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Resumo: Este trabalho tem como objetivo realizar a 

análise comparativa dos resultados da análise estrutural 

de edifícios considerando a influência dos diferentes 

modelos de distribuição dos carregamentos horizontais 

nos subsistemas estruturais verticais. Para isto, a 

estrutura de um edifício foi analisada considerando dois 

modelos planos e será analisada, também, por um 

modelo tridimensional. Os resultados parciais 

mostraram que o Método de Pórticos Planos Associados 

tem uma rigidez maior que o Método dos Pórticos 

Planos Independentes por Área de Influência já que os 

deslocamentos horizontais foram menores no primeiro 

do que no segundo. 

1. Introdução 
Segundo Almeida (2009) cabe ao engenheiro definir 

o tipo de modelo estrutural que deverá ser utilizado e o 

quanto ele será refinado e detalhado de acordo com a 

estrutura que será calculada. Vale lembrar que modelo 

estrutural simplificado não necessariamente é sinônimo 

de modelo estrutural ruim, já que se pode utilizar o 

modelo mais simples para o pré-dimensionamento de 

uma estrutura. 

No Modelo de Pórticos Planos Independentes por 

Área de Influência (PPI-AI) cada pórtico trabalha de 

maneira isolada, ou seja, a força horizontal recebida 

pela estrutura deverá ser suportada por cada pórtico de 

maneira independente. 

Já no Modelo de Pórticos Planos Associados (PPA), 

segundo Higaki (2014), assume-se a hipótese de que os 

pórticos trabalham em conjunto e os deslocamentos 

laterais desses pórticos são compatibilizados por meio 

de elementos de barras birrotuladas de elevada rigidez 

axial. 

Segundo Higaki (2014), no Modelo de Pórticos 

Espaciais (PE) são modelados todos os pórticos com 

vigas de ligação (vigas secundárias) entre eles e há a 

influência da laje de concreto. 

No estudo do comportamento de uma estrutura 

podem ser realizadas segundo a análise geométrica 

linear, que não leva em consideração os efeitos 

causados devido ao deslocamento da estrutura e a 

análise geométrica não linear que considera um 

acréscimo dos esforços internos devido ao deslocamento 

da estrutura. 

2. Metodologia 

As análises estruturais foram realizadas por meio do 

software ANSYS que é baseado no método dos 

elementos finitos. Para a modelagem da estrutura dos 

edifícios foi utilizado os elementos de viga BEAM188. 

Este elemento possui dois nós e seis graus de liberdade 

por nó sendo três translações e três rotações.  

A estrutura analisada é composta por três pórticos de 

dois pavimentos. Cada pórtico tem duas vigas com vão 

de 10 metros e quatros pilares com 5 metros de altura. 

Para estudo da estrutura são utilizados os três 

métodos já citados: PPI-AI, PPA e PE. 

3. Resultados 
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representa o diagrama comparativo entre os 

deslocamentos horizontais obtidos nas análises através 

dos métodos PPA e PPI-AI. 

 

 
Figura 1 – Diagrama comparativo entre as análises 

4. Conclusões 
Comparando-se os deslocamentos horizontais 

obtidos em cada um dos métodos, observa-se que o 

Método PPA que considera os três pórticos trabalhando 

em conjunto, tem uma rigidez maior que o pórtico 

isolado do Método PPI-AI. Isto justifica o deslocamento 

horizontal em cada ponto analisado nesse pórtico 

isolado ser maior que nos pórticos em conjunto. 

5.Desenvolvimentos Futuros 
Para a continuação desse trabalho, será realizada a 

análise do primeiro edifício através do método PE e 

posteriormente será analisado um segundo edifício 

através dos dois modelos já apresentados, PPI-AI e 

PPA, e uma terceira análise através do modelo PE 

comparando os resultados do deslocamento horizontal e 

dos esforços em cada um deles. 
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