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Resumo: O objetivo desse trabalho é estudar os 
efeitos de segunda ordem em pórticos planos de aço. O 
trabalho compara os resultados das análises elásticas de 
primeira e segunda ordem em 3 (três) modelos de 
pórticos planos de aço diferentes. Serão realizadas 
análises de primeira e de segunda ordem por meio de 
dois diferentes métodos: Análise rigorosa via Método 
dos Elementos Finitos (MEF), utilizando o programa 
ANSYS, e análise simplificada via Método da 
Amplificação dos Esforços Solicitantes (MAES).   

1. Introdução 
Uma análise estrutural pode ser feita com base em 

teoria de primeira ou de segunda ordem e, também, 
considerar o comportamento elástico ou plástico do 
material. A análise de primeira ordem considera que o 
equilíbrio da estrutura é realizado em sua forma 
indeformada. Já na análise de segunda ordem considera-
se que o equilíbrio da estrutura é realizado em sua forma 
deformada, gerando esforços adicionais devido a ação 
das forças denominados esforços de segunda ordem. 

A NBR 8800:2008 apresenta no Anexo D o Método 
de Ampliação dos Esforços Solicitantes (MAES), e o 
indica o como um modelo aceitável para uma análise 
considerando os efeitos de segunda ordem por 
aproximação. O modelo utiliza coeficientes de 
ampliação (B1 e B2) sobre os resultados de uma análise 
de primeira ordem para obter resultados que incluam os 
efeitos de segunda ordem. 

Em Dória (2007) foram feitas comparações sobre a 
aplicação de procedimentos simplificados para o estudo 
da estabilidade das estruturas. O procedimento via 
MAES apresentou os melhores resultados, com desvios 
toleráveis em relação aos esforços avaliados por meio 
de uma análise rigorosa de segunda ordem. 

 2. Objetivos 
O objetivo deste trabalho é avaliar a influência dos 

efeitos de segunda ordem em pórticos planos de aço. 
Para isso serão analisados três pórticos de diferentes 
geometrias, e os esforços solicitantes serão obtidos por 
meio de três tipos de análises.   

3. Metodologia 
Para cada pórtico estudado serão realizadas análises 

de primeira e de segunda ordem rigorosa via MEF, além 
de uma análise aproximada utilizando o MAES. Em 
todas as análises será considerada apenas o 
comportamento elástico do material. Ao final das 
análises dos três pórticos, todos os resultados obtidos 
serão estudados e comparados entre si.  

Nos pórticos são aplicados carregamentos 
concentrados e distribuídos para representar o peso 
próprio e sobrecargas aplicadas na estrutura, além de 
carregamentos concentrados horizontais para a 
consideração da ação do vento.           

                                      
O primeiro pórtico estudado tem sua geometria 

ilustrada na Figura 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Pórtico I 
 4. Resultados Parciais 

Com os resultados obtidos até o momento, o 
primeiro pórtico estudado apresentou diferenças de até 
16% na determinação dos deslocamentos horizontais 
entre as análises de primeira e segunda ordem. Apesar 
de apresentar uma estrutura e carregamentos simples, a 
influência dos efeitos de segunda ordem é suficiente 
para classificá-lo como uma estrutura de média 
deslocabilidade, de acordo com os parâmetros na NBR 
8800:2008. 
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