa aproximada 

dos efeitos da não linearidade do material. 

Cada coeficiente tem um valor diferenciado se for levado em conta o elemento 

estrutural em questão. Os valores desses coeficientes aparecem no capítulo 15 da 

NBR 6118:2014, sendo eles: 

 Para lajes:                    

 Para vigas:                   para   
     e 

                                     para   
     

 Para pilares:                   

Onde: 

   é a armadura de tração; 

  
  é a armadura de compressão para vigas duplamente armadas; 

   é o momento de inércia da seção (bruta) do concreto armado; 

    é o modulo de elasticidade tangente do concreto, dado por: 
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        √    

    é a resistência característica do concreto à compressão. 

Duas observações podem ser feitas, de acordo com Moncayo (2011). A 

primeira delas está relacionada com o fato que esses coeficientes só podem ser 

usados para estruturas reticuladas com mais de quatro pavimentos, já que não 

existem estudos satisfatórios que comprovem sua eficiência para edifícios de menos 

que quatro andares. A segunda é o fato da dificuldade de ocorrer a condição de 

armação da viga possuir   
    , então, geralmente, utiliza-se a seguinte equação 

de redução                  . 

Vale ressaltar, novamente, que a não linearidade dos materiais será abordada 

de forma simplificada, já que não é o objetivo principal dessa dissertação. O 

comportamento dos materiais passará por uma simplificação da situação real. O 

grau dessa simplificação depende essencialmente do método de resolução do 

problema, dos objetivos da análise e da respectiva precisão. 

  

2.3.2. NÃO LINEARIDADE GEOMÉTRICA 
 

Uma edificação habitual está sempre sendo solicitada por ações verticais e 

horizontais, como pode ser visto na Figura 2.5, onde tem-se a força horizontal 

provocada pelo vento, e vertical, caracterizada pelo peso próprio da edificação. 

Quando apenas atuam as forças verticais e horizontais na posição inicial ou 

indeformadas, os esforços atuantes geram um deslocamento que acarreta no 

aparecimento dos momentos de 1ª ordem, e, dessa forma, surge uma nova 

configuração da estrutura, conhecida como posição deformada. Neste novo estado, 

as ações atuantes acarretam no aparecimento dos momentos de 2ª ordem, como 

pode ser visto na Figura 2.5. 
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O estudo da não linearidade geométrica realiza uma avaliação dos esforços 

internos que atuam configuração deformada nas estruturas de concreto armado. É 

possível dizer que existem os seguintes métodos de análise: o método aproximado e 

o método geometricamente exato. De maneira básica, a primeira metodologia tem 

como proposta estimar o comportamento real da estrutura por processos 

simplificados que levam à majoração dos esforços de primeira ordem, para a 

consideração dos esforços na configuração deformada. 

Já a segunda metodologia tem como característica fundamental a utilização de 

métodos de cálculos mais complexos, nos quais avaliam a estrutura sob um aspecto 

de não linearidade geométrica com formulações exatas desenvolvidas para grande 

parte dos tipos de estruturas presentes na contemporaneidade.  

Para a realização dos estudos acerca da aproximação do comportamento mais 

realístico das edificações, Macgregor e Wight (2009) analisam os efeitos de primeira 

e segunda ordem da seguinte maneira: 

“Uma análise de primeira ordem é aquela em que o efeito das deflexões 
laterais é ignorado. Os momentos e deformações resultantes são 
linearmente relacionados com as cargas. Numa análise de segunda ordem, 
o efeito de desvios em momentos é considerado. Os momentos e 
deformações resultantes incluem os efeitos da esbeltez, e, portanto, não 
são lineares em relação à carga. ” 

 
Desta forma pode-se constatar que a análise de primeira ordem considera a 

posição indeformada, enquanto a análise de segunda ordem considera a posição 

deformada da peça. 

  (FONTE: AUTOR) 

Figura 2.5 - Momentos resultantes em suas posições iniciais e finais. 
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De acordo com França (1991), ao se analisar os problemas de estabilidade 

estrutural, ou, como também são conhecidos, problemas de instabilidade das 

estruturas, percebe-se que existem três tipos bastante comuns na engenharia, que 

são eles:  

 Problemas de flambagem ou de instabilidade com bifurcação do equilíbrio; 

 Problema de 2ª ordem; 

 Problema de ponto limite. 

Os problemas relacionados à flambagem, resumidamente, pode ser 

caracterizado como um pilar reto, sem nenhuma imperfeição em sua seção, de 

material elástico linear, submetida à ação de carga axial P, conforme Figura 2.6. 

Essa carga é uma compressão que vai tendo seu módulo aumentado com o passar 

do tempo, até que força atinja um limite, conhecido como carga crítica de equilíbrio, 

para o qual o equilíbrio estrutural antes estável, bifurca-se. Nessa nova 

representação, esse pilar ou barra pode ter agora duas posições possíveis para 

equilibrar-se, a primeira, reta e a segunda fletida. Essa nova configuração fletida da 

peça conceitua-se como flambagem.  

Figura 2.6 - Exemplo de flambagem 

 

(FONTE: SILVA, 2004) 

 
Os problemas denominados de não linearidade geométrica têm como 

característica principal a presença de uma força aplicada excentricamente em 

relação ao eixo de uma peça qualquer. Como exemplo para essa problemática, 

pode-se citar os pilares que por serem peças estruturais esbeltas submetidas a 

forças de compressão, os mesmos se submetem aos esforços de flexão de segunda 

ordem, podendo ser observado na Figura 2.7(a) e na Figura 2.7(b). Neste contexto, 
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Carmo (1995) diz ser imprescindível a existência de contraventamento nos pilares 

usuais, por elementos estruturais com rigidez suficiente para garantir a estabilidade 

global das construções. Um exemplo de estrutura de contraventamento pode ser 

visto na Figura 2.7(c).  

 

 

O Problema de ponto limite ocorre quando o equilíbrio torna-se instável, 

resultado do aparecimento de grandes deslocamentos, onde a mudança de 

equilíbrio não é acompanhada de uma bifurcação. 

A Figura 2.8 apresenta a brusca mudança de configuração gerada pela ação 

de um determinado valor da carga P. Segundo Vasconcelos (1997), esse é um caso 

de problema de ponto limite e a perda de estabilidade ocorre para a configuração 

geométrica afastada da inicial. 

Figura 2.8 - Exemplo do problema ponto limite 

 
(FONTE: VASCONCELOS, 1997) 

 

(a) Efeitos de 2ªordem (b) Efeitos de 2ªordem  (c) Contraventamento 

 (FONTE: SILVA, 2004) 

Figura 2.7 -  Atuação de cargas em diferentes pórticos 
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Após a conceituação sobre os tipos de não linearidades existentes, serão 

apresentados, no próximo tópico, serão apresentados os processos simplificados 

para a avaliação da deslocabilidade lateral.  

 

2.4. PROCESSOS SIMPLIFICADOS PARA A AVALIAÇÃO DA DESLOCABILIDADE 
LATERAL 

 

Para se realizar um bom projeto estrutural em edifícios de concreto armado é 

necessário realizar a verificação da deslocabilidade lateral. Essa etapa visa garantir 

condições seguras para a estrutura desempenhar suas funções, no estado limite 

último de estabilidade. A verificação da estabilidade pode ser realizada através de 

processos simplificados.  

Esses processos simplificados levam em consideração em suas análises os 

seguintes fatores: As seções transversais; as propriedades características de cada 

material; o tipo de carregamento atuante; as condições de contorno e de equilíbrio. 

Moncayo (2011) diz que é de fundamental importância a consideração das 

deformações de não linearidade geométrica nos casos de problemas que 

apresentam grandes deslocamentos, para os quais à medida que o carregamento 

vai aumentando, a geometria da estrutura apresenta significativa variação, o que 

tende a ter influência significativa nos resultados finais. Sendo assim, pode-se 

concluir que seja necessário resolver esses problemas de não linearidade 

geométrica por métodos iterativos. 

Os métodos aproximados se apresentam como processos de avaliação dos 

deslocamentos e deformações. Para salientar a importância a tais metodologias, é 

possível citar a recomendação das mesmas em duas normas técnicas nacionais, 

sendo elas: NBR 8800:2008 e NBR 6118:2014.  

A NBR 8800:2008 faz referência ao emprego de métodos aproximados quando 

enuncia que a análise não linear deve ser utilizada no instante em que os 

deslocamentos alterarem, de uma maneira significativa, os esforços internos. Afirma 

ainda, que essa análise tem outros tipos de abordagem como a metodologia das 

teorias geometricamente exatas e os métodos aproximados. 
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Existem diversas semelhanças entre as metodologias aplicadas pelas normas 

técnicas, assim como cada uma delas detém particularidades em suas 

recomendações.  

A avaliação do impacto causado pela não linearidade geométrica perpassa 

pela classificação estrutural em relação à sua deslocabilidade. Esse critério é de 

extrema importância, uma vez que a classificação dos elementos, segundo o 

mesmo, permite que as avaliações estruturais possam ser simplificadas e 

formuladas partindo do equilíbrio na configuração inicial. 

As orientações da norma brasileira NBR 8800:2008, que aborda o 

dimensionamento de estruturas de aço, classificam como deslocabilidade pequena, 

quando a relação entre o deslocamento lateral do pavimento em relação à base for 

igual ou inferior a 1,1, ou seja, em situações em que a influência exercida pelo 

comportamento geometricamente não linear dos elementos é insignificante, podendo 

ser desconsiderado. 

A norma brasileira que define os procedimentos para o cálculo de estruturas 

em concreto armado realiza uma análise parecida, ela estipula um limite no qual os 

efeitos oriundos da deslocabilidade lateral possam ser desconsiderados. As 

estruturas cujas características se assemelham à condição anterior são intituladas 

de “nós fixos”, uma vez que o Coeficiente    dá um valor menor ou igual a 1,1. 

Existe uma diferença entre a norma de aço e a de concreto armado, no que tange à 

classificação estrutural. A NBR 6118:2014 define as estruturas em nós fixos ou nós 

móveis, enquanto que a NBR 8800:2008 classifica as estruturas como de pequenas, 

médias e grandes deslocabilidades. 

Essas semelhanças e diferenças serão mostradas com mais detalhes nos 

próximos sub tópicos, nos quais irão ser conceituados os três tipos de parâmetros 

da verificação da deslocabilidade lateral, sendo dois deles apresentados na norma 

de concreto e o outro é visto através da norma de estruturas de aço. 
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2.4.1.  PARÂMETRO   
 

O Parâmetro   é comumente chamado de parâmetro de instabilidade  . 

Segundo Vasconcelos (1997), ele é fundamentado no trabalho desenvolvido por 

Beck & Konig por volta do ano 1967, aperfeiçoado por Franco em 1985. A principal 

característica desse processo é realizar uma análise quanto à “sensibilidade” da 

estrutura aos efeitos da não linearidade geométrica. 

De acordo com Lima (2001), o modelo proposto por eles consiste em realizar 

uma representação de um pórtico ou edifício a partir de um pilar engastado em uma 

extremidade e com a outra livre. Esse pilar estaria sob a ação de uma força vertical 

uniformemente distribuída ao longo de sua altura.  

A associação proposta por eles transformou os pilares de um pórtico espacial 

conectados de forma bastante rígidas e responsáveis pela transmissão de forças 

laterais provocadas pelo vento, em um pilar com rigidez equivalente, ou seja, seria 

igual à soma das rigidezes dos pilares que participavam da estrutura. 

França e Vasconcelos (2004) citam que uma limitação nessa metodologia é 

que, essa análise, não é capaz de verificar os efeitos da não linearidade em 

aspectos locais, assim como, não permite a estimativa dos esforços atuantes da 

estrutura deformada.  

Para minimizar a problemática do modelo proposto por Beck e Konig, que 

considerava a soma das rigidezes individuais dos pilares sem levar em consideração 

a influência das vigas no aumento da rigidez do pórtico, Franco (1985) dá início ao 

conceito de rigidez equivalente. No seu trabalho ele propõe que a rigidez do pilar 

que faz a representação da estrutura poderia ser similar à estrutura de 

contraventamento. 

A Figura 2.9 ilustra a existência de um elemento rígido fazendo com que a 

estrutura possa absorver de forma satisfatória a atuação de carregamentos 

horizontais, e a rigidez equivalente pode ser obtida através da soma das rigidezes 

de todos os pilares de contraventamento. Estruturas contraventadas podem ser 

definidas como aquelas que colaboram de alguma maneira para elevar a rigidez dos 

pórticos.  
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Figura 2.9 - Representação da deformada de estrutura com diferentes sistemas de 

contraventamento 

 

 (FONTE: LIMA, 2001) 

 

A Figura 2.10 ilustra uma estrutura com o modulo de rigidez   , de altura   sob 

a influência da carga de vento  , a qual sofrerá um deslocamento  .  

Figura 2.10 - Modelo do pilar equivalente 

 

(FONTE: AUTOR) 
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Segundo a teoria de Beck e Konig, o modulo de rigidez equivalente        pode 

ser obtido através da formulação do deslocamento da peça: 

 

E, isolando o termo da rigidez equivalente da Equação (2.1), tem-se: 

sendo: 

  é a ação horizontal distribuída uniformemente; 

  é altura total do edifício; 

  é o deslocamento horizontal do topo do edifício; 

Após a definição da rigidez equivalente, a NBR 6118:2014 recomenda a 

utilização do Parâmetro de instabilidade   como um dos possíveis critérios para 

desconsideração da não linearidade geométrica global no pórtico. Que pode ser 

expresso por: 

onde: 

     é a altura total da estrutura; 

   é o somatório de todas as forças verticais atuantes, com valores 

característicos; 

       é o somatório dos valores de rigidez de todos os pilares na direção 

considerada; 

 
      

 

       
     (2.1) 

 
            

  
 

(2.2) 

 

       √
  

     
 (2.3) 
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Essa norma ainda estabelece os seguintes limites para  :  

onde   é o número de pavimentos existentes. 

O valor obtido para o Parâmetro α deve ser menor do que os valores 

limites     . Esse resultado permite, também, conceituar as estruturas em nós fixos 

ou nós móveis. Se o valor calculado for menor ou igual a     , a influência da 

deslocabilidade global por ser desprezada e a estrutura é caracterizada como de 

"nós fixos". Todavia, se os resultados forem maiores que     , as estruturas são 

denominadas como de "nós móveis". 

Segundo postulados de Franco (1995), o limite         , mostrado na 

Equação (2.5), é recomendado para estruturas onde os carregamentos horizontais 

são absorvidos pela associação de pórticos e pilares parede. Ele ainda faz a 

menção da utilização dos valores de          e         , para construções onde 

a rigidez lateral é constituída apenas por pilares parede e apenas por pórticos, 

respectivamente. Esta recomendação é realizada da mesma forma pela norma NBR 

6118:2014. 

Nesse ponto é importante comentar sobre o critério de mobilidade, segundo o 

qual, são consideradas estruturas de nós fixos, aquelas para as quais os esforços de 

segunda ordem são menores que 10% dos de primeira ordem. Neste caso, os 

esforços de segunda ordem podem ser desprezados. Já as estruturas nas quais os 

esforços de segunda ordem são maiores que 10% dos de primeira, devem ser, 

obrigatoriamente, considerados no projeto da estrutura, são chamados de estruturas 

de nós móveis. 

Moncayo (2011) chama atenção para o fato de que no estudo do Parâmetro  , 

apesar de não ser caracterizada a fissuração estrutural, a não linearidade física do 

concreto exerce influência na definição dos limites     . Ele explica que o 

comportamento não linear não se dá exclusivamente pela fissuração, já que o 

                      (2.4) 

                   (2.5) 
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concreto quando submetido a esforços compressivos já impõe um comportamento 

característico não linear. 

 

2.4.1.1. UTILIZAÇÃO DO PARÂMETRO   NO COTIDIANO 
 

Existem muitas vantagens na utilização do método baseado no Parâmetro  , 

dentre elas, uma que merece destaque é o fato da sua parte teórica ser bastante 

simples, tornando muito prática a sua manipulação. Um uso prático desse 

procedimento está implícito no pré-dimensionamento dos pilares das edificações, já 

que pode poupar o tempo do calculista, dependendo do resultado encontrado.  

Apesar da facilidade no uso do parâmetro, é notório que há desvantagens 

inerentes ao Parâmetro  . Neste contexto, é possível destacar dois aspectos que 

não são abordados pelo método. O primeiro se dá pelo fato de que a não linearidade 

geométrica local não é comtemplada, e o segundo ocorre pela incapacidade de se 

realizar a estimativa dos esforços atuantes na estrutura em sua posição deformada. 

A característica marcante desse método tem a capacidade de avaliar a 

sensibilidade da estrutura apenas em relação aos efeitos globais, ou como também 

são conhecidos os efeitos P-Δ. Sendo necessário, portanto, fazer uso de outra 

metodologia aproximada que inclua os efeitos locais P-δ, ou então fazer uso de um 

artifício computacional capaz de equacionar os problemas através de formulações 

geometricamente exatas. 

Segundo a NBR 6118:2014, para realizar as estimativas em relação aos 

esforços solicitantes que surgem ao longo das deformações, o Parâmetro   não é 

autossuficiente e necessita, como já foi citado anteriormente, da utilização de outras 

metodologias para a estimativa desses esforços.  

É importante salientar que muitos autores propuseram relações matemáticas 

entre o Parâmetro   e o Coeficiente   . Por isso, apesar de não ser o objetivo 

principal deste trabalho, foi descrita a formulação do Parâmetro   como uma 

alternativa para a definição do Coeficiente   .   
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Desta maneira, ao comparar as metodologias, Carmo (1995) definiu uma 

equação para obter o    em função de  : 

                             

 

2.4.2. COEFICIENTE    
 

2.4.2.1. CONCEITOS INICIAIS 
 

A fundamentação teórica em que se baseia no Coeficiente    é apresentada 

em Lima (2001) e ele é descrito pela norma NBR 6118:2014. Pode ser considerado 

um método aproximado de avaliação quanto a não linearidade geométrica global, ou 

seja, é responsável por realizar uma análise dos efeitos oriundos da interação entre 

os deslocamentos horizontais e os carregamentos existentes. Segundo Carmo 

(1995), o Coeficiente    foi criado com o intuito de estabelecer um processo simples 

de análise no qual, seria capaz de classificar a estrutura em relação a sua 

deslocabilidade, assim como realizar uma estimativa dos esforços atuantes, levando 

em conta a não linearidade geométrica, através de resultados baseados em 

formulações extremamente lineares.  

Seguindo essa linha de raciocínio, o Coeficiente    tem duas utilidades: a 

classificação estrutural e a obtenção dos esforços atuantes na estrutura deformada. 

A classificação estrutural, segundo fundamentos presentes na NBR 6118:2014, é 

importante no que tange a caracterização dos elementos em relação à sensibilidade 

aos efeitos da não linearidade geométrica, além de servir também como indicativo, 

de maneira simplificada, se a influência dos mesmos deve ser desconsiderada. 

Bueno (2009) enfatiza que o Coeficiente   , pode ser utilizado para verificar a 

capacidade de dispensa da consideração dos efeitos da não linearidade geométrica, 

de certa forma servindo para indicar se a estrutura pode ser caracterizada como de 

nós fixos, onde não existe a obrigatoriedade de um cálculo rigoroso.  

A NBR 6118:2014 distingue em dois tipos possíveis de classificação estrutural, 

podendo ser chamadas de nós fixos e nós móveis. A norma faz referência aos 
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valores do Coeficiente    inferiores ou iguais a 1,1 que definem as estruturas de nós 

fixos e acaba que a majoração dos esforços solicitantes obtidos pela condição do 

equilíbrio na configuração inicial ou indeformada não é fundamental. Na outra esfera 

da análise, as estruturas de nós móveis são consideradas quando o Coeficiente    é 

superior a 1,1, fazendo com que a avaliação dos efeitos da deslocabilidade global 

seja etapa vital do processo.  

 

2.4.2.2. UTILIZAÇÃO DO COEFICIENTE    NO COTIDIANO 
 

É importante salientar que o Coeficiente    apresenta algumas características 

favoráveis e outras desfavoráveis que podem ser decisivas no decorrer de um 

processo de seleção sobre qual metodologia a ser utilizada.  

Bueno (2009) destaca o que pode ser vislumbrado como uma beneficie no uso 

do mesmo, que na análise através do Coeficiente    é adequada tanto para 

classificar o pórtico em relação à sensibilidade aos efeitos da NLG, como pode ser 

usada na amplificação dos resultados obtidos a partir do equilíbrio estrutural na 

posição inicial, além de chamar atenção para a uniformidade do coeficiente 

amplificador que é constante para todos os patamares da estrutura que pode ser 

visto como um ponto negativo, já que alguns estudos mostram que o método teria 

melhores resultados, se tivesse valores individuais para cada pavimento. 

Apesar dos seus aspectos positivos, também existem alguns pontos negativos 

em relação à utilização do método. As principais dificuldades encontradas se dão 

pelo fato de que existe uma limitação no valor máximo para a utilização do método, 

pela amplificação de esforços que deveriam permanecer inalterados, como o caso 

dos esforços normais e cortantes, adoção de um único valor para todos os 

patamares da estrutura e a sua aplicação em modelos com ligações não rígidas. A 

seguir, serão explicados em quais pontos esses itens supracitados se tornam 

ineficientes ou danosos à análise estrutural. 

A limitação dos valores máximos de utilização do Coeficiente    consiste num 

item desfavorável, pois restringe de certa forma de utilização do método para 

estruturas mais esbeltas. Nos exemplos em que a estrutura apresente valor superior 
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ao indicado no limite da norma, é recomendável aumentar a rigidez equivalente do 

pórtico ou fazer uso de um método geometricamente exato. 

Segundo Oliveira (2013) é possível fazer a constatação que a ampliação dos 

esforços normais e cortantes é outro quesito bastante negativo relacionado à 

utilização do Coeficiente   . Em muitos trabalhos acadêmicos, os resultados das 

análises mostram que os efeitos da não linearidade geométrica influenciam de uma 

forma mais incisiva, os momentos fletores. 

Oliveira (2013) diz ainda que o Coeficiente    tem que ser utilizado como 

ampliador dos momentos de primeira ordem e não dos carregamentos horizontais 

para a geração dos momentos finais. No caso da força normal atuante nos pilares e 

da força cortante presente nas vigas, a ampliação pelo Coeficiente    não é algo 

imprescindível, tendo em vista que, para estes tipos de esforços, os valores gerados 

na análise de primeira ordem e da análise da não linearidade geométrica são 

extremamente semelhantes. 

É notório que a ampliação dos carregamentos horizontais provoca uma 

alteração não somente em relação aos momentos fletores, além de modificarem, por 

conseguinte, os diagramas normais e cortantes da estrutura. Nesta ótica, é possível 

verificar que o dimensionamento dos elementos pode estar englobado em um 

quadro economicamente desfavorável e que acaba por não traduzir de maneira 

satisfatória o comportamento real da edificação. 

Oliveira (2002) sugere ainda como ponto negativo a uniformização do 

coeficiente para todos os pavimentos da estrutura. Os estudos realizados reforçam 

que a influência da não linearidade geométrica sofre alteração ao longo da altura da 

edificação. Neste âmbito, o dimensionamento das peças estruturais acaba sendo 

obtido a partir de análises incoerentes com o real comportamento dos esforços 

atuantes. 

Para finalizar os aspectos negativos, é importante frisar que, segundo análises 

realizadas por Avakian (2007), os resultados obtidos através dos experimentos dos 

modelos com ligações não rígidas, os valores do Coeficiente    não se mostram 

satisfatórios. 
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2.4.2.3. DESENVOLVIMENTO DA FORMULAÇÃO 
 

O desenvolvimento da formulação matemática que fundamenta o Coeficiente 

   teve origem nas interações idealizadas por Franco e Vasconcelos (1991), entre o 

comportamento dos deslocamentos globais das estruturas com o artifício 

matemático conhecido como progressão geométrica. 

A representação de um elemento estrutural de barra é apresentada na Figura 

2.11. Nela é possível observar que a configuração indeformada é representada pela 

linha tracejada e está sendo aplicados carregamentos verticais (Peso Próprio) e 

horizontais (Força do vento). Na primeira iteração a estrutura adquire uma 

deformação característica, um novo equilíbrio é adquirido, e o elemento é submetido 

a um estado geometricamente não linear, através da interação entre o deslocamento 

e a força vertical.  

Figura 2.11 - Efeito da deslocabilidade 

 

(FONTE: LIMA, 2001) 

 

Segundo Franco e Vasconcelos (1991), ao se submeter o elemento estrutural a 

consecutivas iterações, é possível representar o comportamento dos esforços 

atuantes internos e deslocamentos finais através de uma progressão geométrica, 

conforme observa-se na Figura 2.12. 
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Figura 2.12 - Comportamento geometricamente não linear de um elemento estrutural 

 

 (FONTE: MONCAYO, 2011) 

 

Moncayo (2011) chama atenção que é importante salientar dois aspectos na 

Figura 2.12, que são o crescimento do momento fletor e convergência numérica com 

o aumento das iterações. Pela Figura 2.12 constata-se ainda que o momento fletor 

cresce em proporção em que se eleva o número de iterações. Em virtude desse fato, 

com as consecutivas iterações, existe um aumento dos deslocamentos finais e 

amplia de maneira exponencial a existência da não linearidade geométrica. 

Outro aspecto importante da Figura 2.12 é que a curvatura com o passar do 

tempo e da ocorrência das iterações alcançam uma convergência para valores que 

tendem ao momento fletor M e sua configuração final passa a ser representada por 

uma reta, ou seja, se a estrutura for estável, com o passar das iterações o acréscimo 

de momento (   ) tenderá a zero. 

O momento fletor final, segundo Oliveira (2002), é caracterizado como a soma 

entre o valor gerado através da análise sob linearidade geométrica e as adições de 

valores gerados pelas consecutivas iterações, conforme a Equação (2.6).  

                    (2.6) 
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onde: 

   é o momento de primeira ordem 

    é a diferença entre o momento da segunda iteração e o momento de 

primeira ordem 

    é a diferença entre o momento da iteração (      e o momento anterior de 

ordem ( ). 

O comportamento dos momentos fletores se equivale ao de uma progressão 

geométrica (PG) decrescente, na qual a sua convergência é finita e se baseiam 

apenas em dois parâmetros, que são o momento fletor e razão da PG. Assim, essa 

razão pode ser obtida como mostrado na Equação (2.7): 

 

Substituindo a Equação (2.7) na (2.6), o resultado obtido é dado por: 

 

Quando i tende ao infinito, segundo Moncayo (2011), aplicando o conceito de 

soma infinita de uma PG, obtêm-se:  

 

As equações supracitadas são fundamentais para a construção do formulário 

do Coeficiente    por gerarem esforços solicitantes na estrutura deformada através 

do equilíbrio na configuração sem deformação. A Equação (2.8), é a soma dos 

   
   

  
 

   

   
   

   

     
                          (2.7) 

               
        

     (2.8) 

   
 

   
          (2.9) 
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termos de uma progressão geométrica infinita de razão r, que pode ser reescrita 

substituindo a razão pelo termo encontrado na equação e rearranjando para obter: 

 

Denominando de Coeficiente   , o fator majorador do momento de primeira 

ordem, é possível obter a seguintes equação: 

 

A partir da Equação (2.11), obtém a seguinte expressão: 

 

 

Onde, segundo a NBR 6118:2014: 

        é a soma dos produtos de todas as forças verticais presentes na 

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

deslocamentos horizontais, obtidos em análise geometricamente linear, ou seja, 

               ; 

         é o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos de todas 

as forças horizontais da combinação em questão, com seus valores de cálculo 

tomando referência a base da estrutura, ou seja,                 . 

   
 

  
  
  

    
 

  
       

        

    
  (2.10) 

   
 

  
       

        

           
   (2.11) 

    
 

  
       

        

  
     (2.12) 
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É importante comentar que o cálculo do momento de tombamento e do 

momento final deve ser realizado através da consideração do estado-limite último 

(ELU), onde é necessária a utilização dos coeficientes de majoração das ações 

atuantes. Outro fato imprescindível de salientar, é que os deslocamentos horizontais 

devem ser calculados através das ações solicitantes do vento, como é possível 

visualizar na Equação 2.13. 

 

Onde se considera: 

i – número do pavimento; 

n – número total de pavimentos do edifício;  

    – resultante da carga permanente vertical no pavimento i; 

   – coeficiente majorador das cargas no estado limite último; 

   – fator redutor de combinação para ELU para ações variáveis secundárias; 

    – resultante da ação vertical acidental principal no pavimento i; 

     – resultante da ação vertical acidental secundária no pavimento i; 

   – deslocamento horizontal na direção do pavimento i.  

Como já foi citada anteriormente neste trabalho, essa metodologia 

amplificadora de esforços solicitantes, conhecida como Coeficiente    realiza apenas 

um diagnóstico a respeito dos efeitos da deslocabilidade geral da estrutura. No 

entanto, a NLG local ou como também é chamada de efeito P-δ, cuja origem se dá 

através da não retilineidade das barras, não é considerada pela metodologia. 

No próximo sub tópico, será exemplificado os conceitos e serão mostrados os 

resultados encontrados para este exemplo, com intuito de facilitar a compreensão do 

leitor e ser mais fácil para a comparação entre os métodos existentes. 

 
        ∑(                         )    

 

   

 (2.13) 
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2.4.2.4. EXEMPLO PRÁTICO DO COEFICIENTE γz 
 

Na Figura 2.13 pode ser visto o pórtico que será usado para exemplificar os 

conceitos do Coeficiente   . O pórtico plano tem cinco pavimentos, sujeitos à ação 

conjunta de forças externas verticais, uniformemente distribuídas, e forças externas 

horizontais. A estrutura é constituída por vigas (20x40) e pilares (20x40) de concreto 

armado, cujo módulo de elasticidade é igual a 25 GPa. A vinculação dos apoios, 

idealizado para o exemplo, impõe restrições quanto às translações vertical e 

horizontal, e rotação.  

O programa de cálculo usado na simulação numérica visando à caracterização 

dos esforços solicitantes e dos deslocamentos do pórtico é o FTOOL, criado pelo 

professor Luiz Fernando Martha do Departamento de Engenharia Civil da PUC-Rio, 

e disponibilizado gratuitamente na web. 

Figura 2.13 - Carregamentos e medidas do pórtico 

 

 (FONTE: FTOOL) 
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A Figura 2.14 apresenta o diagrama de momentos obtido através do programa 

FTOOL, e seus valores serão usados para o cálculo do Coeficiente   . 

Figura 2.14 - Momentos fletores atuantes na estrutura 

 

(FONTE: FTOOL) 

 

 

Segundo a NBR 6118:2014, o momento          que é chamado de momento 

de tombamento, é gerado pelas forças horizontais (   ) e deve ser obtido através 

produto evidenciado na Equação (2.14): 

                  (2.14) 
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 Onde    é a distância entre a base do pórtico e o local de aplicação da 

força    . É importante ressaltar que estas variáveis determinantes na obtenção dos 

momentos de tombamento são apresentadas na Tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1 - Parâmetros do estudo dos efeitos da deslocabilidade global 

 

A Equação (2.15) demonstra como é encontrado o momento de tombamento. 

                                                                

                        

O outro fator da formulação é o        , que deve ser obtido pelo produto entre 

a força vertical total presente (  ) e o deslocamento horizontal (  ) determinados para 

cada andar, podendo ser visualizado na Equação (2.15): 

                                      

                                                                    

                

                   

A avaliação do Coeficiente    é de extrema importância, já que a consideração 

dos efeitos da deslocabilidade global é imprescindível quando a estrutura é intitulada 

como de "nós fixos" (    1,1), como pode ser observado na Equação (2.17).  

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 400,00 400,00 10,00 240,00 0,77 40,00 1,85

2 800,00 400,00 10,00 240,00 1,90 80,00 4,56

3 1200,00 400,00 10,00 240,00 2,83 120,00 6,79

4 1600,00 400,00 10,00 240,00 3,50 160,00 8,40

5 2000,00 400,00 10,00 240,00 3,85 200,00 9,23

ΣSOMA 600,00 30,83

                                               (2.15) 

               (2.16) 
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Ao final desse exercício demonstrativo, é possível concluir que utilizando a 

metodologia proposta pelo Coeficiente   , tornou a avaliação da não linearidade 

geométrica muito mais simples do que seria se a estrutura tivesse que ser calculada 

por um método mais rigoroso. 

A estrutura em questão é intitulada como uma estrutura de nós fixos e se 

enquadra nas recomendações da norma brasileira NBR 6118:2014 no que tange ao 

valor do Coeficiente    que tem módulo menor a 1,10 e ao número de pelo menos 

quatro andares para utilização do método aproximado. Nesse exemplo, não se fez 

necessário à consideração dos efeitos da não linearidade geométrica. 

É importante comentar, segundo Moncayo (2011), que ao se analisar os 

valores obtidos pelo Coeficiente   , observou-se que quando esses valores 

estivessem numa faixa entre 1,15 e 1,20 a margem contra a segurança estava em 

nível de 3%, para uma faixa entre 1,20 e 1,30 essa margem aumentava para 5% e 

acima de 1,30 a margem sobe para 7%. Diversos autores como Lima (2001) e Pinto 

(1997), chegaram a conclusões, sobre o limite do uso desse coeficiente, um pouco 

diferentes entre si.  

Para findar discrepâncias entre os estudos, a NBR 6118:2014 estabelece que 

as recomendações do uso do coeficiente como majorador dos esforços de 1ª ordem 

sejam válidas apenas para estruturas com    menor ou igual a 1,3. Esse documento 

ainda discorre sobre a estimativa dos esforços solicitantes, orientando que a solução 

aproximada para análise dos efeitos globais ou efeitos P-Δ caracterizam-se na 

majoração dos carregamentos laterais em 0,95  . De maneira mais clara, a 

majoração citada anteriormente acarreta numa amplificação em todos os 

carregamentos solicitantes, gerados na configuração indeformada. 

 

 

    
 

             ⁄  
      (2.17) 
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2.4.3. COEFICIENTES B1 e B2 
 
2.4.3.1. CONCEITOS INICIAIS 

 

A metodologia que norteia os Coeficientes B1 e B2 é descrita através da 

NBR 8800:2008, e tem como principal objetivo realizar a avaliação estrutural da 

influência gerada pela não linearidade geométrica local (Efeito P-δ) e global (Efeito 

P-Δ), respectivamente. É importante comentar que o Coeficiente B1 será abordado 

neste capítulo apenas para o leitor compreender as questões referentes a não 

linearidade geométrica, uma vez que esse coeficiente não faz parte do objetivo 

dessa dissertação. 

Segundo Le Messurier (1976), o estudo acerca dessa temática se originou por 

volta dos anos 60. A amplificação dos esforços atuantes gerados através das 

análises sob linearidade geométrica tem sido fonte de interesse entre muitos 

pesquisadores da época. Chen e Goto (1987) enumeram documentos que podem 

ter dado origem à metodologia abordada na análise dos Coeficientes B1 e B2, uma 

vez que as propostas se confundem em muitos aspectos. 

A metodologia embasada nos Coeficientes B1 e B2 é caracterizada pela 

construção de dois modelos estruturais para a análise dos efeitos da 

deslocabilidade. Na Figura 2.15 é possível ver a discretização desses modelos (b) e 

(c) a partir da estrutura original (a). 

Figura 2.15 - Modelos representativos dos Coeficientes B1 e B2 

 
(FONTE: Elaborada pelo Autor) 
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A Figura 2.15 apresenta em (a), a estrutura original sendo submetida de 

maneira simultânea a forças verticais e horizontais que acarretam no aparecimento 

dos efeitos da NLG local e global. É possível visualizar a partir de (b) a estrutura 

conhecida como nt que é definida pela introdução de restrições em relação ao 

movimento do pórtico em todos os andares, no eixo orientado horizontalmente e por 

avaliar os efeitos locais (P-δ), segundo a obtenção do Coeficiente B1.  

A estrutura representada em (c) é chamada de estrutura lt e se caracteriza pelo 

estudo do impacto global no pórtico segundo obtenção do Coeficiente B2. Além 

disso, a estrutura está sujeita apenas a força de reação gerada a partir das 

equações que englobam as condições de equilíbrio. Essa força têm a função de 

manter as características da estrutura original, tendo seu modulo igual a reação 

encontrada na estrutura nt, mas com sentido oposto. 

Como já foi citado anteriormente nesta dissertação, a norma que define os 

Coeficientes B1 e B2 é a NBR 8800:2008. Em seus enunciados, ela distingue as duas 

etapas de cálculos fundamentais para a análise dos resultados dos coeficientes em 

questão. O procedimento inicial se dá com a classificação estrutural, oriunda dos 

resultados obtidos pelo Coeficiente B2, onde a estrutura pode ser intitulada como de 

pequena, média ou grande deslocabilidade.  

Para valores do Coeficiente B2 menor ou igual a 1,1, a estrutura é classificada 

como de pequena deslocabilidade. As estruturas são intituladas de média 

deslocabilidade, quando seu módulo tem valores entre 1,1 ≤ 1,4, e as estruturas são 

classificadas como de grande deslocabilidade quando B2   1,4. 

É preciso comentar que para situações de pequena deslocabilidade, de 

maneira similar ao que acontece no estudo do Coeficiente   , os efeitos da não 

linearidade geométrica devem ser desprezados, diferentemente do que acontece 

para estruturas de média e grande deslocabilidade, nas quais necessitam de uma 

avaliação dos efeitos da não linearidade geométrica.  

Para os casos de média e grande deslocabilidade, a norma NBR 8800:2008 

orienta que deve-se realizar uma redução de rigidez dos elementos. Essa redução 

de rigidez se dá através da orientação da NBR 8800:2008, ao afirmar que “Nas 

estruturas de média deslocabilidade, os efeitos das imperfeições iniciais de material 
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devem ser levados em conta na análise, reduzindo-se a rigidez à flexão e a rigidez 

axial das barras para 80% dos valores originais. Nas estruturas de pequena 

deslocabilidade, esses efeitos não precisam ser considerados na análise.”.  

A NBR 8800:2008, com base em alguns estudos de pesquisadores, faz 

comentários sobre a majoração dos esforços atuantes na estrutura. Ela aconselha 

considerar os efeitos globais nos estudos dos momentos fletores e os esforços 

normais. Assim como, ressalta que é importante realizar a análise do impacto que os 

efeitos locais P-δ causam no estudo dos momentos fletores, como fica evidenciado 

na Equação (2.18).  

 

Já para os esforços normais NBR 8800:2008, mostram que a equação 

resultante só sofre influência do Coeficiente B2, como pode ser visto na Equação 

(2.19). 

 

Os esforços cortantes, por sua vez, não sofrem influência do Coeficientes B1 e 

B2, como pode ser visto na Equação (2.20). 

 

Onde, 

   ,     e    : Esforços atuantes de cálculo; 

   ,     e    : Esforços atuantes de cálculo obtidos da estrutura nt; 

   ,     e    : Esforços atuantes de cálculo obtidos da estrutura lt; 

                 (2.18) 

              (2.19) 

            (2.20) 
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É importante citar que, conforme visto nas equações (2.18), (2.19) e (2.20), os 

efeitos que são analisados pelo Coeficiente B1, a consideração da influência local da 

não linearidade geométrica, tem influência somente nos momentos fletores. O efeito 

da NLG, expresso pelo Coeficiente B2, realiza uma majoração nos momentos 

fletores e esforços normais.  

 

2.4.3.2. UTILIZAÇÃO DOS COEFICIENTES B1 E B2 NO COTIDIANO 
 

A utilização dos Coeficientes B1 e B2 apresenta algumas características 

favoráveis e outras desfavoráveis, que podem ser decisivas no decorrer de um 

processo de seleção sobre qual metodologia a ser utilizada. O Coeficiente    será 

tomado como referência para se realizar um comparativo entre os conceitos 

difundidos em cada método, para ser possível saber qual deles é melhor para cada 

situação do cotidiano.  

Como já enunciado nesse trabalho, Oliveira (2013) comenta que a ampliação 

dos esforços cortantes atuantes não condiz com o que ocorre na realidade da 

estrutura, devido influência insignificante desses esforços. A norma NBR 8800:2008 

enuncia que os esforços cortantes encontrados na análise dos elementos sejam 

obtidos pela análise da estrutura na configuração indeformada. 

Um grande fator negativo que diminui a utilização dos Coeficientes B1 e B2 

ocorre pelo fato de que o método é extremamente trabalhoso. Segundo Silva (2004), 

o Coeficiente de ampliação B2 é gerado para os andares de maneira individual, 

aumentando o tempo da análise. 

 

2.4.3.3. FORMULAÇÃO DO COEFICIENTE B1 
 

O Coeficiente B1 realiza uma análise no que diz respeito a não linearidade 

geométrica oriundo da não retilineidade dos elementos que compõem o pórtico, ou 

seja, o coeficiente leva em sua formulação características implícitas do efeito P-δ na 

majoração dos momentos fletores atuantes. 



53 

 
 

Chen e Wang (1999), em seu trabalho, realizam o desenvolvimento das 

formulações para o estudo de estruturas aporticadas. A Figura 2.16 mostra a 

representação uma viga sob atuação de momentos e forças normais, onde os 

pontos de aplicação são os extremos da barra. É possível visualizar o aumento dos 

valores do momento fletor (P-δ) oriundo da atuação dos carregamentos externos 

atuantes.  

Figura 2.16 - Efeitos causados pelas forças na estrutura 

 

 (FONTE: CHEN e WANG, 1999) 

 

Para realizar os estudos dos elementos que são partes da estrutura se faz 

necessário proceder à caracterização das condições de contorno que fundamentam 

a problemática, para ser aferido o nível que a não linearidade local (P-δ) está 

impactando nos resultados dos deslocamentos e dos esforços atuantes. Além disso, 

outro fator que deve ser definido para analisar a influência anteriormente comentada 

é a disposição dos carregamentos aplicados sobre a estrutura, que, normalmente se 

apresentam como uniformemente distribuídos e carga ou momentos concentrados. 

Neste trabalho, será apresentado o desenvolvimento matemático para 

elementos submetidos à flexão composta, caracterizada pela aplicação de 

momentos concentrados nos extremos do elemento, como é possível visualizar 

através da Figura 2.16(a) e da 2.16(b). O equacionamento dessa situação será feito 

para posterior análise e comparação com os processos apresentados na NBR 

8800:2008. É importante comentar que essa norma utiliza apenas uma expressão 

para os diversos tipos de carregamentos existentes. Em virtude desse fato, essa 

dissertação só abordará a comparação dela com as fórmulas de um tipo de 
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carregamento, o distribuído. Os outros tipos de carregamento podem ser mostrados 

como sugestão de trabalhos futuros ou consulta-los no trabalho de Silva (2004). 

 

2.4.3.3.1. BARRAS SUBMETIDAS À ATUAÇÃO DE MOMENTOS 
CONCENTRADOS 

 

Uma barra submetida à ação de momentos binários concentrados na 

extremidade pode ser vista na Figura 2.17. A presença de duas forças normais de 

mesma direção, mas de sentidos opostos, caracterizando um esforço de 

compressão também pode ser observado na mesma figura. Além disso, são 

mostrados também os efeitos provocados pela atuação desses carregamentos.  

Figura 2.17 - Barra submetida à momentos e forças concentradas 

 

 

Ainda analisando a Figura 2.17 (b), existe a formação de uma curvatura 

reversa na estrutura causada pela ação dos carregamentos atuantes. Já na situação 

(a), os momentos atuam em sentidos opostos acarretando numa situação de 

curvatura simples. 

A seguir serão apresentadas as formulações oriundas do caso em que ocorre a 

curvatura reversa. Apesar disso, seguindo a mesma metodologia aplicada é possível 

determinar a mesma análise para o outro caso supracitado. 

 (FONTE: Modificada de CHEN e WANG, 1999) 
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A partir da Figura 2.17, aplicando os conceitos de equilíbrio estrutural da peça, 

o resultante do momento na posição x é dada pela Equação (2.21): 

 

Introduzindo os conceitos da disciplina resistência dos materiais, na qual define 

a equação da linha elástica para esse caso especifico obtém-se a Equação (2.22). 

 

Fazendo   √   ⁄  e substituindo na Equação (2.22), tem-se: 

 

Realizando a resolução da equação diferencial (2.23), obtém-se a formulação 

para momento fletor máximo: 

 

Em sua análise, Chen e Lui (1987) chamam atenção para a convenção dos 

momentos, informando que o sinal que precede o momento    expressa que a 

região superior da barra considerada está sob o efeito da tração.  

Observando a Equação (2.24) é possível conceituar o termo entre colchetes 

como parâmetros que são responsáveis pela majoração dos momentos fletores 

máximos. Outro aspecto presente nesta equação é que a força normal e os 

         
     

 
  (2.21) 

          
     

 
                      (2.22) 

         
     

   
  

  

  
                  (2.23) 

         [√     ⁄          ⁄               ⁄ ]  (2.24) 



56 

 
 

momentos aplicados compõem itens fundamentais para a obtenção do momento 

final. 

Os estudos realizados por Salmon e Johnson (1997) e Silva (2004) mostram 

que a Equação (2.24) que define os momentos para as barras sob o carregamento 

simultâneo de forças compressivas axiais e momentos nos extremos da estrutura, 

pode ser substituída por uma metodologia inovadora e mais simples usando os 

fundamentos dos momentos equivalentes. O método em questão propõe a alteração 

da carga original por outras equivalentes de mesmo módulo nos extremos da barra.  

A metodologia pode ser visualizada na Figura 2.18, que realiza a construção 

dos diagramas de momentos fletores para ambas as situações. 

Figura 2.18 - Equivalência de momentos 

 

 

Na representação é possível verificar que os parâmetros    e    são alterados 

para o momento equivalente     pela orientação do valor do momento máximo.  

 

De forma análoga ao processo da Equação  (2.25), obtém-se a Equação (2.26). 

        [√      ⁄          ⁄                ⁄ ]  (2.25) 

         [√                ⁄ ] (2.26) 

(FONTE: CHEN e WANG, 1999) 
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Igualando as Equações  (2.25) com a (2.26), encontra-se a Equação (2.27).  

 

Deixando o termo do momento equivalente em evidencia, obtém-se: 

onde: 

    é o momento aplicado em uma extremidade. 

    é o momento aplicado na outra extremidade da barra. 

   é o comprimento da barra. 

    é o módulo de rigidez da barra. 

    é um coeficiente majorador. 

     é o momento equivalente. 

Onde se pode definir o parâmetro    como sendo o fator majorador do 

momento   . Essas formulações foram obtidas através de muitos estudiosos da 

área em seus respectivos estudos que visavam anular a relação entre o momento 

fletor máximo e a força axial presente na estrutura. O trabalho realizado por Salmon 

e Johnson (1997) traz o detalhamento completo dessa formulação. É importante 

salientar que essa caracterização só foi mostrada para evidenciar a criação e 

evolução do parâmetro    utilizado no cálculo do Coeficiente B1. 

 

2.4.3.3.2. COEFICIENTE B1: DEFINIÇÃO NORMATIVA  
 

A NBR 8800:2008 conceitua o Coeficiente B1 como parâmetro de análise para 

a NLG local e define a sua formulação através do parâmetro   , força axial de 

       [√      ⁄          ⁄                      ⁄ ] (2.27) 

            (2.28) 
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cálculo      e pela força oriunda da flambagem de Euller   , podendo ser 

visualizado na Equação (2.29). Como já visto anteriormente, para analisar o efeito 

da NLG local, o Coeficiente B1 tem que multiplicar os momentos encontrados na 

estrutura   . 

onde: 

    é o momento aplicado em uma extremidade. 

    é o momento aplicado na outra extremidade. 

    é a força oriunda da flambagem de Euller e é obtido pela expressão: 

   
    

   , onde    é o módulo de rigidez e    é o comprimento de flambagem. 

O Parâmetro    apresentado na Equação (2.30) é utilizado na caracterização 

do momento equivalente. Segundo Silva (2004), quando ocorrer à presença de 

cargas aplicadas na transversal, tomando como referência o eixo das barras, é 

aceitável seu valor ser considerado igual a um. 

O conceito que fundamenta o parâmetro é realizado de uma maneira que 

despreza a atuação das forças normais e, portanto, pode ser caracterizada como 

uma abordagem simplificada. Como fica evidente na Equação (2.30), o Parâmetro 

Cm é gerado pela interação entre os momentos presentes na estrutura, e Oliveira 

(2002) chama atenção para o fato de que o termo      ⁄ deve ser menor ou igual a 

um. Os termos    e    são os momentos aplicados nas extremidades da barra, 

sendo equivalentes aos momentos    e     

Segundo dados experimentais, em alguns casos tal como, quando os esforços 

axiais atuantes ultrapassam o valor de 0,5  , os resultados obtidos a partir da 

utilização do Coeficiente B1 começam a apresentar valores muito diferentes do que 

    
  

        ⁄
 (2.29) 

                           ⁄⁄   (2.30) 
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ocorre na realidade, sendo assim Chen e Wang (1999) não aconselham a utilização 

da metodologia para esses casos específicos. 

É importante resaltar que existem outras formulações além da contida na NBR 

8800:2008. Muitos outros estudiosos desenvolveram metodologias similares com o 

intuito de excluir do Parâmetro    a influência dos esforços axiais, como propõe 

Silva (2004): 

 

onde, 

   é o deslocamento provocado pelo carregamento de primeira ordem. 

   é o momento máximo de primeira ordem. 

    é o esforço normal de cálculo. 

  é o comprimento da barra. 

   é módulo de rigidez da barra. 

 

2.4.3.4.  COEFICIENTE B2 
 

Segundo Oliveira (2001), o Coeficiente B2 tem como objetivo principal realizar a 

avaliação da não linearidade geométrica em termos globais. Essa NLG se origina 

através da atuação simultânea dos carregamentos normais e os deslocamentos 

gerados nos extremos da estrutura. 

Segundo Silva (2004), a Figura 2.19 representa um conjunto de forças atuantes 

nos pilares de uma estrutura. 

 
      (

      

    
  ) (

   

  
) (2.31) 
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Figura 2.19 - Forças atuantes em um pilar 

 

 (FONTE: CHEN e WANG, 1999) 

 

A formulação do Coeficiente B2 é citada segundo o equilíbrio das forças 

atuantes nas configurações iniciais e finais.  A Equação (2.32) ressalta exatamente 

esse equilíbrio entre as forças internas atuantes na condição inicial mostra na Figura 

2.19 (a). 

 

onde: 

     é a força cortante total atuante no pavimento; 

     e      são chamados de momentos que ainda estão na configuração 

inicial; 

  é a altura do pavimento. 

Analisando a Figura 2.19 (b), é possível dizer que a estrutura está na sua 

posição final ou deformada, e os momentos fletores atuantes incorporam 

aproximadamente os efeitos causados pela não linearidade, em virtude do 

coeficiente amplificador B2, dos valores gerados a partir da posição indeformada. E 

fazendo o equilíbrio estático obtém-se:  

           ∑      (2.32) 
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Onde o parâmetro      é a carga vertical total atuante no pavimento e os 

parâmetros      e      são chamados de momentos que ainda estão na 

configuração inicial, submetidos ao regime da linearidade geométrica. É importante 

definir o significado do índice lt que tem origem do inglês “lateral translation”, onde 

também expressa em português que a estrutura é passível de movimentação lateral.  

A arrumação das equações permite que possa ser gerada uma formulação 

muito parecida com aquela que é expressa através da NBR 8800:2008. A verificação 

da afirmação anterior pode ser comprovada ao realizar o isolamento do Coeficiente 

B2 na Equação (2.33) e fazer uma interação do mesmo com a Equação (2.32), como 

pode ser vista na Equação (2.34): 

 

É importante ressaltar, segundo Oliveira (1997), que o deslocamento    que 

serve como parte da formulação do Coeficiente B2, realiza uma referência à posição 

inicial da estrutura, antes da ocorrência das deformações e deslocamentos. 

Segundo Salmon e Johnson (1997), na sequência do cálculo se caracteriza na 

utilização de um carregamento lateral equivalente e com um fator ampliador, como 

pode ser visto a seguir: 

Os deslocamentos    e     apresentados na Figura 2.19, podem ser 

caracterizados como o deslocamento inicial e o deslocamento final, 

respectivamente. Segundo Silva (2004), é possível reescrevê-los em função de um 

coeficiente  , que é um fator de proporcionalidade entre os deslocamentos laterais e 

                ∑      ∑       (2.33) 

 
   

              

      
 (2.34) 

 
       ∑    

       

 
 

 (2.35) 
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o carregamento horizontal de cálculo. O deslocamento    é reescrito a partir desse 

coeficiente por meio da Equação (2.36). 

 

Já o deslocamento    tem sua nova formulação mostrado por meio da 

Equação (2.37). 

 

 

Com o auxílio da Equação (2.36), obtêm-se: 

 

Resolvendo a Equação (2.38) para obter   , encontra-se: 

 

Equação (2.40) mostra a formulação final obtida para a análise do Coeficiente 

B2 através do rearranjo das Equações (2.38) e (2.39). É válido ressaltar que 

Equação (2.40) mostra a caracterização da razão entre os deslocamentos      . 

     ∑    (2.36) 

    (∑    
       

 
) (2.37) 

 
      

          

      
 (2.38) 

    
  

  
  

 
    

    

 
(2.39) 



63 

 
 

 

Vale salientar que esse processo se caracteriza pelo desenvolvimento inicial do 

Coeficiente B2 usado pela norma NBR 8800:2008, sendo posteriormente melhorado 

com base nos resultados de outros trabalhos de pesquisadores. 

 

2.4.3.4.1. COEFICIENTE B2: DEFINIÇÃO NORMATIVA 
 

A norma NBR 8800:2008 traz, de maneira sucinta os conceitos que definem o 

Coeficiente B2, como já havia sido comentado em outros pontos ao longo dessa 

dissertação, e mostra a formulação dos efeitos oriundos da deslocabilidade global 

sobre as estruturas e evidencia que o coeficiente pode ser descrito através de quatro 

parâmetros como pode ser visto na Equação (2.41). É importante destacar, que 

neste trabalho será utilizada esta fórmula para o cálculo do Coeficiente B2. 

onde têm-se: 

     a carga vertical total atuante no pavimento; 

   um coeficiente ajustador que é depende das características do pórtico que 

resistem às forças que atuam horizontalmente, comentado a seguir; 

   o deslocamento em termos relativos, obtidos horizontalmente, entre os 

andares subsequentes; 

     a carga horizontal total atuante no pavimento; 

  a altura de cada pavimento; 

     
 

  
  

 
    

    

 
(2.40) 

    
 

  
 
  

  

 
    

    

 
(2.41) 
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A NBR 8800:2008 realiza uma consideração para os valores que devem ser 

utilizados para o coeficiente ajustador   , segundo ela o valor de 0,85 é utilizado 

para o caso de pórticos que tem sua estabilidade horizontal assegurada pela rigidez 

à flexão das estruturas, já para os demais casos o valor a ser usado é igual a 1,0. 

A NBR 8800:2008, considera que quando existe diferença no deslocamento 

entre os andares da edificação, ou seja, quando    não possui igualdade de 

módulos, deve ser considerado o maior valor entre os obtidos.  

Ainda segundo a norma, a força cortante no andar em questão (    ) é 

considerada a partir da atuação de carregamentos horizontais e também é 

responsável para obtenção dos deslocamentos horizontais no pórtico inicial (lt). 

Uma qualidade preponderante do Coeficiente B2 que pode ser citada em 

relação ao Coeficiente    ocorre pelo fato de que a avaliação é feita de uma forma 

mais precisa e real já que considera a variação dos valores entre os diferentes 

andares da edificação, diferente do Coeficiente    que utiliza apenas um mesmo 

valor para todos os patamares. 

 

2.4.3.5. EXEMPLO PRÁTICO DE CÁLCULO DOS COEFICIENTES B1 e B2 
 

A Figura 2.20 mostra uma estrutura plana com características exclusivas, como 

vãos de dez metros e uma estrutura de cinco pavimentos, sob a atuação de forças 

distribuídas e cargas horizontais. O pórtico é igual ao analisado para a 

exemplificação do Coeficiente   . A estrutura será analisada através do programa 

FTOOL. 
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Figura 2.20 - Pórtico com cinco pavimentos 

 

É possível visualizar também que a estrutura se caracteriza por ser um pórtico 

plano com cinco pavimentos, sujeito à ação conjunta de forças externas verticais, 

uniformemente distribuídas, e forças externas horizontais. A estrutura é constituída 

por vigas (20x40) e pilares (20x40) de concreto armado, cujo módulo de elasticidade 

é igual a 25 GPa. As vinculações dos apoios são consideradas como engastes. Os 

vãos têm 10 metros de comprimento e a altura entre pavimentos é igual a 4 metros. 

Na Figura 2.21 é possível visualizar que o pórtico original deu origem a duas 

novas estruturas: a estrutura nt e a estrutura lt.  

Figura 2.21 - Estruturas para o cálculo dos Coeficientes B1 e B2 
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Conforme já explicado anteriormente, o Coeficiente B1 tem sua variação dada 

através da disposição geométrica, dos esforços axiais e dos momentos fletores 

presentes em cada um dos elementos da estrutura. Para fundamentar a análise no 

interior das peças em questão, é necessário a utilização dos diagramas das forças 

normais e dos momentos internos levando em consideração a estrutura nt, como 

pode ser visualizado na Figura 2.22.  

Figura 2.22 - Diagramas de momento fletor e de esforço normal da estrutura nt 

 

A Figura 2.23 mostra a nomenclatura dos elementos que servirá de base para 

o melhor entendimento da Tabela 2.2. 
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Figura 2.23 - Nomenclatura dos elementos 

 

(FONTE: Elaborada pelo Autor) 

  

A Tabela 2.2 apresenta uma representação das disposições geométricas e as 

forças normais e momentos nos elementos de viga e de pilar. Através dos 

diagramas de forças normais e de momentos, na posição indeformada, são obtidos 

os valores para as suas respectivas colunas na tabela anterior.  

Além disso, a tabela representa os valores adotados para os vãos como 

também para a altura entre pavimentos e define o momento de inercia da região 

considerada. Outro detalhe importante a ser destacado é a carga crítica de Euller, 

que tem sua formulação dada por:            ⁄ , onde    é o comprimento efetivo 

da coluna. 
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Tabela 2.2 - Parâmetros para o cálculo do Coeficiente B1 

 

É importante comentar que em virtude da aplicação do carregamento 

transversal aplicado, o valor considerado para o coeficiente    tem módulo igual a 

um. Já a Tabela 2.3, mostra como os parâmetros dos cálculos para o Coeficiente B2, 

onde depende do deslocamento horizontal, da altura do andar e das forças verticais 

e horizontais presentes no andar analisado. 

Tabela 2.3 - Parâmetros para o cálculo do B2 (Sem Redução de Rigidez) 

 
 

A seguir será evidenciado como foi obtido o valor do Coeficiente B2 para os 

cinco andares, onde todos ocorrem de modo similar: 

Estrutura Nsd1 [kN] M1 [kN.m] M2 [kN.m] L [cm] I [cm4] Cm Ne [kN] B1 [CALCULADO] B1 [ADOTADO]

Pilar P1 290,90 18,30 36,60 400,00 106670,00 0,40 131598,84 0,40 1,00

Pilar P2 232,90 49,80 45,90 400,00 106670,00 0,17 131598,84 0,17 1,00

Pilar P3 174,30 44,40 45,80 400,00 106670,00 0,21 131598,84 0,21 1,00

Pilar P4 115,70 44,30 40,30 400,00 106670,00 0,16 131598,84 0,16 1,00

Pilar P5 56,50 53,30 75,70 400,00 106670,00 0,32 131598,84 0,32 1,00

Pilar P6 617,80 0,10 0,10 400,00 106670,00 0,20 131598,84 0,20 1,00

Pilar P7 493,80 0,30 0,30 400,00 106670,00 0,20 131598,84 0,20 1,00

Pilar P8 371,20 0,10 0,20 400,00 106670,00 0,40 131598,84 0,40 1,00

Pilar P9 248,40 0,50 0,80 400,00 106670,00 0,35 131598,84 0,35 1,00

Pilar P10 126,80 1,30 1,10 400,00 106670,00 0,13 131598,84 0,13 1,00

Pilar P11 291,30 18,10 36,20 400,00 106670,00 0,40 131598,84 0,40 1,00

Pilar P12 233,20 50,30 46,30 400,00 106670,00 0,17 131598,84 0,17 1,00

Pilar P13 174,60 80,00 46,20 400,00 106670,00 -0,09 131598,84 -0,09 1,00

Pilar P14 116,00 90,60 38,50 400,00 106670,00 -0,34 131598,84 -0,34 1,00

Pilar P15 56,70 89,60 77,00 400,00 106670,00 0,13 131598,84 0,13 1,00

Viga V1 0,20 - - 10000,00 106670,00 1,00 210,56 1,00 1,00

Viga V2 0,00 - - 10000,00 106670,00 1,00 210,56 1,00 1,00

Viga V3 11,40 - - 10000,00 106670,00 1,00 210,56 1,00 1,00

Viga V4 11,20 - - 10000,00 106670,00 1,00 210,56 1,00 1,00

Viga V5 11,40 - - 10000,00 106670,00 1,00 210,56 1,00 1,00

Viga V6 11,10 - - 10000,00 106670,00 1,00 210,56 1,00 1,00

Viga V7 1,10 - - 10000,00 106670,00 1,00 210,56 1,00 1,00

Viga V8 0,20 - - 10000,00 106670,00 1,00 210,56 1,00 1,00

Viga V9 44,20 - - 10000,00 106670,00 1,00 210,56 1,00 1,00

Viga V10 42,60 - - 10000,00 106670,00 1,00 210,56 1,00 1,00

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 400,00 50,00 1200,00 0,77 0,77 1,06 Pequena deslocabilidade

2 400,00 40,00 960,00 1,90 1,13 1,09 Pequena deslocabilidade

3 400,00 30,00 720,00 2,83 0,93 1,07 Pequena deslocabilidade

4 400,00 20,00 480,00 3,48 0,66 1,05 Pequena deslocabilidade

5 400,00 10,00 240,00 3,83 0,35 1,03 Pequena deslocabilidade
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Como foi possível visualizar através desse exemplo, com valores para o 

Coeficiente B2 menor ou igual a 1,1, a estrutura é classificada como de pequena 

deslocabilidade. Fazendo a média dos valores obtidos pelo Coeficiente B2, encontra-

se o valor de 1,06, realizando a comparação com o valor obtido para o Coeficiente    

de 1,05, percebe-se que para esse exemplo, praticamente não existe diferença entre 

as metodologias. É possível afirmar que, para esse exemplo, a consideração da não 

linearidade geométrica não é necessária. 

 

2.5. COMPARAÇÃO ENTRE B2 E    
 

Neste tópico será realizada uma comparação entre a metodologia aplicada 

para o desenvolvimento do Coeficiente B2 com o Coeficiente   . Inicialmente, essa 

ideia surgiu a partir da similaridade entre as metodologias no que tange as suas 

formulações matemáticas.  

Segundo Lima (2001), para os casos de edifícios com esbeltez mais elevada, 

ou simplesmente, mais altos, os efeitos da não linearidade geométrica tendem a ser 

ainda mais significativos nos pavimentos inferiores, e, ainda, salienta que a 

subestimativa decorrente da utilização de 0,95    poderá ser muito maior. 
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Lima (2001) conclui ainda que seria ideal usar valores diferentes em cada faixa 

de altura da estrutura, como pode ser visualizado no trecho a seguir: 

“Com isso, até se poderia utilizar a sugestão de LIMA (1998), de adotar 1,2 
   nos primeiros 25% da altura, e 0,8   nos últimos 25% da altura, 
aproximando mais os resultados do processo P-∆. Mas, de uma forma geral, 
tomando-se um valor único, o que se pode constatar é que a majoração 
utilizando o    já é satisfatória, e mostra-se mais eficiente que aquela feita 

com 0,95   .” 

 
Levando em consideração as conclusões de Lima (2001), é possível dizer que 

uma metodologia que não utilizasse apenas um valor de coeficiente para toda a 

edificação, se aproximaria mais da realidade da edificação. O que este trabalho 

propõe está intimamente ligado a esse fato, uma vez que propõe a utilização do 

Coeficiente B2 para edifícios de concreto armado. 

Ao se perceber a proximidade entre as metodologias, esse capítulo tenta 

relacionar, em termos matemáticos, o Coeficiente    com o Coeficiente B2. Essa 

análise é uma adaptação baseada no estudo realizado por Oliveira (2002). 

A Figura 2.24 faz uma representação de um pórtico de dois pavimentos, sujeito 

a carregamentos horizontais (    ) e verticais (   ) em cada pavimento orientado 

pelo índice  , onde a altura entre os pavimentos mede ( ) e seus respectivos 

deslocamentos (  ).  

Figura 2.24 - Exemplo de estrutura de dois pavimentos 

 

(FONTE: Elaborada pelo Autor) 
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Nesse exemplo, para ser calculado o valor de   , é importante definir os 

parâmetros          e          , assim como foi realizado no tópico elucidativo sobre o 

Coeficinte   . As equações (2.42) e (2.43) evidenciam como se caracterizam estes 

parâmetros. 

 

O Coeficiente B2, como já foi citado anteriormente, diferente do Coeficiente   , 

é calculado individualmente em cada andar do pórtico, onde se define B2 de cada 

andar de      e os parâmetros (      ) e (       ) de    e    , respectivamente 

e associando ao exemplo tem-se: 

 1º Andar 

Seguindo o mesmo raciocínio do primeiro andar, define-se as equações para o 

segundo, como pode ser visualizado a seguir. 

 2º Andar 

                           (2.42) 

                         (2.43) 

                     (2.44) 

                         (2.45) 

       
 

  
    

   

            
   

    
 

(2.46) 

             (2.47) 

                      (2.48) 
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Realizando o somatório de momentos (   ) e (    ), tem-se: 

 

Substituindo (2.50) e (2.51) em (2.12), o Coeficiente    fica da seguinte 

maneira: 

 

Fazendo a inversão da equação (2.52) e substituindo pelas equações (2.46) e 

(2.49) tem-se: 

 

 

Podendo ser reescrito como: 

 

 

       
 

  
   

  

           
  

    
 

(2.49) 

                                     (2.50) 

                                     (2.51) 

     
 

  
       

     

  
     

                 
 

(2.52) 

 

 
 

  
   

  

    
 

  

    

        
  

     

                           
   (2.53) 

 
 
 

  
   

  

    
 

  

    
  (2.54) 
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Onde: 

 

Onde, generalizando para um pórtico de   andares, a relação entre    e    fica: 

 

sendo 

É importante deixar claro que esta formulação foi realizada por Oliveira (2002), 

essa dissertação fez apenas uma redução das fórmulas encontradas pelo autor 

supracitado. 

 

2.5.1. APLICAÇÃO NUMÉRICA  
 

Nessa parte da dissertação será demonstrado numericamente como é possível 

obter o Coeficiente    a partir do Coeficiente B2. A Figura 2.25 mostra um pórtico de 

dois pavimentos de concreto armado, aplicado forças horizontais e verticais. O 

módulo de elasticidade considerado é de 25 GPa e as seções transversais de vigas 

e pilares tem dimensões de 20x20 cm. A distância entre pavimentos e entre pilares 

são de quatro metros cada. 

        
  

        
 

              

                  
  (2.55) 

      
  

        
  

      

                  
  (2.56) 

 
 
 

  
   ∑

  

    

 

   

 (2.57) 

 
    

     
 
   

       
 
   

 (2.58) 
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Figura 2.25 - Pórtico de dois pavimentos 

 
(FONTE: FTOOL) 

 
 

A seguir na Tabela 2.4, é calculado o coeficiente B2 exatamente do mesmo 

modo em que foi detalhado anteriormente neste trabalho. 

Tabela 2.4 – Tabela do cálculo do Coeficiente B2 

 

O Coeficiente    pode ser calculado a partir dos valores encontrados para o 

Coeficiente B2, utilizando a Equação (2.57). Assim, só falta calcular as constantes 

  , para os dois pavimentos, dado pela Equação (2.58). Sendo que nesta equação, a 

parcela        
   
    pode ser dada por: 

Substituindo os valores da Tabela 2.5 na Equação (2.59), obtêm-se: 

∑       

   

   

                

Ainda levando em consideração a Equação (2.58), a parcela      
 
    deve ser 

calculada para cada andar e os resultados encontrados estão representados na 

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 400,00 30,00 80,00 3,85 3,85 1,031 Grande deslocabilidade

2 400,00 15,00 40,00 7,23 3,38 1,027 Média deslocabilidade

 
∑       

    

   

             (2.59) 



75 

 
 

Tabela 2.5, assim como os demais dados necessários para a obtenção das 

constantes  

  . 

Tabela 2.5 – Parâmetros para o cálculo do Coeficiente    através do Coeficiente B2 

Pavimento               ∑     

 

   
     

 

           

1 15 1,031 30,00 0,67 0,65 

2 15 1,027 15,00 0,33 0,32 

 

Com auxílio dos dados obtidos na Tabela 2.5, e substituindo na Equação 

(2.57), obtêm-se:  

Resolvendo a Equação (2.60), é possível então chegar ao valor de         . 

Percebe-se, então, que as formulações são similares e que a hipótese proposta por 

esta dissertação tem fortes indícios para ser bem-sucedida. A título de comparação 

fazendo o cálculo do Coeficiente    pela norma NBR 6118:2014, encontra-se 

         . É importante comentar que essa pequena diferença pode ter sido 

causada pelas aproximações realizadas ao longo do exemplo. 

 

  

  

  
   ∑

  

    

 

   

                (2.60) 
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3. DESCRIÇÃO DO ANSYS E OS ESTUDOS DE CASOS 
 

A análise estrutural é uma das aplicações mais usuais do Método dos 

Elementos Finitos. Em meados dos anos cinquenta do século XX, o uso do Método 

dos Elementos Finitos, para análise de estruturas, ganhou projeção internacional 

com os trabalhos de John Argyris, que de acordo com Vaz (2011), era professor e 

trabalhava no Imperial College em Londres, além do trabalho de um grupo de 

engenheiros da Boeing comandados pelo professor e autor de diversas bibliografias 

da área Ray W. Clough. 

Outra grande referência em elementos finitos é o também professor O. C. 

Zienkiewicz, que trabalhou desde 1961 no campus de Swansea da Universidade do 

País de Gales, no Reino Unido. Seu livro publicado em 1967 ficou conhecido na 

academia cientifica como “O Livro”, ganhando assim diversos seguidores do método 

através do mundo. 

Os primeiros estudos, sobre essa temática no Brasil, estão datadas no ano de 

1970, com a tese apresentada pelo engenheiro Alcebíades Vasconcelos, sendo 

defendida na Coppe-UFRJ. Vaz (2011) cita que Alcebíades desenvolvera um 

programa para análise de estruturas no estado plano com o uso do elemento 

triangular CST, resolvendo assim, alguns problemas cuja solução perpassava pelo 

uso da Teoria da Elasticidade. 

Na área de estruturas, a formulação do Método dos Elementos Finitos (MEF) 

pode ser realizada a partir do Princípio da Mínima Energia Potencial Total, do 

Método de resíduos ponderados ou pelo princípio dos Deslocamentos Virtuais. Essa 

análise se dá através dos conceitos de descretização do domínio e de matriz de 

interpolação, onde são fornecidos os deslocamentos em um ponto interno do 

elemento em função da deslocabilidade nodal. 

A discretização do domínio da estrutura é capaz de descrever de forma mais 

simplificada o comportamento geral da estrutura. Em resumo, a discretização 

significa uma subdivisão do modelo em um número equivalente de elementos finitos, 

os quais podem assumir diversas formas, como por exemplo, triângulos, quadrados 

entre outras formas geométricas. Esse processo dependera em sua grande maioria 
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do julgamento, entendimento e do conhecimento do engenheiro perante a melhor 

utilização do Método dos Elementos Finitos. 

Na atualidade, existe uma série de programas comerciais que utilizam os 

conceitos do MEF, realizando diversos tipos de análises. Como exemplo de 

programas, podem ser citados o SAP, o Ansys, o Abacus, o Nastran, entre outros. 

Nesse trabalho, a análise será feita através do Ansys, para tanto, será descrito de 

forma parcial o funcionamento do mesmo.  

O Ansys é um programa de elementos finitos, que pode ser utilizado de 

diversas formas nas análises da engenharia (ANSYS, 1998). O Ansys é capaz de 

realizar diversos tipos de análise estruturais. Em uma análise estrutural, os primeiros 

parâmetros calculados são os deslocamentos e rotações. 

Outros parâmetros, assim como deformações, tensões e força de reação 

podem ser facilmente derivados dos deslocamentos nodais. Esse tipo de análise 

pode ser feita nos programas ANSYS/Multiphysics, ANSYS/Mechanical, 

ANSYS/Structural e ANSYS/Professional. 

Nessa dissertação será realizada a modelagem de quatro pórticos 

tridimensionais de concreto armado com alturas variáveis, para ser analisada a 

influência da não linearidade geométrica presente nas edificações. Para tanto, será 

utilizado o ANSYS, por ser um programa já difundido no mercado, e será utilizado o 

elemento finito BEAM 188 para a modelagem.  O elemento BEAM188 é baseado na 

teoria de viga de Timoshenko, que leva em conta a deformação por cisalhamento. 

O BEAM188 -3-D também é conhecido como Linear Strain Finite Beam. Ele é 

um elemento linear de dois nós, ou, também, pode ser um elemento de viga 

quadrática em 3-D. BEAM188 tem seis ou sete graus de liberdade em cada nó, com 

o número de graus de liberdade, dependendo do valor de KEYOPT (1). Quando 

KEYOPT (1) = 0 (padrão), seis graus de liberdade ocorrem em cada nó. Quando 

KEYOPT (1) = 1, um sétimo grau de liberdade também é considerado. 

ANSYS tem muitos outros elementos de viga, mas os elementos BEAM188 e 

189 são geralmente recomendados, nas seguintes situações: 

- Aplicável à maioria das estruturas de viga 
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-Análise linear de apoio, bem como análises não lineares, incluindo 

plasticidade, grande deformação e colapso não linear. 

-Capacidade de incluir vários materiais para simular materiais em camadas, 

compósitos, seções reforçadas, etc. 

- Capacidade de criar uma seção geométrica definida pelo usuário. 

-Fácil de usar, tanto em fases de pré-processamento e pós-processamento. 

Na Figura 3.1, mostrada a seguir, é possível visualizar como se caracteriza o 

elemento que foi descrito anteriormente.  

Figura 3.1 - Modelo do elemento BEAM 188 

 

 (FONTE: ANSYS, 1998) 

 

Bandeira e Gonzales (2008) classificam o elemento da seguinte maneira: 

“Este é um elemento uniaxial, baseado na teoria de barras de Timoshenko, 
onde são consideradas as deformações da seção transversal causadas 
pelos esforços cortantes. Ele possui seis ou sete graus de liberdade em 
cada nó. Os seis graus de liberdade padrão são translação em relação às 
direções x, y e z nodais e rotação em relação aos eixos x, y e z, também 
nodais. De acordo com as necessidades do modelador, um sétimo grau de 
liberdade, conhecido como empenamento da seção transversal, pode ser 
ativado. Este elemento se enquadra bem em problemas não-lineares que 
envolvam grandes deslocamentos e rotações.” 
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Na conclusão de seu trabalho, Bandeira e Gonzales (2008) citam que o uso 

dos programas é de extrema importância no estudo das estruturas, já que com eles 

é possível que o usuário tenha plena capacidade de interpretar fisicamente os dados 

obtidos por vários modelos distintos. 

Ainda sobre o Ansys, um ponto importante a se destacar é o fato de que devido 

a sua complexidade e seu forte caráter não linear, a resolução das equações de 

equilíbrio decorrentes do teorema dos trabalhos virtuais não pode ser realizada a 

partir de métodos analíticos.  

Portanto, é fundamental a utilização dos métodos numéricos, no caso mais 

comum será utilizado o Método dos Elementos Finitos para a resolução de tal 

problemática. Nesta dissertação, será utilizado o programa Ansys para a análise das 

estruturas utilizando o MEF. Para resolver os problemas da não linearidade 

geométrica, o Ansys utiliza-se dos conceitos da solução de sistemas de equações 

não lineares. Para essa solução são utilizados os conceitos difundidos pela teoria de 

Newton-Raphson.  

 

3.1. SOLUÇÃO DE SISTEMAS DE EQUAÇÕES NÃO LINEARES 
 

Bandeira e Chiavante (2005) em seu artigo comentam que para a resolução de 

problemas de otimização sem restrições, do tipo minimizar     , onde a função 

objetivo      é contínua e com derivadas parciais contínuas até segunda ordem, 

utiliza-se o Método de Newton-Raphson.  

A seguir será demonstrada a obtenção da optimização em termos do 

procedimento computacional para a análise do incremento não linear, a partir do 

processo Newton Raphson evidenciada na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Processo Newton-Raphson 

 

(FONTE: FRITZSCHE, 1979) 

 

Quando um corpo é submetido à presença de forças, para que ocorra o 

equilíbrio é necessária existência de um balanceamento entre o vetor de forças 

externas com o vetor das forças internas num dado instante de tempo t, onde é 

possível ser visualizado na Equação (3.1)(3.1). 

  

Ao se realizar uma interação incremental, busca-se a obtenção de uma solução 

para uma condição específica de equilíbrio num instante t + Δt, cuja origem se dá 

através da solução conhecida no instante t, procurando dessa forma um novo estado 

de equilíbrio dado por:  

A Equação (3.2) também pode ser representada pela igualdade dos 

incrementos das forças externas ocorridas entre os instantes t e t + Δt, e o 

incremento das forças internas dado pela variação das forças externas, como mostra 

a Equação (3.3). 

    
    

    (3.1) 

    
         

         (3.2) 

        (3.3) 
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Nesse contexto, a matriz de rigidez K pode ser caracterizada como uma matriz 

que leva em consideração as condições geométricas e físicas da estrutura no 

instante t, e pode ser utilizada para avaliar o incremento das forças internas (  ) 

com o incremento dos deslocamentos (U), no instante t. 

A Equação (3.4) busca a condição de equilíbrio no instante       , porém, por 

conta dos efeitos da não linearidade física e geométrica da matriz   
    é importante 

utilizar de um processo interativo com intuito de garantir a condição de equilíbrio no 

instante desejado. Dessa maneira, pode-se representar a equação de equilíbrio na 

interação (k-1):  

O programa Ansys utiliza do método interativo de Newton-Raphson, mostrado 

na Figura 3.2, para obter a verificação da condição de equilíbrio na resolução dos 

problemas com a característica da não linearidade. Nessa metodologia, o 

carregamento é subdividido em incrementos, que muitas vezes são aplicados sobre 

passos de carga. Antes de obter a solução dos parâmetros, o método de Newton-

Raphson realiza uma comparação entre a diferença do vetor de carga, que se 

origina pela diferença entre as forças internas (também conhecidas como tensões do 

elemento), e as cargas externas ou que são aplicadas. 

Ao se realizar análises estáticas não lineares onde se utiliza do método de 

Newton-Raphson, em algumas ocasiões a matriz de rigidez pode não ser única, 

acarretando graves problemas para a convergência. Como alternativa para esses 

tipos de casos, faz-se uso do método de Comprimento de Arco, que faz com que as 

iterações da metodologia de Newton-Raphson convirjam na extensão de um arco, 

que ajuda na prevenção de possíveis divergências, visto que realiza sua análise 

controlando a energia de deformação, evitando as soluções biunívocas.  

 
 
 
 

    
       

         
   (3.4) 

         
 

               
          

     
 

    k=1,2,3,...,n (3.5) 



82 

 
 

3.2. ESTUDOS DE CASOS 
 
3.2.1. CONCEITOS INICIAIS 

 

O principal propósito desse trabalho será abordado numericamente neste 

subcapítulo. Nessa dissertação, será realizado um estudo comparativo entre os 

resultados apresentados pelos Coeficientes B1 e B2, com os obtidos pela metodologia 

do Coeficiente    e os gerados pelo programa Ansys, onde poderá ser aferida a 

proximidade e a confiabilidade ou não dos métodos aproximados pelos coeficientes 

com a metodologia que mais se aproxima da realidade estrutural, oriundo da análise 

pelo programa.  

Como já foi comentado anteriormente, a diferença entre as metodologias é que 

nas análises aproximadas como se dão os estudos pelos coeficientes, o equilíbrio é 

dado a partir de uma análise sob aspectos lineares e, na etapa seguinte, realiza-se, 

através da majoração dos esforços solicitantes ou da redução de rigidez, a tentativa 

de estimar o comportamento real da estrutura. Já para a análise realizada pelo 

Ansys, o estudo traz uma modelagem mais fiel ao comportamento real da estrutura, 

através da sua formulação com caráter não linear, ou seja, a estrutura é analisada 

em sua posição final deformada. 

A comparação entre os métodos também traz a possibilidade de avaliação em 

relação aos limites das metodologias, onde se analisará até onde os resultados são 

coerentes com a realidade. Os exemplos abordados nesses estudos de casos 

buscam identificar a possibilidade de se usar os coeficientes, comumente utilizados 

para estruturas metálicas, nas estruturas de concreto, assim como estabelecer 

restrições a utilização dos métodos aproximados. 

 

3.2.2. METODOLOGIA 
 

A metodologia adotada nesse trabalho consiste em um estudo de pórticos 

tridimensionais de edifícios de concreto armado, sujeitos a carregamentos verticais e 

horizontais progressivamente ampliados, com o intuito de se analisar os 

deslocamentos laterais e esforços solicitantes máximos obtidos através da 
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metodologia dos Coeficientes B1 e B2, do método do Coeficiente    e do método 

geometricamente exato. A análise será feita a partir dos resultados encontrados ao 

submeter as estruturas a uma abrangente faixa de efeitos da não linearidade 

geométrica. 

A excentricidade existente entre o eixo da viga e o plano médio da laje não 

será levada em conta. Dessa forma, serão calculados os valores de    e de B2 para 

quatro edifícios em concreto armado. Os resultados obtidos serão, então, analisados 

e comparados. Serão mostrados em anexo os cálculos realizados para os 

Coeficientes B2 e   . 

Por fim, vale ressaltar que não é objetivo deste trabalho fazer a verificação de 

segurança dos elementos estruturais quanto aos Estados Limites de Utilização, mas 

sim analisar a deslocabilidade lateral e os esforços decorrentes das não linearidades 

geométricas segundo as três diferentes metodologias de análise de estruturas. 

 

3.2.3. ESTUDO DE CASO 1: PÓRTICO COM 16 PAVIMENTOS 
 

O edifício analisado nesse estudo de caso, adaptado de Costa (2003), é 

composto por dezesseis pavimentos, todos iguais em planta e possui um pé-direito 

de 3,0 m. A laje tem espessura de dez centimetros, as dimensões das vigas são 

20/60 cm e as dimensões dos pilares podem ser visualizadas na planta. 

Neste trabalho, será analisado o pórtico tridimensional com o objetivo de se 

determinar os deslocamentos dos elementos estruturais constituintes do pórtico, 

realizou-se a utilização de um modelo tridimensional no programa Ansys 14.0, assim 

como foi realizado a simulação do pórtico no programa FTOOL para as análises da 

não linearidade geométrica através dos Coeficientes B1 e B2 e do Coeficiente   . 

Nas análises desta dissertação foram utilizados os seguintes parâmetros de 

materiais para o concreto: 30 MPa para a resistência característica à compressão do 

concreto e coeficiente de Poisson igual a 0,2. As ações atuantes na estrutura 

dividem-se em dois grupos: as ações verticais (Fv) e as ações horizontais (Fh). As 

ações verticais são compostas pelos carregamentos permanentes (G) e pela 
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carregamento acidental ou sobrecarga (Q). Os carregamentos permanentes 

considerados foram o peso próprio da estrutura, as cargas de alvenaria e o 

revestimento das lajes. Na Figura 3.3 é mostrado esquematicamente a planta do 

pavimento tipo do edifício analisado no primeiro estudo de caso dessa dissertação. 

Figura 3.3 - Planta do pavimento tipo 
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As ações horizontais são constituídas pelas forças equivalentes à ação do 

vento, na direção paralela ao eixo X (Fx). As forças de arrasto foram calculadas de 

acordo com as prescrições da NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em 

edificações . Sendo assim, as seguintes premissas foram adotadas: 

• velocidade básica do vento: 

V0 = 40 m/s; 

• fator topográfico S1: 

S1 = 1,0 (terreno plano); 

• fator S2: 

S2 = (categoria V e classe B); 

• fator estatístico S3: 

S3 = 1,0 (edificações para residências); 

• velocidade característica do vento: 

Vk = V0 · S1· S2 · S3  => Vk = 31,5 ·  S2; 

• pressão dinâmica: 

q = 0,613 ·  (Vk)2 , q em N/m2 

• coeficiente de arrasto: 

- direção X: Cax = 1,03; 

- direção Y: Cay = 1,32; 

• força de arrasto por pavimento: 

Fa = Ca ·  q ·  Ae, sendo Ae a área frontal efetiva do pavimento: 

- direção X: Aex = 38 m2; 

- direção Y: Aey = 72 m2; 
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Na Tabela 3.1 são fornecidos os cálculos efetuados para a obtenção das forças 

de arrasto na direção X. Na primeira coluna são apresentadas as cotas utilizadas no 

cálculo do fator S2 (z).  

 
Tabela 3.1 - Cálculo das Forças de arrasto 

COTA z (m) Fator S2 Vk (m/s) q (kN/m²) Fx(kN) 

1,5 0,67 17,96 0,20 18,94 

4,5 0,67 17,96 0,20 18,94 

7,5 0,67 17,96 0,20 18,94 

10,5 0,72 20,74 0,27 25,25 

13,5 0,72 20,74 0,27 25,25 

16,5 0,76 23,10 0,33 31,35 

19,5 0,76 23,10 0,33 31,35 

22,5 0,82 26,90 0,45 42,49 

25,5 0,82 26,90 0,45 42,49 

28,5 0,82 26,90 0,45 42,49 

31,5 0,86 29,58 0,54 51,41 

34,5 0,86 29,58 0,54 51,41 

37,5 0,86 29,58 0,54 51,41 

40,5 0,89 31,68 0,62 58,96 

43,5 0,89 31,68 0,62 58,96 

46,5 0,89 31,68 0,62 58,96 

 

O valor das forças concentradas em cada pavimento é obtido dividindo 

igualmente as forças de arrasto entre os pavimentos superior e inferior da estrutura, 

como mostra a Figura 3.4. 
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Figura 3.4 - Forças concentradas em cada pavimento 

 

(FONTE: Elaborada Pelo Autor) 

 

Na Tabela 3.2, encontram-se as forças resultantes de todos os pilares em cada 

pavimento da estrutura, na direção X  (Fx). 

Tabela 3.2 – Forças concentradas em cada pavimento 

Pavimento Altura (m) Fx(kN) 

1 3 28 

2 6 20 

3 9 23 

4 12 27 

5 15 30 

6 18 33 

7 21 39 

8 24 45 

9 27 45 

10 30 50 

11 33 54 

12 36 54 

13 39 58 

14 42 62 

15 45 62 

16 48 29 
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As combinações últimas normais seguem o disposto na NBR 6118:2014. 

Dessa forma, tem-se: 

• vento considerado como a ação variável principal (combinação 1): 

• sobrecarga considerada como a ação variável principal (combinação 2): 

Com o objetivo de realizar uma avaliação dos processos aproximados será 

feita uma consideração da não-linearidade física por meio da redução de rigidez dos 

elementos estruturais de acordo com a NBR 6118:2014. 

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

elementos estruturais: 

• Ipilares = 0,8 · Ic e Ivigas = 0,4 · Ic; 

A Figura 3.5 mostra a associação de pórticos que foi considerado para os 

cálculos do Coeficientes B2 e   . É importante comentar que foi realizado um 

quadrado vermelho no primeiro pórtico com o intuito de criar uma nova figura 

demonstrando os carregamentos do pórtico (P1-P6-P11), submetido às ações 

horizontais e verticais, já majoradas de acordo com a Equação 3.6.  

Essa associação de pórticos realiza uma modelagem em série de painéis de 

contraventamento na direção adotada e faz uma ligação entre eles por meio de 

barras articuladas nas extremidades, as quais representam as lajes. Essas barras 

devem ter uma rigidez muito grande, de forma a gerar deslocamentos similares em 

um mesmo pavimento. Para a modelagem no Ansys, diferentemente da 

consideração feita para o cálculo dos coeficientes, foi utilizada a modelagem dos 

pórticos tridimensionais. Nessa modelagem, cada elemento foi subdividido em cem 

partes. 

 

  Fd = 1,4 · G + 1,4 · (Fx + 0,5 · Q) = 1,4 · G + 1,4 · Fx + 0,7 · Q  (3.6) 

  Fd = 1,4 · G + 1,4 · (Q + 0,6 · Fx) = 1,4 · G + 1,4 · Q + 0,84 · Fx (3.7) 
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Figura 3.5 - Associação de pórticos utilizado para o cálculo dos coeficientes 

 

(FONTE: Elaborada pelo Autor) 

 

Na Figura 3.6 mostra como estão distribuídas as forças concentradas verticais 

dos pilares P1, P6 e P11 incluindo seus pesos próprios e as reações das vigas V1, 

V2 e V3, respectivamente. Na viga V4, o carregamento distribuído é gerado a partir 

das reações das lajes que incidem sobre a mesma e de seu peso próprio. 

Lembrando que os pórticos foram analisados junto considerando o efeito diafragma 

para o cálculo dos coeficientes, essa figura mostra apenas parte do carregamento 

para ser possível visualizá-los. 
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Figura 3.6 - Exemplo dos carregamentos na estrutura 

 

 

Para a realização da análise não-linear geométrica do pórtico no programa 

ANSYS 14.0, adotou-se o elemento BEAM 188 para representar os pilares e vigas. 

Nesse processo utilizou-se o algoritmo de Newton-Raphson, com incrementos de 

carga. A Figura 3.7 ilustra como ficou representado o edifício no programa ANSYS 

14.0. 
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Figura 3.7 - Representação do Edifício 1 no ANSYS 

 

 

O edifício a ser analisado é constituído de dezesseis pavimentos, com ligações 

rígidas entre vigas e pilares, e sujeito a um carregamento de referência (chamado de 

Pref) conforme ilustra a Figura 3.7. No que se refere às vinculações na fundação, foi 

admitido que existe um engaste em cada um dos vínculos. 

A Tabela 3.3 fornece os valores de deslocamentos laterais no nível do primeiro 

pavimento obtidos na análise sob linearidade geométrica e na análise 

geometricamente exata, para os vários níveis de carregamentos em relação ao 

carregamento inicial ou de referência. Eles são denominados pelos respectivos 

caracteres   e   .  

Essa tabela também apresenta os valores dos coeficientes B1 e B2, onde o 

valor encontrado para B2 deve ser comparado com a razão     ⁄ , que também 
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aparece na tabela. Outro fato importante a ser comentado, é o fator de ampliação do 

carregamento, que nada mais é do que um fator multiplicador n vezes maior do que 

o primeiro carregamento considerado. O propósito desse fator multiplicador é de 

mostrar como os coeficientes se comportam nas três faixas de classificação 

(pequena, média e alta deslocabilidade) e verificar se o uso do Coeficiente B2 traz 

bons resultados para o concreto. 

Tabela 3.3- Esforços solicitantes na seção mais solicitada do pilar P2, coeficiente B2  e os 
deslocamentos horizontais (Estudo de caso 1). 

 

A Tabela 3.4 fornece os valores dos esforços normais e dos momentos fletores, 

nas seções dos pilares mais solicitados, apresentados nas análises sob linearidade 

geométrica, por meio dos Coeficientes B2 e    e também na análise 

geometricamente exata (ANSYS), para os diversos níveis de carregamentos. É 

importante salientar que os valores dos esforços cortantes não aparecem na tabela 

em razão da baixa sensibilidade desses esforços aos efeitos das deslocabilidades 

global e local. 

Tabela 3.4 - Esforços internos da seção mais solicitada do pilar P2 (Resultados do Estudo de 
Caso nº1) 

 

A Figura 3.8 e Figura 3.9 representam graficamente, respectivamente, as 

variações dos esforços solicitantes (Esforço Normal e Momentos Fletores) das 

seções mais solicitadas dos pilares para os vários carregamentos. Essas figuras 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

n (fator amplificador 

do carregamento 

inicial)

N [kN] M [kN.m] ∆1 [cm] ∆2 [cm] ∆2/∆1 [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 7224,24 524,70 0,0700 0,0719 1,027 1,030 Pequena deslocabilidade 1,062

2 13942,78 1044,10 0,1445 0,1580 1,093 1,098 Pequena deslocabilidade 1,132

4 26769,92 2015,11 0,3211 0,3602 1,122 1,130 Média deslocabilidade 1,309

8 51449,83 3889,17 0,4723 0,5614 1,189 1,204 Média deslocabilidade 1,633

  

MÉTODO

n (fator amplificador 

do carregamento 

inicial)

N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m]

1 7224,24 524,70 7224,24 524,70 7219,0723 516,52

2 13942,78 1044,10 14012,49 1079,73 13912,7507 1016,65

4 26769,92 2015,11 26903,77 2114,42 26632,5387 1919,16

8 51449,83 3889,17 51707,08 4143,88 50710,2714 3535,61

COEF. B2 COEF. γz ANSYS
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devem ser observadas com atenção uma vez que em cada uma delas existem três 

curvas, cada curva indica uma metodologia aplicada. 

Figura 3.8 - Gráfico Esforço Normal x n (fator amplificador do carregamento inicial) 

 

No gráfico da Figura 3.9 é possível constatar que os três modelos dão 

resultados praticamente iguais, tornando as três curvas com um comportamento e 

valores próximos. 

Figura 3.9 - Gráfico Momento Fletor x n (fator amplificador do carregamento inicial) 

 
 

O gráfico da Figura 3.9 mostra que os três modelos tem resultados 

praticamente iguais até quando o carregamento está multiplicado por dois, a partir 

daí, a curva que representa a análise realizada pelo ANSYS começa a se distanciar 

das outras. 
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A avaliação dos resultados, evidenciados anteriormente, permite afirmar que a 

correlação entre a razão     ⁄  e o valor de B2, e os esforços solicitantes obtidos 

pelo método baseado nos Coeficientes B2,    e pela metodologia baseada na análise 

geometricamente exata é, neste estudo de caso, bem satisfatória.  

Ao observar o nível mais elevado do carregamento, percebe-se que a diferença 

entre     ⁄  e B2 é da ordem de 1,3%. Além disso, os valores obtidos para o 

momento fletor e o esforço normal pelas três metodologias são próximos e que 

aqueles fornecidos pelos métodos aproximados são sempre levemente maiores do 

que os obtidos pelo ANSYS. É possível observar que a diferença máxima foi de 

ordem de 9,09 % para os momentos fletores, e menor do que 2% para os esforços 

normais. E percebe-se ainda que o Coeficiente B2 tem um valor mais próximo da 

realidade do que o do Coeficiente   . 

 

3.2.4. ESTUDO DE CASO 2: PÓRTICO COM 17 PAVIMENTOS 
 

O segundo edifício que será analisado nesse trabalho, é composto por 17 

pavimentos com um vão máximo de 4,30 metros, sujeito a carregamentos 

concentrados e distribuídos. O pavimento tipo é evidenciado esquematicamente na 

Figura 3.10, adaptado de COSTA (2003),  todos iguais em planta e possui um pé-

direito de 3,0 m. A laje tem espessura de doze centimetros, as dimensões das vigas 

são 20/40 cm e as dimensões dos pilares são de 40/40 cm. 
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Figura 3.10 - Pavimento tipo do Estudo de Caso 2 

 

 
Para todos os estudos de casos foram adotados a mesma metodologia de 

cálculo dos carregamentos considerados no primeiro estudo de caso. Assim como 

foram adotados os mesmos procedimentos de cálculo e características do concreto. 

No que se refere às vinculações na fundação, foi admitido que existe um engaste em 

cada um dos vínculos. Foi adotado o vento na direção X, e foi considerado uma 

força média de 30 kN para cada pavimento para simplificar a análise. A carga total 

vertical em cada pavimento pode ser visualizada nas planilhas em anexo. 

A consideração dos efeitos da não linearidade geométrica torna-se relevante 

(superior a 10 % de diferença), conforme mostra a Tabela 3.5, na avaliação dos 

momentos fletores para os resultados do Coeficiente B2 e do Coeficiente    em 

relação ao ANSYS quando os valores de B2 tendem a passar de 1,28. 
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Tabela 3.5 - Esforços solicitantes na seção mais solicitada do pilar P3, coeficiente B2 e os 
deslocamentos horizontais (Estudo de caso 2). 

 
 

Observa-se na Tabela 3.6 que a partir do carregamento aumentado em oito 

vezes, a diferença entre os resultados da análise geometricamente exata e das 

análises aproximadas, começa a superar os 10%. No que se refere ao esforço 

normal, tal diferença não se mostrou significativa, ficando na ordem dos 2%. 

Tabela 3.6 - Esforços internos da seção mais solicitada do pilar P3 (Resultados do Estudo de 
Caso nº2) 

 

As Figuras 3.11 e 3.12 são uma representação gráfica do que está ocorrendo 

com os esforços internos ao se elevar os valores dos carregamentos iniciais da 

estrutura. Ao analisar esses gráficos e as Tabelas 3.5 e 3.6, é possível perceber que 

quanto o maior valor do Coeficiente B2, maior é a diferença entre os valores mais 

próximos da realidade (ANSYS) e os valores obtidos pelos coeficientes 

aproximadores. Outro fato importante, é que os valores obtidos através do 

Coeficiente B2 são mais próximos do ANSYS do que os obtidos pelo Coeficiente     

n (fator amplificador 

do carregamento 

inicial)

N [kN] M [kN.m] ∆1 [cm] ∆2 [cm] ∆2/∆1 [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 3012,12 902,43 0,370 0,414 1,12 1,13 Média deslocabilidade 1,127

2 5843,51 1785,03 0,702 0,887 1,26 1,28 Média deslocabilidade 1,293

4 10284,58 3198,34 1,410 2,475 1,76 1,79 Grande deslocabilidade 1,839

8 17175,25 5109,4 1,904 4,539 2,38 2,44 Grande deslocabilidade 2,863

  

MÉTODO

n (fator amplificador 

do carregamento 

inicial)

N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m]

1 3012,12 902,43 3032,60 919,03 3009,81 871,21

2 5843,51 1785,03 5872,73 1843,10 5826,86 1704,90

4 10284,58 3198,34 10336,01 3378,74 10225,70 2989,10

8 17175,25 5109,4 17261,13 5674,32 16908,80 4442,96

COEF. B2 COEF. γz ANSYS
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Figura 3.11 - Resultado do 2º caso. Gráfico Esforço Normal x n (fator amplificador do 
carregamento inicial) 

 

 

No gráfico da Figura 3.12 percebe-se que as curvas que mostram o 

comportamento do edifício em cada uma das análises têm um comportamento muito 

similar ao ocorrido no primeiro exemplo dessa dissertação. Um fato importante 

nesse gráfico é que o Coeficiente B2, nesse exemplo começa a se tornar 

antieconômico quando alcança valores altos. 

 
Figura 3.12 - Resultado do 2º caso. Gráfico Momento Fletor x n (fator amplificador do 

carregamento inicial) 
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3.2.5. ESTUDO DE CASO 3: PÓRTICO COM 18 PAVIMENTOS 
 

O terceiro edifício que será analisado nesse trabalho é composto por 18 

pavimentos com um vão máximo de 5,00 metros, sujeito a carregamentos 

concentrados e distribuídos.  

O pavimento tipo é mostrado na Figura 3.13, que foi adaptada de Moncayo 

(2011), todos iguais em planta e possui um pé-direito de 3,0 m. A laje tem espessura 

de treze centimetros, as dimensões das vigas são 20/40 cm e as dimensões dos 

pilares são de 20/130 cm. 

 
Figura 3.13 - Pavimento tipo do Estudo de Caso 3 

 

Para esse estudo de caso também será adotado a mesma metodologia de 

cálculo dos carregamentos considerados no primeiro estudo de caso. Assim como 

será adotado o mesmo procedimento de cálculo e as mesmas características do 

concreto. No que se refere às vinculações na fundação, foi admitido que existe um 
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engaste em cada um dos vínculos. Foi adotado o vento na direção X, e foi 

considerado uma força média de 35 kN para cada pavimento. A carga total vertical 

em cada pavimento pode ser visualizada nas planilhas em anexo. 

É possível visualizar na Tabela 3.7 que, para os níveis de carregamentos em 

que B2 é igual ou superior a 1,22 as diferenças entre as análises aproximadas e a 

análise geometricamente exata passam a ser relevantes. Outro fato importante que 

pode ser observado se dá pelo fato de que os efeitos da não linearidade geométrica 

se mostraram mais significativos para os momentos fletores do que para os esforços 

normais.  

Tabela 3.7 - Esforços solicitantes na seção mais solicitada do pilar P4, coeficiente B2 e os 
deslocamentos horizontais (Estudo de caso 3). 

 

 

Através da Tabela 3.8, fica evidenciado que no maior nível de carregamento, a 

razão entre os momentos fletores máximos fornecidos pelo ANSYS e pela análise do 

Coeficiente B2 é igual a 1,17, enquanto que a razão entre os esforços normais é 

bem próxima do valor unitário. 

 
Tabela 3.8 - Esforços internos da seção mais solicitada pilar P4 (Resultados do Estudo de 

Caso nº3) 

 

Na Figura 3.14 as diferenças entre as metodologias podem ser visualizadas 

graficamente, podendo ser deduzido que os esforços normais das metodologias têm 

gráficos bastante similares. Os mesmos comportamentos dos exemplos anteriores 

são, mais uma vez, confirmados para este estudo de caso. 

n (fator amplificador 

do carregamento 

inicial)

N [kN] M [kN.m] ∆1 [cm] ∆2 [cm] ∆2/∆1 [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 2512,00 1120,80 0,130 0,135 1,040 1,05 Pequena deslocabilidade 1,128

2 4396,00 1970,37 0,250 0,273 1,091 1,11 Média deslocabilidade 1,294

4 7363,30 3109,24 0,470 0,561 1,194 1,22 Média deslocabilidade 1,798

8 11192,22 4601,67 0,790 1,082 1,370 1,42 Grande deslocabilidade 3,866

  

MÉTODO

n (fator amplificador 

do carregamento 

inicial)

N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m]

1 2512,00 1120,80 2524,56 1143,22 2509,70 1075,62

2 4396,00 1970,37 4417,98 2038,39 4382,16 1871,19

4 7363,30 3109,24 7400,12 3284,06 7318,23 2852,51

8 11192,22 4601,67 11248,18 5255,69 10998,81 3916,32

COEF. B2 COEF. γz ANSYS
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Figura 3.14 Resultado do 3º caso. Gráfico Esforço Normal x n (fator amplificador do 
carregamento inicial) 

 

Já os momentos fletores, apresentam uma certa discrepância a partir de um 

certo ponto do carregamento, conforme evidenciado na Figura 3.15. É possível 

perceber que para os carregamentos iniciais os valores das três metodologias são 

bem próximas, só com o aumento do carregamento, e, por conseguinte, dos 

esforços internos é que as curvas acabam tomando direções um pouco diferentes. 

 

Figura 3.15 - Resultado do 3º caso. Gráfico Momento Fletor x n (fator amplificador do 
carregamento inicial) 
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3.2.6. ESTUDO DE CASO 4: PÓRTICO COM 30 PAVIMENTOS 
 

Por fim, o quarto estudo de caso dessa dissertação, analisará um edifício 

composto por 30 pavimentos com um vão máximo de 7,50 metros, sujeito a 

carregamentos concentrados e distribuídos. O pavimento tipo pode ser visualizado 

na Figura 3.16, adaptado de CARVALHO (2004), todos iguais em planta e possui um 

pé-direito de 3,0 m. A laje tem espessura de quinze centimetros, as dimensões das 

vigas são 30/80 cm e as dimensões dos pilares são de 110/110 cm. 

 

Figura 3.16 - - Pavimento tipo do Estudo de Caso 4 

 

É importante ressaltar que para esse estudo de caso também será adotado a 

metodologia de cálculo dos carregamentos considerados no primeiro estudo de 

caso. Assim como será adotado o mesmo procedimento de cálculo e as mesmas 

características do concreto. No que se refere às vinculações na fundação, foi 
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admitido que existe um engaste em cada um dos vínculos. Foi adotado o vento na 

direção X, e foi considerado uma força média de 40 kN para cada pavimento. A 

carga total vertical em cada pavimento pode ser visualizada nas planilhas em anexo. 

Neste estudo de caso, a consideração dos efeitos da não linearidade 

geométrica torna-se relevante para os valores do Coeficiente B2 iguais ou superiores 

a 1,350, conforme evidencia a Tabela 3.9.  

Tabela 3.9 - Esforços solicitantes na seção mais solicitada do pilar P5, coeficiente B2 e os 
deslocamentos horizontais (Estudo de caso 4). 

 

Pode ser observado na Tabela 3.10, que a partir desses valores, a diferença 

entre os resultados obtidos, pela análise geometricamente exata e os gerados a 

partir das análises sob linearidade geométrica, é de 12% e no maior carregamento 

essa diferença chega a 21%. Os resultados evidenciam ainda que os esforços 

normais fornecidos pelas análises sob linearidade geométrica e pela análise 

geometricamente exata tem valores praticamente iguais, possuindo uma diferença 

máxima de apenas 2%. 

Tabela 3.10 - Esforços internos da seção mais solicitada do Pilar P5 (Resultados do Estudo de 
Caso nº4) 

 

Pode ser visualizado na Figura 3.17 que o esforço normal não sofre muita 

variação entre as três metodologias de cálculo. Apenas com um carregamento dez 

vezes superior ao carregamento original, que a diferença entre os métodos começa 

a apresentar discrepância. 

n (fator amplificador 

do carregamento 

inicial)

N [kN] M [kN.m] ∆1 [cm] ∆2 [cm] ∆2/∆1 [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 5328,87 2044,65 0,08 0,082 1,020 1,030 Pequena deslocabilidade 1,060

2 9331,38 3578,14 0,510 0,586 1,148 1,170 Média deslocabilidade 1,510

4 15625,40 5993,38 0,890 1,173 1,318 1,350 Média deslocabilidade 2,444

8 23625,61 9109,94 1,020 1,395 1,368 1,420 Grande deslocabilidade 3,648

  

MÉTODO

n (fator amplificador 

do carregamento 

inicial)

N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m]

1 5328,87 2044,65 5328,87 2044,65 5322,58 1919,71

2 9331,38 3578,14 9471,36 3776,01 9311,29 3291,75

4 15625,40 5993,38 15703,53 6762,33 15545,21 5215,72

8 23625,61 9109,94 23743,74 10797,96 23286,01 7201,53

COEF. B2 COEF. γz ANSYS
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Figura 3.17 - Resultado do 4º caso. Gráfico Esforço Normal x n (fator amplificador do 
carregamento inicial) 

 

Diferentemente do que ocorre para o esforço normal, os momentos fletores 

começam a apresentar significativa discrepância quando o carregamento ultrapassa 

quatro vezes o carregamento de referência, o que pode ser visto através da Figura 

3.18. 

Figura 3.18 - Resultado do 4º caso. Gráfico Momento Fletor x n (fator amplificador do 
carregamento inicial) 

 

 
Ao se analisar as Figuras 3.17 e 3.18, além de comparar com os valores 
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através da metodologia do Coeficiente B2 e do método usado pelo Coeficiente   , é 

mínima, tendo um valor máximo de 3%. Outra importante observação a ser feita a 

respeito da validação do uso do Coeficiente B2, é que os resultados obtidos através 

dessa metodologia em todos os casos foram mais precisos do que o método 

baseado no Coeficiente    e, em todos os estudos de caso desse trabalho, tiveram 

valores a favor da segurança em relação ao ANSYS. 

 
3.2.7. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As análises dos resultados obtidos nos estudos de casos, e apresentados nas 

tabelas e nas figuras anteriores, evidenciam que o emprego da metodologia 

aproximada de avaliação dos efeitos da não linearidade geométrica baseado no 

Coeficiente B2 foi satisfatório e bastante confiável para os edifícios analisados. Os 

cálculos para os Coeficientes B2 e    podem ser consultados nas tabelas em anexo. 

Nessa dissertação foram analisados todos os pilares do primeiro pavimento de 

forma similar à mostrada para alguns pilares nos estudos de caso, no entanto, como 

o comportamento não teve considerável alteração, não foram mostrados os 

resultados. É necessário comentar, também, que o Coeficiente B1 foi calculado para 

todos os edifícios e teve, para todos os casos, valor igual a um. Por esta razão foi 

omitido nas análises.  

Os dados obtidos permitem concluir que, nas condições definidas nesse 

trabalho, a correlação entre o método baseado no Coeficiente B2, a metodologia 

baseada no Coeficiente    e o método baseado na teoria geometricamente exata foi 

boa, e os resultados gerados pelas análises são próximos na maior parte dos casos 

analisados. É importante salientar que o Coeficiente B2 gerou resultados, em todos 

os casos estudados, melhores do que o método baseado no Coeficiente   .  

Nas Tabelas 3.11 e 3.12 tem-se um resumo geral, evidenciando as diferenças 

entre os edifícios de 15 e 16 pavimentos, respectivamente. É possível observar, 

como já era esperado, que a diferença entre os valores dos esforços solicitantes 

obtidos pelo método baseado no Coeficiente B2 e pela análise geometricamente 

exata vai crescendo à medida que a estrutura tem sua deslocabilidade ampliada, ou 

seja, o valor do Coeficiente B2 aumenta. É importante comentar que não é usual se 
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trabalhar com estruturas com alta deslocabilidade lateral. Vale ressaltar que o 

trabalho de Lima (2001) recomenda usar o Coeficiente    como majorador de 

esforços para valores entre 1,1<    ≤ 1,2. 

Outra observação importante se dá pelo fato de que os resultados dos 

momentos fletores e dos esforços normais obtidos pelos métodos aproximados 

foram maiores do que aqueles oriundos através da análise pelo Ansys em 

praticamente todos os parâmetros avaliados. Essa constatação já era esperada, já 

que processos simplificados devem ser mais conservadores do que os mais exatos.  

As observações salientadas para os edifícios de 15 e 16 pavimentos podem ser 

estendidos para os outros estudos de caso dessa dissertação, conforme mostram as 

Tabelas 3.13 e 3.14. 

Tabela 3.11 - Diferenças entre as metodologias do Caso 1 

 

Tabela 3.12 - Diferenças entre as metodologias do Caso 2 

 

Avaliando as Tabelas 3.13 e 3.14, é possível visualizar que os momentos 

fletores e esforços normais obtidos pelo método aproximado baseado no Coeficiente 

B2 são superiores ao fornecidos pelo Ansys.  

Deve-se ficar atento para a diferença máxima encontrada nos estudos de caso 

para o carregamento mais ampliado, que resulta em um valor consideravelmente 

elevado (aproximadamente 21%) se comparado com o resultado da análise 

geometricamente exata. Esse resultado ocorreu pelo valor elevado do Coeficiente 

B2, nessa situação percebe-se que a utilização desse coeficiente não é satisfatória. 

MÉTODO

n (fator amplificador 

do carregamento 

inicial)

N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m]
Diferença entre os momentos 

obtidos por B2 e  γz  (%)

Diferença entre 

os momentos 

obtidos por B2 e 

o ANSYS  (%)

Diferença entre os 

esforços normais 

obtidos por B2 e o 

ANSYS  (%)

1 7224,24 524,70 7224,24 524,70 7219,0723 516,52 0,00 1,56 0,07

2 13942,78 1044,10 14012,49 1079,73 13912,7507 1016,65 3,30 2,63 0,22

4 26769,92 2015,11 26903,77 2114,42 26632,5387 1919,16 4,70 4,76 0,51

8 51449,83 3889,17 51707,08 4143,88 50710,2714 3535,61 6,15 9,09 1,44

COEF. B2 COEF. γz ANSYS

MÉTODO

n (fator amplificador 

do carregamento 

inicial)

N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m]
Diferença entre os momentos 

obtidos por B2 e  γz  (%)

Diferença entre 

os momentos 

obtidos por B2 e 

o ANSYS  (%)

Diferença entre os 

esforços normais 

obtidos por B2 e o 

ANSYS  (%)

1 3012,12 902,43 3032,60 919,03 3009,81 871,21 1,81 3,46 0,08

2 5843,51 1785,03 5872,73 1843,10 5826,86 1704,90 3,15 4,49 0,29

4 10284,58 3198,34 10336,01 3378,74 10225,70 2989,10 5,34 6,54 0,57

8 17175,25 5109,4 17261,13 5674,32 16908,80 4442,96 9,96 13,04 1,55

COEF. B2 COEF. γz ANSYS
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Lembrando que esse valor encontrado é para um carregamento muito acima da 

realidade. Já o esforço normal apresenta uma pequena variação máxima de 

aproximadamente 2%.  

Tabela 3.13 - Diferenças entre as metodologias do Caso 3 

 

Tabela 3.14 - Diferenças entre as metodologias do Caso 4 

 
 

Para finalizar, é possível perceber que a diferença entre os valores obtidos com 

as metodologias aproximadas é muito pequena, validando, por conseguinte, para 

esses estudos de caso, a utilização do método do Coeficiente B2 em estruturas de 

concreto armado. 

 
 
 
 

  

MÉTODO

n (fator amplificador 

do carregamento 

inicial)

N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m]
Diferença entre os momentos 

obtidos por B2 e  γz  (%)

Diferença entre 

os momentos 

obtidos por B2 e 

o ANSYS  (%)

Diferença entre os 

esforços normais 

obtidos por B2 e o 

ANSYS  (%)

1 2512,00 1120,80 2524,56 1143,22 2509,70 1075,62 1,96 4,03 0,09

2 4396,00 1970,37 4417,98 2038,39 4382,16 1871,19 3,34 5,03 0,31

4 7363,30 3109,24 7400,12 3284,06 7318,23 2852,51 5,32 8,26 0,61

8 11192,22 4601,67 11248,18 5255,69 10998,81 3916,32 12,44 14,89 1,73

COEF. B2 COEF. γz ANSYS

MÉTODO

n (fator amplificador 

do carregamento 

inicial)

N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m] N [kN] M [kN.m]
Diferença entre os momentos 

obtidos por B2 e  γz  (%)

Diferença entre 

os momentos 

obtidos por B2 e 

o ANSYS  (%)

Diferença entre os 

esforços normais 

obtidos por B2 e o 

ANSYS  (%)

1 5328,87 2044,65 5328,87 2044,65 5322,58 1919,71 0,00 6,11 0,12

2 9331,38 3578,14 9471,36 3776,01 9311,29 3291,75 5,24 8,00 0,22

4 15625,40 5993,38 15703,53 6762,33 15545,21 5215,72 11,37 12,98 0,51

8 23625,61 9109,94 23743,74 10797,96 23286,01 7201,53 15,63 20,95 1,44

COEF. B2 COEF. γz ANSYS
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4. CONCLUSÃO 
 

4.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo dessa dissertação é avaliar se o Coeficiente B2, processo proposto 

pela NBR 8800:2008, é válido para o uso em edificações de concreto armado. Para 

isso, foi realizado um estudo comparativo entre os resultados obtidos pelos modelos 

baseados no Coeficiente B2, no Coeficiente    e na simulação numérica através do 

Ansys, que leva em consideração a formulação geometricamente exata.  

Dessa maneira, foram avaliadas estruturas tridimensionais, submetidas a 

cargas horizontais e verticais, cuja característica básica se dá por atuarem numa 

extensa faixa de suscetibilidade perante aos impactos da deslocabilidade. É possível 

afirmar, que os resultados encontrados apresentam certo grau de aceitabilidade e a 

metodologia, proposta neste trabalho, utilizada para analisar o comportamento das 

estruturas, de uma forma aproximada, se mostrou adequado para analisar a 

influência da não linearidade geométrica. 

A análise aproximada foi realizada em todos os quatro edifícios estudados e 

ficou elucidada que, para estruturas classificadas entre média e grande 

deslocabilidade, ela, muitas vezes não é a mais indicada. Os valores obtidos para as 

edificações sugerem que, para valores de B2 maiores que 1,30, a diferença entre as 

metodologias exatas e aproximadas começam a ultrapassar o valor de 1,10, ou seja, 

os esforços solicitantes começam a ter mais de 10 % de discrepância, tornando as 

estruturas, nesses casos, mais robustas do que o realmente necessário. Lembrando 

que a norma de aço sugere um valor máximo de 1,4 para o uso do Coeficiente B2. 

Em relação ao uso da metodologia baseada no Coeficiente B2, é possível 

destacar que os resultados estiveram, na maioria das estruturas estudadas, 

próximos dos valores fornecidos pela análise geometricamente exata. Em 

praticamente todos os patamares de carregamento estudados e nas faixas de 

pequena e média deslocabilidade, visualizam-se valores bastante semelhantes entre 

o método aproximado supracitado, o método baseado no Coeficiente    e o da 

metodologia geometricamente exata. Ao averiguar os números fornecidos nas 

Tabelas 3.11 a 3.14, é possível concluir que existe uma boa proximidade nos 
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resultados das metodologias, visto que as diferenças entre as metodologias foram 

inferiores a 10%, com exceção do edifício de trinta pavimentos em seu maior 

patamar de carregamento que atingiu um valor de Coeficiente B2 um pouco elevado. 

Ao se analisar os momentos fletores, pode ser verificado que esse é o esforço 

solicitante que é mais afetado pelos efeitos da não linearidade geométrica (levando 

em consideração os edifícios estudados nesta dissertação). Observando os dados 

obtidos referentes aos quatro estudos de casos analisados, nota-se que a diferença 

entre os métodos aproximados e o método geometricamente exato é alta nas 

estruturas de grandes deslocabilidades. No edifício de trinta pavimentos, por 

exemplo, a diferença de valores chega a 21%, como pode ser visto na penúltima 

coluna da Tabela 3.14. 

Já o esforço normal, como era de se esperar, é menos influenciado pelos 

efeitos da não linearidade geométrica (conforme os estudos de casos aqui 

analisados). Na Tabela 3.14 em sua última coluna, observa-se a diferença entre as 

forças axiais obtidas pelo ANSYS e pela análise baseada no Coeficiente B2. É 

possível perceber que as diferenças entre os valores das metodologias, diferente do 

que acontece com os momentos fletores, são pequenos e inferiores a 2%.  

Ainda analisando os resultados do edifício de trinta pavimentos, por exemplo, 

mesmo com o elevado valor do Coeficiente B2, a diferença máxima entre os 

resultados obtidos métodos baseados no Coeficiente B2 e no Coeficiente    chega a 

15%. Esse fato evidencia que quanto maior o deslocamento, maior é a tendência do 

Coeficiente    ser mais conservador do que o Coeficiente B2. 

Por fim, ao se analisar os estudos realizados, conclui-se que a metodologia 

baseada no Coeficiente B2 é mais coerente do que a baseada no Coeficiente   , uma 

vez que seus valores estiveram mais próximos em relação aos valores obtidos 

através do Ansys. Vale ressaltar, como já foi abordado anteriormente, que esses 

melhores resultados obtidos pelo Coeficiente B2, ocorre pelo fato de que ele realiza 

uma classificação em cada andar. 

Por fim, percebe-se que, levando em consideração esses estudos de caso, o 

Coeficiente B2 obteve valores sempre a favor da segurança. Fazendo uma 

comparação entre as metodologias, é possível dizer que o Coeficiente B2 gera 
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resultados mais próximos da realidade. Apesar disso, foi constatado que para os 

carregamentos usuais em edifícios de concreto armado, o Coeficiente    é mais 

simples e produz resultados muito semelhantes ao Coeficiente B2. Foi verificado 

também que mesmo com a facilidade do uso de computadores, esses coeficientes 

mostram-se capazes de simplificar bastante o processo da análise estrutural. 

 

4.2. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
 

Como sugestão para trabalhos futuros, uma nova análise do Coeficiente B2 em 

estruturas de concreto armado fazendo uma nova modelagem incluindo os efeitos 

da não linearidade física, o que traria muitos frutos para uma futura normatização do 

uso do Coeficiente B2, também nas de concreto armado. Outra sugestão é realizar o 

mesmo estudo com edifícios com características dos executados na prática. 
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ANEXOS – Cálculos dos Coeficientes B2 e    
 
 

Anexo 1 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=1 (Estudo de caso 1) 

 

Anexo 2 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=2 (Estudo de caso 1) 

 

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 28,00 3783,00 0,07 84,00 2,65

2 600,00 300,00 20,00 3783,00 0,26 120,00 9,84

3 900,00 300,00 23,00 3783,00 0,51 207,00 19,29

4 1200,00 300,00 27,00 3783,00 0,74 324,00 27,99

5 1500,00 300,00 30,00 3783,00 1,06 450,00 40,10

6 1800,00 300,00 33,00 3783,00 1,33 594,00 50,31

7 2100,00 300,00 39,00 3783,00 1,61 819,00 60,91

8 2400,00 300,00 45,00 3783,00 1,89 1080,00 71,50

9 2700,00 300,00 45,00 3783,00 2,12 1215,00 80,20

10 3000,00 300,00 50,00 3783,00 2,33 1500,00 88,14

11 3300,00 300,00 54,00 3783,00 2,55 1782,00 96,47

12 3600,00 300,00 54,00 3783,00 2,73 1944,00 103,28

13 3900,00 300,00 58,00 3783,00 2,89 2262,00 109,33

14 4200,00 300,00 62,00 3783,00 3,02 2604,00 114,25

15 4500,00 300,00 62,00 3783,00 3,12 2790,00 118,03

16 4800,00 300,00 29,00 3783,00 3,20 1392,00 121,06

ΣSOMA 19167,00 1113,34

1,062  

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 56,00 7566,00 0,14 168,00 10,66

2 600,00 300,00 40,00 7566,00 0,52 240,00 39,58

3 900,00 300,00 46,00 7566,00 1,03 414,00 77,64

4 1200,00 300,00 54,00 7566,00 1,49 648,00 112,65

5 1500,00 300,00 60,00 7566,00 2,13 900,00 161,36

6 1800,00 300,00 66,00 7566,00 2,68 1188,00 202,46

7 2100,00 300,00 78,00 7566,00 3,24 1638,00 245,09

8 2400,00 300,00 90,00 7566,00 3,80 2160,00 287,71

9 2700,00 300,00 90,00 7566,00 4,27 2430,00 322,72

10 3000,00 300,00 100,00 7566,00 4,69 3000,00 354,69

11 3300,00 300,00 108,00 7566,00 5,13 3564,00 388,18

12 3600,00 300,00 108,00 7566,00 5,49 3888,00 415,58

13 3900,00 300,00 116,00 7566,00 5,81 4524,00 439,94

14 4200,00 300,00 124,00 7566,00 6,08 5208,00 459,73

15 4500,00 300,00 124,00 7566,00 6,28 5580,00 474,95

16 4800,00 300,00 58,00 7566,00 6,44 2784,00 487,13

ΣSOMA 38334,00 4480,07

1,132  
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Anexo 3 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=4 (Estudo de caso 1) 

 

Anexo 4 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=8 (Estudo de caso 1) 

 

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 112,00 15132,00 0,28 336,00 43,08

2 600,00 300,00 80,00 15132,00 1,06 480,00 160,00

3 900,00 300,00 92,00 15132,00 2,07 828,00 313,84

4 1200,00 300,00 108,00 15132,00 3,01 1296,00 455,37

5 1500,00 300,00 120,00 15132,00 4,31 1800,00 652,29

6 1800,00 300,00 132,00 15132,00 5,41 2376,00 818,44

7 2100,00 300,00 156,00 15132,00 6,55 3276,00 990,74

8 2400,00 300,00 180,00 15132,00 7,69 4320,00 1163,04

9 2700,00 300,00 180,00 15132,00 8,62 4860,00 1304,58

10 3000,00 300,00 200,00 15132,00 9,48 6000,00 1433,80

11 3300,00 300,00 216,00 15132,00 10,37 7128,00 1569,18

12 3600,00 300,00 216,00 15132,00 11,10 7776,00 1679,95

13 3900,00 300,00 232,00 15132,00 11,75 9048,00 1778,41

14 4200,00 300,00 248,00 15132,00 12,28 10416,00 1858,41

15 4500,00 300,00 248,00 15132,00 12,69 11160,00 1919,94

16 4800,00 300,00 116,00 15132,00 13,01 5568,00 1969,17

ΣSOMA 76668,00 18110,23

1,309  

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 224,00 30264,00 0,47 672,00 141,37

2 600,00 300,00 160,00 30264,00 1,74 960,00 525,10

3 900,00 300,00 184,00 30264,00 3,40 1656,00 1030,00

4 1200,00 300,00 216,00 30264,00 4,94 2592,00 1494,51

5 1500,00 300,00 240,00 30264,00 7,07 3600,00 2140,79

6 1800,00 300,00 264,00 30264,00 8,88 4752,00 2686,08

7 2100,00 300,00 312,00 30264,00 10,74 6552,00 3251,57

8 2400,00 300,00 360,00 30264,00 12,61 8640,00 3817,06

9 2700,00 300,00 360,00 30264,00 14,15 9720,00 4281,57

10 3000,00 300,00 400,00 30264,00 15,55 12000,00 4705,69

11 3300,00 300,00 432,00 30264,00 17,02 14256,00 5150,01

12 3600,00 300,00 432,00 30264,00 18,22 15552,00 5513,54

13 3900,00 300,00 464,00 30264,00 19,29 18096,00 5836,67

14 4200,00 300,00 496,00 30264,00 20,15 20832,00 6099,22

15 4500,00 300,00 496,00 30264,00 20,82 22320,00 6301,18

16 4800,00 300,00 232,00 30264,00 21,35 11136,00 6462,75

ΣSOMA 153336,00 59437,14

1,633  
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Anexo 5 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=1 (Estudo de caso 2) 

 

Anexo 6 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=2 (Estudo de caso 2) 

 

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 30,00 2384,00 0,33 90,00 7,83

2 600,00 300,00 30,00 2384,00 0,87 180,00 20,84

3 900,00 300,00 30,00 2384,00 1,44 270,00 34,26

4 1200,00 300,00 30,00 2384,00 1,98 360,00 47,20

5 1500,00 300,00 30,00 2384,00 2,49 450,00 59,46

6 1800,00 300,00 30,00 2384,00 3,00 540,00 71,52

7 2100,00 300,00 30,00 2384,00 3,43 630,00 81,71

8 2400,00 300,00 30,00 2384,00 3,86 720,00 92,08

9 2700,00 300,00 30,00 2384,00 4,25 810,00 101,20

10 3000,00 300,00 30,00 2384,00 4,58 900,00 109,13

11 3300,00 300,00 30,00 2384,00 4,89 990,00 116,64

12 3600,00 300,00 30,00 2384,00 5,17 1080,00 123,25

13 3900,00 300,00 30,00 2384,00 5,41 1170,00 129,03

14 4200,00 300,00 30,00 2384,00 5,62 1260,00 133,98

15 4500,00 300,00 30,00 2384,00 5,79 1350,00 138,03

16 4800,00 300,00 30,00 2384,00 5,93 1440,00 141,25

17 5100,00 300,00 30,00 2384,00 6,03 1530,00 143,81

ΣSOMA 13770,00 1551,23

1,127  

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 60,00 4768,00 0,66 180,00 31,49

2 600,00 300,00 60,00 4768,00 1,76 360,00 83,88

3 900,00 300,00 60,00 4768,00 2,89 540,00 137,88

4 1200,00 300,00 60,00 4768,00 3,98 720,00 189,97

5 1500,00 300,00 60,00 4768,00 5,02 900,00 239,29

6 1800,00 300,00 60,00 4768,00 6,04 1080,00 287,84

7 2100,00 300,00 60,00 4768,00 6,90 1260,00 328,86

8 2400,00 300,00 60,00 4768,00 7,77 1440,00 370,59

9 2700,00 300,00 60,00 4768,00 8,54 1620,00 407,29

10 3000,00 300,00 60,00 4768,00 9,21 1800,00 439,19

11 3300,00 300,00 60,00 4768,00 9,85 1980,00 469,42

12 3600,00 300,00 60,00 4768,00 10,40 2160,00 496,04

13 3900,00 300,00 60,00 4768,00 10,89 2340,00 519,31

14 4200,00 300,00 60,00 4768,00 11,31 2520,00 539,22

15 4500,00 300,00 60,00 4768,00 11,65 2700,00 555,53

16 4800,00 300,00 60,00 4768,00 11,92 2880,00 568,48

17 5100,00 300,00 60,00 4768,00 12,14 3060,00 578,80

ΣSOMA 27540,00 6243,09

1,293  
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Anexo 7 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=4 (Estudo de caso 2) 

 

 

Anexo 8 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=8 (Estudo de caso 2) 

 

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 120,00 9536,00 1,33 360,00 126,75

2 600,00 300,00 120,00 9536,00 3,54 720,00 337,59

3 900,00 300,00 120,00 9536,00 5,82 1080,00 554,89

4 1200,00 300,00 120,00 9536,00 8,02 1440,00 764,57

5 1500,00 300,00 120,00 9536,00 10,10 1800,00 963,05

6 1800,00 300,00 120,00 9536,00 12,15 2160,00 1158,44

7 2100,00 300,00 120,00 9536,00 13,88 2520,00 1323,52

8 2400,00 300,00 120,00 9536,00 15,64 2880,00 1491,49

9 2700,00 300,00 120,00 9536,00 17,19 3240,00 1639,19

10 3000,00 300,00 120,00 9536,00 18,54 3600,00 1767,58

11 3300,00 300,00 120,00 9536,00 19,81 3960,00 1889,22

12 3600,00 300,00 120,00 9536,00 20,94 4320,00 1996,38

13 3900,00 300,00 120,00 9536,00 21,92 4680,00 2090,02

14 4200,00 300,00 120,00 9536,00 22,76 5040,00 2170,14

15 4500,00 300,00 120,00 9536,00 23,45 5400,00 2235,79

16 4800,00 300,00 120,00 9536,00 23,99 5760,00 2287,92

17 5100,00 300,00 120,00 9536,00 24,43 6120,00 2329,43

ΣSOMA 55080,00 25125,95

1,839  

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 240,00 19072,00 1,90 720,00 361,64

2 600,00 300,00 240,00 19072,00 5,05 1440,00 963,19

3 900,00 300,00 240,00 19072,00 8,30 2160,00 1583,19

4 1200,00 300,00 240,00 19072,00 11,44 2880,00 2181,44

5 1500,00 300,00 240,00 19072,00 14,41 3600,00 2747,73

6 1800,00 300,00 240,00 19072,00 17,33 4320,00 3305,21

7 2100,00 300,00 240,00 19072,00 19,80 5040,00 3776,20

8 2400,00 300,00 240,00 19072,00 22,31 5760,00 4255,45

9 2700,00 300,00 240,00 19072,00 24,52 6480,00 4676,87

10 3000,00 300,00 240,00 19072,00 26,44 7200,00 5043,19

11 3300,00 300,00 240,00 19072,00 28,26 7920,00 5390,24

12 3600,00 300,00 240,00 19072,00 29,87 8640,00 5695,97

13 3900,00 300,00 240,00 19072,00 31,27 9360,00 5963,14

14 4200,00 300,00 240,00 19072,00 32,47 10080,00 6191,75

15 4500,00 300,00 240,00 19072,00 33,45 10800,00 6379,05

16 4800,00 300,00 240,00 19072,00 34,23 11520,00 6527,78

17 5100,00 300,00 240,00 19072,00 34,85 12240,00 6646,22

ΣSOMA 110160,00 71688,25

2,863  
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Anexo 9 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=1 (Estudo de caso 3) 

 

Anexo 10 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=2 (Estudo de caso 3) 

 

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 35,00 3378,00 0,12 105,00 3,95

2 600,00 300,00 35,00 3378,00 0,44 210,00 14,86

3 900,00 300,00 35,00 3378,00 0,76 315,00 25,67

4 1200,00 300,00 35,00 3378,00 1,23 420,00 41,62

5 1500,00 300,00 35,00 3378,00 1,70 525,00 57,36

6 1800,00 300,00 35,00 3378,00 2,17 630,00 73,27

7 2100,00 300,00 35,00 3378,00 2,63 735,00 88,81

8 2400,00 300,00 35,00 3378,00 3,07 840,00 103,74

9 2700,00 300,00 35,00 3378,00 3,49 945,00 117,72

10 3000,00 300,00 35,00 3378,00 3,87 1050,00 130,73

11 3300,00 300,00 35,00 3378,00 4,22 1155,00 142,65

12 3600,00 300,00 35,00 3378,00 4,54 1260,00 153,34

13 3900,00 300,00 35,00 3378,00 4,82 1365,00 162,94

14 4200,00 300,00 35,00 3378,00 5,07 1470,00 171,26

15 4500,00 300,00 35,00 3378,00 5,29 1575,00 178,70

16 4800,00 300,00 35,00 3378,00 5,48 1680,00 184,95
17 5100,00 300,00 35,00 3378,00 5,64 1785,00 190,35

18 5400,00 300,00 35,00 3378,00 5,79 1890,00 195,59

ΣSOMA 17955,00 2037,51

1,128  

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 70,00 6756,00 0,23 210,00 15,81

2 600,00 300,00 70,00 6756,00 0,88 420,00 59,45

3 900,00 300,00 70,00 6756,00 1,52 630,00 102,69

4 1200,00 300,00 70,00 6756,00 2,46 840,00 166,47

5 1500,00 300,00 70,00 6756,00 3,40 1050,00 229,43

6 1800,00 300,00 70,00 6756,00 4,34 1260,00 293,08

7 2100,00 300,00 70,00 6756,00 5,26 1470,00 355,23

8 2400,00 300,00 70,00 6756,00 6,14 1680,00 414,95

9 2700,00 300,00 70,00 6756,00 6,97 1890,00 470,89

10 3000,00 300,00 70,00 6756,00 7,74 2100,00 522,91

11 3300,00 300,00 70,00 6756,00 8,45 2310,00 570,61

12 3600,00 300,00 70,00 6756,00 9,08 2520,00 613,38

13 3900,00 300,00 70,00 6756,00 9,65 2730,00 651,75

14 4200,00 300,00 70,00 6756,00 10,14 2940,00 685,06

15 4500,00 300,00 70,00 6756,00 10,58 3150,00 714,78

16 4800,00 300,00 70,00 6756,00 10,95 3360,00 739,78
17 5100,00 300,00 70,00 6756,00 11,27 3570,00 761,40

18 5400,00 300,00 70,00 6756,00 11,58 3780,00 782,34

ΣSOMA 35910,00 8150,03

1,294  
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Anexo 11 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=4 (Estudo de caso 3) 

 

 
Anexo 12 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=8 (Estudo de caso 3) 

 

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 140,00 13512,00 0,46 420,00 61,84

2 600,00 300,00 140,00 13512,00 1,72 840,00 232,58

3 900,00 300,00 140,00 13512,00 2,97 1260,00 401,73

4 1200,00 300,00 140,00 13512,00 4,82 1680,00 651,22

5 1500,00 300,00 140,00 13512,00 6,64 2100,00 897,54

6 1800,00 300,00 140,00 13512,00 8,49 2520,00 1146,51

7 2100,00 300,00 140,00 13512,00 10,28 2940,00 1389,66

8 2400,00 300,00 140,00 13512,00 12,01 3360,00 1623,30

9 2700,00 300,00 140,00 13512,00 13,63 3780,00 1842,13

10 3000,00 300,00 140,00 13512,00 15,14 4200,00 2045,64

11 3300,00 300,00 140,00 13512,00 16,52 4620,00 2232,23

12 3600,00 300,00 140,00 13512,00 17,76 5040,00 2399,53

13 3900,00 300,00 140,00 13512,00 18,87 5460,00 2549,65

14 4200,00 300,00 140,00 13512,00 19,83 5880,00 2679,95

15 4500,00 300,00 140,00 13512,00 20,69 6300,00 2796,24

16 4800,00 300,00 140,00 13512,00 21,42 6720,00 2894,03
17 5100,00 300,00 140,00 13512,00 22,04 7140,00 2978,60

18 5400,00 300,00 140,00 13512,00 22,65 7560,00 3060,53

ΣSOMA 71820,00 31882,93

1,798  

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 280,00 27024,00 0,76 840,00 206,56

2 600,00 300,00 280,00 27024,00 2,87 1680,00 776,82

3 900,00 300,00 280,00 27024,00 4,97 2520,00 1341,77

4 1200,00 300,00 280,00 27024,00 8,05 3360,00 2175,08

5 1500,00 300,00 280,00 27024,00 11,09 4200,00 2997,80

6 1800,00 300,00 280,00 27024,00 14,17 5040,00 3829,35

7 2100,00 300,00 280,00 27024,00 17,18 5880,00 4641,47

8 2400,00 300,00 280,00 27024,00 20,06 6720,00 5421,82

9 2700,00 300,00 280,00 27024,00 22,77 7560,00 6152,73

10 3000,00 300,00 280,00 27024,00 25,28 8400,00 6832,44

11 3300,00 300,00 280,00 27024,00 27,59 9240,00 7455,66

12 3600,00 300,00 280,00 27024,00 29,66 10080,00 8014,44

13 3900,00 300,00 280,00 27024,00 31,51 10920,00 8515,83

14 4200,00 300,00 280,00 27024,00 33,12 11760,00 8951,03

15 4500,00 300,00 280,00 27024,00 34,56 12600,00 9339,44

16 4800,00 300,00 280,00 27024,00 35,77 13440,00 9666,05
17 5100,00 300,00 280,00 27024,00 36,81 14280,00 9948,53

18 5400,00 300,00 280,00 27024,00 37,83 15120,00 10222,18

ΣSOMA 143640,00 106488,98

3,866  
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Anexo 13 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=1 (Estudo de caso 4) 

 
 
 
 

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 40,00 2970,00 0,08 120,00 2,32

2 600,00 300,00 40,00 2970,00 0,29 240,00 8,71

3 900,00 300,00 40,00 2970,00 0,51 360,00 15,05

4 1200,00 300,00 40,00 2970,00 0,79 480,00 23,46

5 1500,00 300,00 40,00 2970,00 1,11 600,00 32,87

6 1800,00 300,00 40,00 2970,00 1,37 720,00 40,69

7 2100,00 300,00 40,00 2970,00 1,71 840,00 50,69

8 2400,00 300,00 40,00 2970,00 1,96 960,00 58,11

9 2700,00 300,00 40,00 2970,00 2,27 1080,00 67,32

10 3000,00 300,00 40,00 2970,00 2,51 1200,00 74,65

11 3300,00 300,00 40,00 2970,00 2,78 1320,00 82,57

12 3600,00 300,00 40,00 2970,00 3,04 1440,00 90,19

13 3900,00 300,00 40,00 2970,00 3,28 1560,00 97,42

14 4200,00 300,00 40,00 2970,00 3,52 1680,00 104,54

15 4500,00 300,00 40,00 2970,00 3,76 1800,00 111,77

16 4800,00 300,00 40,00 2970,00 3,97 1920,00 117,91

17 5100,00 300,00 40,00 2970,00 4,18 2040,00 124,05

18 5400,00 300,00 40,00 2970,00 4,38 2160,00 129,99

19 5700,00 300,00 40,00 2970,00 4,57 2280,00 135,63

20 6000,00 300,00 40,00 2970,00 4,74 2400,00 140,88

21 6300,00 300,00 40,00 2970,00 4,91 2520,00 145,83

22 6600,00 300,00 40,00 2970,00 5,07 2640,00 150,48

23 6900,00 300,00 40,00 2970,00 5,21 2760,00 154,84

24 7200,00 300,00 40,00 2970,00 5,35 2880,00 158,90

25 7500,00 300,00 40,00 2970,00 5,47 3000,00 162,56

26 7800,00 300,00 40,00 2970,00 5,59 3120,00 165,92

27 8100,00 300,00 40,00 2970,00 5,69 3240,00 169,09

28 8400,00 300,00 40,00 2970,00 5,79 3360,00 172,06

29 8700,00 300,00 40,00 2970,00 5,87 3480,00 174,44

30 9000,00 300,00 40,00 2970,00 5,95 3600,00 176,81

ΣSOMA 55800,00 3139,73

1,060  
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Anexo 14 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=2 (Estudo de caso 4) 

 
  

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 80,00 5940,00 0,47 240,00 27,80

2 600,00 300,00 80,00 5940,00 1,76 480,00 104,54

3 900,00 300,00 80,00 5940,00 3,04 720,00 180,58

4 1200,00 300,00 80,00 5940,00 4,74 960,00 281,56

5 1500,00 300,00 80,00 5940,00 6,64 1200,00 394,42

6 1800,00 300,00 80,00 5940,00 8,22 1440,00 488,27

7 2100,00 300,00 80,00 5940,00 10,24 1680,00 608,26

8 2400,00 300,00 80,00 5940,00 11,74 1920,00 697,36

9 2700,00 300,00 80,00 5940,00 13,60 2160,00 807,84

10 3000,00 300,00 80,00 5940,00 15,08 2400,00 895,75

11 3300,00 300,00 80,00 5940,00 16,68 2640,00 990,79

12 3600,00 300,00 80,00 5940,00 18,22 2880,00 1082,27

13 3900,00 300,00 80,00 5940,00 19,68 3120,00 1168,99

14 4200,00 300,00 80,00 5940,00 21,12 3360,00 1254,53

15 4500,00 300,00 80,00 5940,00 22,58 3600,00 1341,25

16 4800,00 300,00 80,00 5940,00 23,82 3840,00 1414,91

17 5100,00 300,00 80,00 5940,00 25,06 4080,00 1488,56

18 5400,00 300,00 80,00 5940,00 26,26 4320,00 1559,84

19 5700,00 300,00 80,00 5940,00 27,40 4560,00 1627,56

20 6000,00 300,00 80,00 5940,00 28,46 4800,00 1690,52

21 6300,00 300,00 80,00 5940,00 29,46 5040,00 1749,92

22 6600,00 300,00 80,00 5940,00 30,40 5280,00 1805,76

23 6900,00 300,00 80,00 5940,00 31,28 5520,00 1858,03

24 7200,00 300,00 80,00 5940,00 32,10 5760,00 1906,74

25 7500,00 300,00 80,00 5940,00 32,84 6000,00 1950,70

26 7800,00 300,00 80,00 5940,00 33,52 6240,00 1991,09

27 8100,00 300,00 80,00 5940,00 34,16 6480,00 2029,10

28 8400,00 300,00 80,00 5940,00 34,76 6720,00 2064,74

29 8700,00 300,00 80,00 5940,00 35,24 6960,00 2093,26

30 9000,00 300,00 80,00 5940,00 35,72 7200,00 2121,77

ΣSOMA 111600,00 37676,71

1,510  
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Anexo 15 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=4 (Estudo de caso 4) 

 
 
 
 
 
 

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 160,00 11880,00 0,82 480,00 97,30

2 600,00 300,00 160,00 11880,00 3,08 960,00 365,90

3 900,00 300,00 160,00 11880,00 5,32 1440,00 632,02

4 1200,00 300,00 160,00 11880,00 8,30 1920,00 985,45

5 1500,00 300,00 160,00 11880,00 11,62 2400,00 1380,46

6 1800,00 300,00 160,00 11880,00 14,39 2880,00 1708,94

7 2100,00 300,00 160,00 11880,00 17,92 3360,00 2128,90

8 2400,00 300,00 160,00 11880,00 20,55 3840,00 2440,75

9 2700,00 300,00 160,00 11880,00 23,80 4320,00 2827,44

10 3000,00 300,00 160,00 11880,00 26,39 4800,00 3135,13

11 3300,00 300,00 160,00 11880,00 29,19 5280,00 3467,77

12 3600,00 300,00 160,00 11880,00 31,89 5760,00 3787,94

13 3900,00 300,00 160,00 11880,00 34,44 6240,00 4091,47

14 4200,00 300,00 160,00 11880,00 36,96 6720,00 4390,85

15 4500,00 300,00 160,00 11880,00 39,52 7200,00 4694,38

16 4800,00 300,00 160,00 11880,00 41,69 7680,00 4952,18

17 5100,00 300,00 160,00 11880,00 43,86 8160,00 5209,97

18 5400,00 300,00 160,00 11880,00 45,96 8640,00 5459,45

19 5700,00 300,00 160,00 11880,00 47,95 9120,00 5696,46

20 6000,00 300,00 160,00 11880,00 49,81 9600,00 5916,83

21 6300,00 300,00 160,00 11880,00 51,56 10080,00 6124,73

22 6600,00 300,00 160,00 11880,00 53,20 10560,00 6320,16

23 6900,00 300,00 160,00 11880,00 54,74 11040,00 6503,11

24 7200,00 300,00 160,00 11880,00 56,18 11520,00 6673,59

25 7500,00 300,00 160,00 11880,00 57,47 12000,00 6827,44

26 7800,00 300,00 160,00 11880,00 58,66 12480,00 6968,81

27 8100,00 300,00 160,00 11880,00 59,78 12960,00 7101,86

28 8400,00 300,00 160,00 11880,00 60,83 13440,00 7226,60

29 8700,00 300,00 160,00 11880,00 61,67 13920,00 7326,40

30 9000,00 300,00 160,00 11880,00 62,51 14400,00 7426,19

ΣSOMA 223200,00 131868,48

2,444  
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Anexo 16 - Cálculo do Coeficiente   . Para n=8 (Estudo de caso 4) 

 
 

Anexo 17 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=1 (Estudo de caso 1) 

 

Andar hi [cm] h [cm] Fhi [kN] Pi [kN] δi [cm] M1,tot,d [kN.m] ΔMtot,d [kN.m]

1 300,00 300,00 320,00 23760,00 1,01 960,00 239,07

2 600,00 300,00 320,00 23760,00 3,78 1920,00 899,08

3 900,00 300,00 320,00 23760,00 6,54 2880,00 1552,95

4 1200,00 300,00 320,00 23760,00 10,19 3840,00 2421,38

5 1500,00 300,00 320,00 23760,00 14,28 4800,00 3391,98

6 1800,00 300,00 320,00 23760,00 17,67 5760,00 4199,10

7 2100,00 300,00 320,00 23760,00 22,02 6720,00 5231,00

8 2400,00 300,00 320,00 23760,00 25,24 7680,00 5997,26

9 2700,00 300,00 320,00 23760,00 29,24 8640,00 6947,42

10 3000,00 300,00 320,00 23760,00 32,42 9600,00 7703,47

11 3300,00 300,00 320,00 23760,00 35,86 10560,00 8520,81

12 3600,00 300,00 320,00 23760,00 39,17 11520,00 9307,50

13 3900,00 300,00 320,00 23760,00 42,31 12480,00 10053,33

14 4200,00 300,00 320,00 23760,00 45,41 13440,00 10788,94

15 4500,00 300,00 320,00 23760,00 48,55 14400,00 11534,77

16 4800,00 300,00 320,00 23760,00 51,21 15360,00 12168,21

17 5100,00 300,00 320,00 23760,00 53,88 16320,00 12801,65

18 5400,00 300,00 320,00 23760,00 56,46 17280,00 13414,66

19 5700,00 300,00 320,00 23760,00 58,91 18240,00 13997,02

20 6000,00 300,00 320,00 23760,00 61,19 19200,00 14538,51

21 6300,00 300,00 320,00 23760,00 63,34 20160,00 15049,35

22 6600,00 300,00 320,00 23760,00 65,36 21120,00 15529,54

23 6900,00 300,00 320,00 23760,00 67,25 22080,00 15979,08

24 7200,00 300,00 320,00 23760,00 69,02 23040,00 16397,96

25 7500,00 300,00 320,00 23760,00 70,61 24000,00 16775,99

26 7800,00 300,00 320,00 23760,00 72,07 24960,00 17123,36

27 8100,00 300,00 320,00 23760,00 73,44 25920,00 17450,29

28 8400,00 300,00 320,00 23760,00 74,73 26880,00 17756,80

29 8700,00 300,00 320,00 23760,00 75,77 27840,00 18002,00

30 9000,00 300,00 320,00 23760,00 76,80 28800,00 18247,20

ΣSOMA 446400,00 324019,68

3,648  

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 659,00 60528,00 0,07 0,07 1,03 Pequena deslocabilidade

2 300,00 631,00 56745,00 0,26 0,19 1,07 Pequena deslocabilidade

3 300,00 611,00 52962,00 0,51 0,25 1,09 Pequena deslocabilidade

4 300,00 588,00 49179,00 0,74 0,23 1,08 Pequena deslocabilidade

5 300,00 561,00 45396,00 1,06 0,32 1,11 Média deslocabilidade

6 300,00 531,00 41613,00 1,33 0,27 1,09 Pequena deslocabilidade

7 300,00 498,00 37830,00 1,61 0,28 1,09 Pequena deslocabilidade

8 300,00 459,00 34047,00 1,89 0,28 1,09 Pequena deslocabilidade

9 300,00 414,00 30264,00 2,12 0,23 1,07 Pequena deslocabilidade

10 300,00 369,00 26481,00 2,33 0,21 1,06 Pequena deslocabilidade

11 300,00 319,00 22698,00 2,55 0,22 1,07 Pequena deslocabilidade

12 300,00 265,00 18915,00 2,73 0,18 1,05 Pequena deslocabilidade

13 300,00 211,00 15132,00 2,89 0,16 1,05 Pequena deslocabilidade

14 300,00 153,00 11349,00 3,02 0,13 1,04 Pequena deslocabilidade

15 300,00 91,00 7566,00 3,12 0,10 1,03 Pequena deslocabilidade

16 300,00 29,00 3783,00 3,20 0,08 1,04 Pequena deslocabilidade
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Anexo 18 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=2 (Estudo de caso 1) 

 
  

Anexo 19 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=4 (Estudo de caso 1) 

 
 

Anexo 20 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=8 (Estudo de caso 1) 

 
 

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 750,00 121056,00 0,14 0,14 1,098 Pequena deslocabilidade

2 300,00 722,00 113490,00 0,52 0,38 1,308 Média deslocabilidade

3 300,00 702,00 105924,00 1,03 0,50 1,424 Grande deslocabilidade

4 300,00 679,00 98358,00 1,49 0,46 1,357 Média deslocabilidade

5 300,00 652,00 90792,00 2,13 0,64 1,542 Grande deslocabilidade

6 300,00 622,00 83226,00 2,68 0,54 1,399 Média deslocabilidade

7 300,00 589,00 75660,00 3,24 0,56 1,396 Média deslocabilidade

8 300,00 550,00 68094,00 3,80 0,56 1,377 Média deslocabilidade

9 300,00 505,00 60528,00 4,27 0,46 1,278 Média deslocabilidade

10 300,00 460,00 52962,00 4,69 0,42 1,236 Média deslocabilidade

11 300,00 410,00 45396,00 5,13 0,44 1,238 Média deslocabilidade

12 300,00 356,00 37830,00 5,49 0,36 1,178 Média deslocabilidade

13 300,00 302,00 30264,00 5,81 0,32 1,145 Média deslocabilidade

14 300,00 244,00 22698,00 6,08 0,26 1,105 Média deslocabilidade

15 300,00 182,00 15132,00 6,28 0,20 1,070 Pequena deslocabilidade

16 300,00 58,00 7566,00 6,44 0,16 1,090 Pequena deslocabilidade

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 2636,00 242112,00 0,32 0,32 1,130 Média deslocabilidade

2 300,00 2524,00 226980,00 1,19 0,87 1,441 Grande deslocabilidade

3 300,00 2444,00 211848,00 2,33 1,14 1,635 Grande deslocabilidade

4 300,00 2352,00 196716,00 3,38 1,05 1,526 Grande deslocabilidade

5 300,00 2244,00 181584,00 4,84 1,46 1,866 Grande deslocabilidade

6 300,00 2124,00 166452,00 6,08 1,23 1,611 Grande deslocabilidade

7 300,00 1992,00 151320,00 7,36 1,28 1,616 Grande deslocabilidade

8 300,00 1836,00 136188,00 8,64 1,28 1,593 Grande deslocabilidade

9 300,00 1656,00 121056,00 9,69 1,05 1,431 Grande deslocabilidade

10 300,00 1476,00 105924,00 10,65 0,96 1,370 Média deslocabilidade

11 300,00 1276,00 90792,00 11,65 1,01 1,390 Média deslocabilidade

12 300,00 1060,00 75660,00 12,48 0,82 1,299 Média deslocabilidade

13 300,00 844,00 60528,00 13,21 0,73 1,259 Média deslocabilidade

14 300,00 612,00 45396,00 13,80 0,59 1,209 Média deslocabilidade

15 300,00 364,00 30264,00 14,26 0,46 1,175 Média deslocabilidade

16 300,00 116,00 15132,00 14,62 0,37 1,230 Média deslocabilidade

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 5272,00 484224,00 0,47 0,47 1,204 Média deslocabilidade

2 300,00 5048,00 453960,00 1,75 1,28 1,819 Grande deslocabilidade

3 300,00 4888,00 423696,00 3,43 1,68 2,331 Grande deslocabilidade

4 300,00 4704,00 393432,00 4,97 1,55 2,028 Grande deslocabilidade

5 300,00 4488,00 363168,00 7,12 2,15 3,147 Grande deslocabilidade

6 300,00 4248,00 332904,00 8,94 1,81 2,260 Grande deslocabilidade

7 300,00 3984,00 302640,00 10,82 1,88 2,275 Grande deslocabilidade

8 300,00 3672,00 272376,00 12,70 1,88 2,209 Grande deslocabilidade

9 300,00 3312,00 242112,00 14,24 1,55 1,795 Grande deslocabilidade

10 300,00 2952,00 211848,00 15,65 1,41 1,659 Grande deslocabilidade

11 300,00 2552,00 181584,00 17,13 1,48 1,702 Grande deslocabilidade

12 300,00 2120,00 151320,00 18,34 1,21 1,512 Grande deslocabilidade

13 300,00 1688,00 121056,00 19,42 1,07 1,433 Grande deslocabilidade

14 300,00 1224,00 90792,00 20,29 0,87 1,341 Média deslocabilidade

15 300,00 728,00 60528,00 20,96 0,67 1,280 Média deslocabilidade

16 300,00 232,00 30264,00 21,50 0,54 1,379 Média deslocabilidade
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Anexo 21 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=1 (Estudo de caso 2) 

 
 

Anexo 22 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=2 (Estudo de caso 2) 

 
 

Anexo 23 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=4 (Estudo de caso 2) 

 

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 510,00 40528,00 0,37 0,37 1,13 Média deslocabilidade

2 300,00 480,00 38144,00 0,98 0,61 1,24 Média deslocabilidade

3 300,00 450,00 35760,00 1,61 0,63 1,25 Média deslocabilidade

4 300,00 420,00 33376,00 2,22 0,61 1,23 Média deslocabilidade

5 300,00 390,00 30992,00 2,80 0,58 1,22 Média deslocabilidade

6 300,00 360,00 28608,00 3,37 0,57 1,22 Média deslocabilidade

7 300,00 330,00 26224,00 3,85 0,48 1,18 Média deslocabilidade

8 300,00 300,00 23840,00 4,34 0,49 1,18 Média deslocabilidade

9 300,00 270,00 21456,00 4,77 0,43 1,15 Média deslocabilidade

10 300,00 240,00 19072,00 5,14 0,37 1,13 Média deslocabilidade

11 300,00 210,00 16688,00 5,49 0,35 1,12 Média deslocabilidade

12 300,00 180,00 14304,00 5,81 0,31 1,11 Média deslocabilidade

13 300,00 150,00 11920,00 6,08 0,27 1,09 Pequena deslocabilidade

14 300,00 120,00 9536,00 6,31 0,23 1,08 Pequena deslocabilidade

15 300,00 90,00 7152,00 6,50 0,19 1,06 Pequena deslocabilidade

16 300,00 60,00 4768,00 6,65 0,15 1,05 Pequena deslocabilidade

17 300,00 30,00 2384,00 6,77 0,12 1,04 Pequena deslocabilidade

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 1020,00 81056,00 0,70 0,70 1,28 Média deslocabilidade

2 300,00 960,00 76288,00 1,87 1,17 1,57 Grande deslocabilidade

3 300,00 900,00 71520,00 3,07 1,20 1,60 Grande deslocabilidade

4 300,00 840,00 66752,00 4,23 1,16 1,57 Grande deslocabilidade

5 300,00 780,00 61984,00 5,33 1,10 1,52 Grande deslocabilidade

6 300,00 720,00 57216,00 6,41 1,08 1,51 Grande deslocabilidade

7 300,00 660,00 52448,00 7,32 0,91 1,40 Média deslocabilidade

8 300,00 600,00 47680,00 8,25 0,93 1,41 Grande deslocabilidade

9 300,00 540,00 42912,00 9,07 0,82 1,34 Média deslocabilidade

10 300,00 480,00 38144,00 9,78 0,71 1,28 Média deslocabilidade

11 300,00 420,00 33376,00 10,45 0,67 1,27 Média deslocabilidade

12 300,00 360,00 28608,00 11,04 0,59 1,23 Média deslocabilidade

13 300,00 300,00 23840,00 11,56 0,52 1,19 Média deslocabilidade

14 300,00 240,00 19072,00 12,00 0,44 1,16 Média deslocabilidade

15 300,00 180,00 14304,00 12,36 0,36 1,13 Média deslocabilidade

16 300,00 120,00 9536,00 12,65 0,29 1,10 Pequena deslocabilidade

17 300,00 30,00 4768,00 12,88 0,23 1,17 Média deslocabilidade

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 2040,00 162112,00 1,41 1,41 1,79 Grande deslocabilidade

2 300,00 1920,00 152576,00 3,76 2,35 3,72 Grande deslocabilidade

3 300,00 1800,00 143040,00 6,18 2,42 4,06 Grande deslocabilidade

4 300,00 1680,00 133504,00 8,51 2,33 3,67 Grande deslocabilidade

5 300,00 1560,00 123968,00 10,72 2,21 3,21 Grande deslocabilidade

6 300,00 1440,00 114432,00 12,90 2,18 3,11 Grande deslocabilidade

7 300,00 1320,00 104896,00 14,74 1,84 2,34 Grande deslocabilidade

8 300,00 1200,00 95360,00 16,61 1,87 2,40 Grande deslocabilidade

9 300,00 1080,00 85824,00 18,25 1,64 2,05 Grande deslocabilidade

10 300,00 960,00 76288,00 19,68 1,43 1,80 Grande deslocabilidade

11 300,00 840,00 66752,00 21,03 1,35 1,73 Grande deslocabilidade

12 300,00 720,00 57216,00 22,23 1,19 1,59 Grande deslocabilidade

13 300,00 600,00 47680,00 23,27 1,04 1,48 Grande deslocabilidade

14 300,00 480,00 38144,00 24,16 0,89 1,39 Média deslocabilidade

15 300,00 360,00 28608,00 24,89 0,73 1,29 Média deslocabilidade

16 300,00 240,00 19072,00 25,47 0,58 1,22 Média deslocabilidade

17 300,00 120,00 9536,00 25,94 0,46 1,17 Média deslocabilidade
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Anexo 24 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=8 (Estudo de caso 2) 

 
 

Anexo 25 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=1 (Estudo de caso 3) 

 
 

Anexo 26 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=2 (Estudo de caso 3) 

 

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 4080,00 324224,00 1,90 1,90 2,44 Grande deslocabilidade

2 300,00 3840,00 305152,00 5,05 3,15 5,50 Grande deslocabilidade

3 300,00 3600,00 286080,00 8,30 3,25 6,60 Grande deslocabilidade

4 300,00 3360,00 267008,00 11,44 3,14 8,73 Grande deslocabilidade

5 300,00 3120,00 247936,00 14,41 2,97 13,39 Grande deslocabilidade

6 300,00 2880,00 228864,00 17,33 2,92 11,22 Grande deslocabilidade

7 300,00 2640,00 209792,00 19,80 2,47 4,34 Grande deslocabilidade

8 300,00 2400,00 190720,00 22,31 2,51 4,61 Grande deslocabilidade

9 300,00 2160,00 171648,00 24,52 2,21 3,21 Grande deslocabilidade

10 300,00 1920,00 152576,00 26,44 1,92 2,49 Grande deslocabilidade

11 300,00 1680,00 133504,00 28,26 1,82 2,31 Grande deslocabilidade

12 300,00 1440,00 114432,00 29,87 1,60 2,00 Grande deslocabilidade

13 300,00 1200,00 95360,00 31,27 1,40 1,77 Grande deslocabilidade

14 300,00 960,00 76288,00 32,47 1,20 1,60 Grande deslocabilidade

15 300,00 720,00 57216,00 33,45 0,98 1,44 Grande deslocabilidade

16 300,00 480,00 38144,00 34,23 0,78 1,32 Média deslocabilidade

17 300,00 240,00 19072,00 34,85 0,62 1,24 Média deslocabilidade

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 630,00 60804,00 0,13 0,13 1,05 Pequena deslocabilidade

2 300,00 595,00 57426,00 0,48 0,35 1,15 Média deslocabilidade

3 300,00 560,00 54048,00 0,83 0,35 1,15 Média deslocabilidade

4 300,00 525,00 50670,00 1,34 0,51 1,24 Média deslocabilidade

5 300,00 490,00 47292,00 1,85 0,51 1,24 Média deslocabilidade

6 300,00 455,00 43914,00 2,36 0,51 1,24 Média deslocabilidade

7 300,00 420,00 40536,00 2,86 0,50 1,23 Média deslocabilidade

8 300,00 385,00 37158,00 3,35 0,48 1,22 Média deslocabilidade

9 300,00 350,00 33780,00 3,80 0,45 1,21 Média deslocabilidade

10 300,00 315,00 30402,00 4,22 0,42 1,19 Média deslocabilidade

11 300,00 280,00 27024,00 4,60 0,38 1,17 Média deslocabilidade

12 300,00 245,00 23646,00 4,94 0,34 1,15 Média deslocabilidade

13 300,00 210,00 20268,00 5,25 0,31 1,13 Média deslocabilidade

14 300,00 175,00 16890,00 5,52 0,27 1,11 Média deslocabilidade

15 300,00 140,00 13512,00 5,76 0,24 1,10 Pequena deslocabilidade

16 300,00 105,00 10134,00 5,96 0,20 1,08 Pequena deslocabilidade

17 300,00 70,00 6756,00 6,14 0,17 1,07 Pequena deslocabilidade

18 300,00 35,00 3378,00 6,31 0,17 1,07 Pequena deslocabilidade

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 1260,00 121608,00 0,25 0,25 1,11 Média deslocabilidade

2 300,00 1190,00 114852,00 0,96 0,70 1,36 Média deslocabilidade

3 300,00 1120,00 108096,00 1,66 0,70 1,36 Média deslocabilidade

4 300,00 1050,00 101340,00 2,68 1,03 1,64 Grande deslocabilidade

5 300,00 980,00 94584,00 3,70 1,02 1,62 Grande deslocabilidade

6 300,00 910,00 87828,00 4,73 1,03 1,63 Grande deslocabilidade

7 300,00 840,00 81072,00 5,73 1,00 1,61 Grande deslocabilidade

8 300,00 770,00 74316,00 6,69 0,96 1,57 Grande deslocabilidade

9 300,00 700,00 67560,00 7,59 0,90 1,52 Grande deslocabilidade

10 300,00 630,00 60804,00 8,43 0,84 1,47 Grande deslocabilidade

11 300,00 560,00 54048,00 9,20 0,77 1,41 Grande deslocabilidade

12 300,00 490,00 47292,00 9,89 0,69 1,35 Média deslocabilidade

13 300,00 420,00 40536,00 10,51 0,62 1,31 Média deslocabilidade

14 300,00 350,00 33780,00 11,04 0,54 1,26 Média deslocabilidade

15 300,00 280,00 27024,00 11,52 0,48 1,22 Média deslocabilidade

16 300,00 210,00 20268,00 11,93 0,40 1,18 Média deslocabilidade

17 300,00 140,00 13512,00 12,28 0,35 1,15 Média deslocabilidade

18 300,00 70,00 6756,00 12,61 0,34 1,15 Média deslocabilidade
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Anexo 27 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=4 (Estudo de caso 3) 

 
  

Anexo 28 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=8 (Estudo de caso 3) 

 
 

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 2520,00 243216,00 0,47 0,47 1,22 Média deslocabilidade

2 300,00 2380,00 229704,00 1,78 1,31 1,98 Grande deslocabilidade

3 300,00 2240,00 216192,00 3,08 1,30 1,96 Grande deslocabilidade

4 300,00 2100,00 202680,00 4,99 1,91 3,61 Grande deslocabilidade

5 300,00 1960,00 189168,00 6,87 1,89 3,50 Grande deslocabilidade

6 300,00 1820,00 175656,00 8,78 1,91 3,59 Grande deslocabilidade

7 300,00 1680,00 162144,00 10,64 1,86 3,39 Grande deslocabilidade

8 300,00 1540,00 148632,00 12,43 1,79 3,10 Grande deslocabilidade

9 300,00 1400,00 135120,00 14,11 1,68 2,74 Grande deslocabilidade

10 300,00 1260,00 121608,00 15,67 1,56 2,44 Grande deslocabilidade

11 300,00 1120,00 108096,00 17,10 1,43 2,18 Grande deslocabilidade

12 300,00 980,00 94584,00 18,38 1,28 1,94 Grande deslocabilidade

13 300,00 840,00 81072,00 19,53 1,15 1,77 Grande deslocabilidade

14 300,00 700,00 67560,00 20,53 1,00 1,61 Grande deslocabilidade

15 300,00 560,00 54048,00 21,42 0,89 1,51 Grande deslocabilidade

16 300,00 420,00 40536,00 22,17 0,75 1,40 Média deslocabilidade

17 300,00 280,00 27024,00 22,81 0,65 1,32 Média deslocabilidade

18 300,00 140,00 13512,00 23,44 0,63 1,31 Média deslocabilidade

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 5040,00 486432,00 0,78 0,78 1,42 Grande deslocabilidade

2 300,00 4760,00 459408,00 2,94 2,16 5,48 Grande deslocabilidade

3 300,00 4480,00 432384,00 5,08 2,14 5,26 Grande deslocabilidade

4 300,00 4200,00 405360,00 8,24 3,16 4,13 Grande deslocabilidade

5 300,00 3920,00 378336,00 11,35 3,12 3,20 Grande deslocabilidade

6 300,00 3640,00 351312,00 14,50 3,15 4,21 Grande deslocabilidade

7 300,00 3360,00 324288,00 17,58 3,08 6,09 Grande deslocabilidade

8 300,00 3080,00 297264,00 20,53 2,96 7,45 Grande deslocabilidade

9 300,00 2800,00 270240,00 23,30 2,77 2,95 Grande deslocabilidade

10 300,00 2520,00 243216,00 25,88 2,57 6,87 Grande deslocabilidade

11 300,00 2240,00 216192,00 28,24 2,36 9,38 Grande deslocabilidade

12 300,00 1960,00 189168,00 30,35 2,12 5,02 Grande deslocabilidade

13 300,00 1680,00 162144,00 32,25 1,90 3,56 Grande deslocabilidade

14 300,00 1400,00 135120,00 33,90 1,65 2,66 Grande deslocabilidade

15 300,00 1120,00 108096,00 35,37 1,47 2,26 Grande deslocabilidade

16 300,00 840,00 81072,00 36,61 1,24 1,88 Grande deslocabilidade

17 300,00 560,00 54048,00 37,68 1,07 1,68 Grande deslocabilidade

18 300,00 280,00 27024,00 38,71 1,04 1,65 Grande deslocabilidade
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Anexo 29 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=1 (Estudo de caso 4) 

 
 

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 1200,00 89100,00 0,08 0,08 1,03 Pequena deslocabilidade

2 300,00 1160,00 86130,00 0,32 0,23 1,07 Pequena deslocabilidade

3 300,00 1120,00 83160,00 0,55 0,23 1,07 Pequena deslocabilidade

4 300,00 1080,00 80190,00 0,86 0,31 1,10 Pequena deslocabilidade

5 300,00 1040,00 77220,00 1,21 0,34 1,11 Média deslocabilidade

6 300,00 1000,00 74250,00 1,49 0,29 1,09 Pequena deslocabilidade

7 300,00 960,00 71280,00 1,86 0,37 1,12 Média deslocabilidade

8 300,00 920,00 68310,00 2,13 0,27 1,09 Pequena deslocabilidade

9 300,00 880,00 65340,00 2,47 0,34 1,11 Média deslocabilidade

10 300,00 840,00 62370,00 2,74 0,27 1,08 Pequena deslocabilidade

11 300,00 800,00 59400,00 3,03 0,29 1,09 Pequena deslocabilidade

12 300,00 760,00 56430,00 3,31 0,28 1,09 Pequena deslocabilidade

13 300,00 720,00 53460,00 3,57 0,27 1,08 Pequena deslocabilidade

14 300,00 680,00 50490,00 3,83 0,26 1,08 Pequena deslocabilidade

15 300,00 640,00 47520,00 4,10 0,27 1,08 Pequena deslocabilidade

16 300,00 600,00 44550,00 4,32 0,23 1,07 Pequena deslocabilidade

17 300,00 560,00 41580,00 4,55 0,23 1,07 Pequena deslocabilidade

18 300,00 520,00 38610,00 4,77 0,22 1,07 Pequena deslocabilidade

19 300,00 480,00 35640,00 4,97 0,21 1,06 Pequena deslocabilidade

20 300,00 440,00 32670,00 5,17 0,19 1,06 Pequena deslocabilidade

21 300,00 400,00 29700,00 5,35 0,18 1,06 Pequena deslocabilidade

22 300,00 360,00 26730,00 5,52 0,17 1,05 Pequena deslocabilidade

23 300,00 320,00 23760,00 5,68 0,16 1,05 Pequena deslocabilidade

24 300,00 280,00 20790,00 5,83 0,15 1,05 Pequena deslocabilidade

25 300,00 240,00 17820,00 5,96 0,13 1,04 Pequena deslocabilidade

26 300,00 200,00 14850,00 6,09 0,12 1,04 Pequena deslocabilidade

27 300,00 160,00 11880,00 6,20 0,12 1,04 Pequena deslocabilidade

28 300,00 120,00 8910,00 6,31 0,11 1,03 Pequena deslocabilidade

29 300,00 80,00 5940,00 6,40 0,09 1,03 Pequena deslocabilidade

30 300,00 40,00 2970,00 6,48 0,09 1,03 Pequena deslocabilidade
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Anexo 30 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=2 (Estudo de caso 4) 

 
 

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 2400,00 178200,00 0,51 0,51 1,17 Média deslocabilidade

2 300,00 2320,00 172260,00 1,92 1,41 1,69 Grande deslocabilidade

3 300,00 2240,00 166320,00 3,31 1,39 1,68 Grande deslocabilidade

4 300,00 2160,00 160380,00 5,16 1,85 2,17 Grande deslocabilidade

5 300,00 2080,00 154440,00 7,23 2,07 2,52 Grande deslocabilidade

6 300,00 2000,00 148500,00 8,95 1,72 2,00 Grande deslocabilidade

7 300,00 1920,00 142560,00 11,15 2,20 2,78 Grande deslocabilidade

8 300,00 1840,00 136620,00 12,79 1,63 1,91 Grande deslocabilidade

9 300,00 1760,00 130680,00 14,81 2,03 2,44 Grande deslocabilidade

10 300,00 1680,00 124740,00 16,43 1,61 1,88 Grande deslocabilidade

11 300,00 1600,00 118800,00 18,17 1,74 2,03 Grande deslocabilidade

12 300,00 1520,00 112860,00 19,85 1,68 1,95 Grande deslocabilidade

13 300,00 1440,00 106920,00 21,44 1,59 1,86 Grande deslocabilidade

14 300,00 1360,00 100980,00 23,00 1,57 1,84 Grande deslocabilidade

15 300,00 1280,00 95040,00 24,59 1,59 1,86 Grande deslocabilidade

16 300,00 1200,00 89100,00 25,95 1,35 1,65 Grande deslocabilidade

17 300,00 1120,00 83160,00 27,30 1,35 1,65 Grande deslocabilidade

18 300,00 1040,00 77220,00 28,60 1,31 1,61 Grande deslocabilidade

19 300,00 960,00 71280,00 29,84 1,24 1,57 Grande deslocabilidade

20 300,00 880,00 65340,00 31,00 1,15 1,51 Grande deslocabilidade

21 300,00 800,00 59400,00 32,09 1,09 1,46 Grande deslocabilidade

22 300,00 720,00 53460,00 33,11 1,02 1,42 Grande deslocabilidade

23 300,00 640,00 47520,00 34,07 0,96 1,39 Média deslocabilidade

24 300,00 560,00 41580,00 34,96 0,89 1,35 Média deslocabilidade

25 300,00 480,00 35640,00 35,77 0,81 1,31 Média deslocabilidade

26 300,00 400,00 29700,00 36,51 0,74 1,27 Média deslocabilidade

27 300,00 320,00 23760,00 37,21 0,70 1,25 Média deslocabilidade

28 300,00 240,00 17820,00 37,86 0,65 1,24 Média deslocabilidade

29 300,00 160,00 11880,00 38,38 0,52 1,18 Média deslocabilidade

30 300,00 80,00 5940,00 38,91 0,52 1,18 Média deslocabilidade
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Anexo 31 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=4 (Estudo de caso 4) 

 
 

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 4800,00 356400,00 0,89 0,89 1,35 Média deslocabilidade

2 300,00 4640,00 344520,00 3,35 2,46 3,53 Grande deslocabilidade

3 300,00 4480,00 332640,00 5,79 2,44 3,45 Grande deslocabilidade

4 300,00 4320,00 320760,00 9,04 3,24 7,71 Grande deslocabilidade

5 300,00 4160,00 308880,00 12,66 3,62 8,33 Grande deslocabilidade

6 300,00 4000,00 297000,00 15,67 3,01 8,13 Grande deslocabilidade

7 300,00 3840,00 285120,00 19,52 3,85 8,25 Grande deslocabilidade

8 300,00 3680,00 273240,00 22,38 2,86 5,97 Grande deslocabilidade

9 300,00 3520,00 261360,00 25,92 3,55 4,51 Grande deslocabilidade

10 300,00 3360,00 249480,00 28,74 2,82 5,60 Grande deslocabilidade

11 300,00 3200,00 237600,00 31,79 3,05 8,93 Grande deslocabilidade

12 300,00 3040,00 225720,00 34,73 2,94 6,88 Grande deslocabilidade

13 300,00 2880,00 213840,00 37,51 2,78 5,27 Grande deslocabilidade

14 300,00 2720,00 201960,00 40,26 2,74 4,98 Grande deslocabilidade

15 300,00 2560,00 190080,00 43,04 2,78 5,27 Grande deslocabilidade

16 300,00 2400,00 178200,00 45,40 2,36 3,21 Grande deslocabilidade

17 300,00 2240,00 166320,00 47,77 2,36 3,21 Grande deslocabilidade

18 300,00 2080,00 154440,00 50,06 2,29 2,99 Grande deslocabilidade

19 300,00 1920,00 142560,00 52,23 2,17 2,72 Grande deslocabilidade

20 300,00 1760,00 130680,00 54,25 2,02 2,43 Grande deslocabilidade

21 300,00 1600,00 118800,00 56,16 1,91 2,25 Grande deslocabilidade

22 300,00 1440,00 106920,00 57,95 1,79 2,09 Grande deslocabilidade

23 300,00 1280,00 95040,00 59,62 1,68 1,95 Grande deslocabilidade

24 300,00 1120,00 83160,00 61,19 1,56 1,84 Grande deslocabilidade

25 300,00 960,00 71280,00 62,60 1,41 1,70 Grande deslocabilidade

26 300,00 800,00 59400,00 63,89 1,30 1,61 Grande deslocabilidade

27 300,00 640,00 47520,00 65,11 1,22 1,55 Grande deslocabilidade

28 300,00 480,00 35640,00 66,26 1,14 1,50 Grande deslocabilidade

29 300,00 320,00 23760,00 67,17 0,91 1,36 Média deslocabilidade

30 300,00 160,00 11880,00 68,09 0,91 1,36 Média deslocabilidade
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Anexo 32 - Cálculo do Coeficiente B2. Para n=8 (Estudo de caso 4) 

 

ANDAR Hi [cm] Hsdi [kN] Nsdi [kN] δhi [cm] Δhi [cm] Coeficiente B2 CLASSIFICAÇÃO

1 300,00 9600,00 712800,00 1,02 1,02 1,42 Grande deslocabilidade

2 300,00 9280,00 689040,00 3,82 2,80 5,44 Grande deslocabilidade

3 300,00 8960,00 665280,00 6,59 2,78 5,22 Grande deslocabilidade

4 300,00 8640,00 641520,00 10,28 3,69 7,71 Grande deslocabilidade

5 300,00 8320,00 617760,00 14,40 4,12 8,33 Grande deslocabilidade

6 300,00 8000,00 594000,00 17,83 3,43 8,39 Grande deslocabilidade

7 300,00 7680,00 570240,00 22,21 4,38 8,25 Grande deslocabilidade

8 300,00 7360,00 546480,00 25,47 3,25 9,02 Grande deslocabilidade

9 300,00 7040,00 522720,00 29,50 4,03 4,51 Grande deslocabilidade

10 300,00 6720,00 498960,00 32,71 3,21 5,54 Grande deslocabilidade

11 300,00 6400,00 475200,00 36,18 3,47 4,48 Grande deslocabilidade

12 300,00 6080,00 451440,00 39,52 3,34 10,81 Grande deslocabilidade

13 300,00 5760,00 427680,00 42,69 3,17 12,85 Grande deslocabilidade

14 300,00 5440,00 403920,00 45,81 3,12 11,05 Grande deslocabilidade

15 300,00 5120,00 380160,00 48,98 3,17 12,85 Grande deslocabilidade

16 300,00 4800,00 356400,00 51,67 2,69 4,61 Grande deslocabilidade

17 300,00 4480,00 332640,00 54,36 2,69 4,61 Grande deslocabilidade

18 300,00 4160,00 308880,00 56,96 2,60 4,13 Grande deslocabilidade

19 300,00 3840,00 285120,00 59,44 2,47 3,57 Grande deslocabilidade

20 300,00 3520,00 261360,00 61,73 2,30 3,03 Grande deslocabilidade

21 300,00 3200,00 237600,00 63,90 2,17 2,71 Grande deslocabilidade

22 300,00 2880,00 213840,00 65,94 2,04 2,46 Grande deslocabilidade

23 300,00 2560,00 190080,00 67,85 1,91 2,25 Grande deslocabilidade

24 300,00 2240,00 166320,00 69,63 1,78 2,07 Grande deslocabilidade

25 300,00 1920,00 142560,00 71,24 1,61 1,88 Grande deslocabilidade

26 300,00 1600,00 118800,00 72,71 1,48 1,75 Grande deslocabilidade

27 300,00 1280,00 95040,00 74,10 1,39 1,68 Grande deslocabilidade

28 300,00 960,00 71280,00 75,40 1,30 1,61 Grande deslocabilidade

29 300,00 640,00 47520,00 76,44 1,04 1,44 Grande deslocabilidade

30 300,00 320,00 23760,00 77,48 1,04 1,44 Grande deslocabilidade


