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Resumo: Foram realizadas neste presente trabalho 

análises de primeira ordem, análise rigorosa de segunda 

ordem via Método dos Elementos Finitos (MEF), com o 

auxílio do programa ANSYS, para diferentes valores de 

rigidez inicial das ligações e comparadas pela análise 

simplificada de segunda ordem via Método da 

Amplificação dos Esforços Solicitantes (MAES), 

indicado pela NBR8800:2008. 

 

1. Introdução 

 
Observa-se, no cenário atual, uma crescente 

tendência na construção de edifícios de aço. Os edifícios 

estão ficando cada vez mais altos e seus elementos 

estruturais formados por perfis cada vez mais leves. 

Procurando encontrar a forma mais econômica para sua 

construção, percebe-se a necessidade de estudos 

avançados que visam encontrar modelos estruturais 

mais realísticos.  

O objetivo desse trabalho é realizar uma 

comparação nas análises estruturais de primeira e 

segunda ordem (não linear geometricamente) em três 

modelos de pórticos planos, variando a rigidez de sua 

ligação. Na análise estrutural serão determinados 

esforços internos solicitantes e deslocamentos de modo 

a determinar como o valor da rigidez da ligação irá 

influenciar estes resultados. 

 

2. Metodologia  

 
Foram utilizados para análise três pórticos planos. O 

primeiro pórtico é composto por 2 pavimentos, 

conforme ilustre na Figura 1, com vão de 10 metros e pé 

direito de 5 metros. Para os pilares, foram usados perfis 

metálicos W250 X 73,0 e para as vigas perfis W 360 X 

72,0. 

 
Figura 1 – Pórtico I. 

O segundo pórtico é composto por 6 pavimentos e 

dois vãos de viga conforme ilustre na Figura 2. Os vãos 

possuem 6 metros e pé direito de 3 metros. Para os 

pilares foram usados perfis metálicos HP310 X 79,0 e 

para as vigas perfis W 460 X 68,0. 

 

 
Figura 2 – Pórtico II. 

 

O terceiro pórtico é um pórtico vazado composto por 

6 pavimentos e dois vãos de viga conforme ilustre na 

Figura 3. Os vãos possuem 6 metros e pé direito de 3 

metros. Para os pilares foram usados perfis metálicos 

HP310 X 79,0 e para as vigas perfis W 460 X 68,0. 

 

 
Figura 3 – Pórtico III. 

 

 Quanto a rigidez da sua ligação, adotou-se três 

fatores de rigidez: um para uma classificação da ligação 

como rígida (rj=1,0) e outros dois para uma 

classificação da ligação como semi-rígida           (rj=0,8 

e rj=0,5). Com esses valores pode-se realizar as 

modelagens.   

Assim, os pórticos terão seus esforços internos 

solicitantes analisados rigorosamente via Método dos 
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Elementos Finitos (MEF) e simplificadamente via 

Método de Ampliação dos Esforços Solicitantes 

(MAES) sugerido pela NRB 8800:2008. 

Espera-se que os resultados dos esforços internos 

solicitantes provenientes da análise simplificada de 

segunda ordem via MAES aponte valores maiores do 

que a análise rigorosa de segunda ordem via MEF, por 

questão de segurança. 

 

3. Resultados e Discussão 

 
Realizando-se as análises nota-se que os pilares mais 

solicitados apresentaram diferença a favor da segurança 

ao se comparar os resultados de momento fletor da 

análise rigorosa de segunda ordem via MEF com a 

análise simplificada de segunda ordem via MAES. A 

Tabela I apresenta essas diferenças.  

Vale ressaltar que a nomenclatura dos pilares foi 

atribuída por numerais. Deste modo o pilar 4 

proveniente do pórtico I é o da direita do pavimento 

superior. O pilar 14 do pórtico II é referente ao pilar da 

direita do primeiro pavimento e o pilar 7 proveniente do 

pórtico III seria o pilar do centro do primeiro 

pavimento. 

 

Tabela I – Diferença, em %, dos momentos fletores. 

I II III

P4 P14 P7

1 0,52 2,98 0,52

0,8 -0,52 3,32 0,96

0,5 -0,21 4,87 0,34

Diferença (%) Momento fletor

Pórtico 

Elemento

Fator 

Rígidez
 

 
Percebe-se que para o pórtico I a diferença para os 

fatores de rigidez 0,8 e 0,5 são negativos, porem 

inferiores a 1% e dentro da diferença aceita de 5%. 

Assim, nota-se a confiabilidade do método onde 

apresenta resultados satisfatórios para os elementos 

mais solicitados do pórtico. 

Em relação a classificação quanto a deslocabilidade 

da estrutura o pórtico I recebeu a classificação média 

para todos os fatores de rigidez. O pórtico II recebeu a 

classificação de pequena deslocabilidade para os fatores 

de rigidez 1,0 e 0,8 e média deslocabilidade para o fator 

0,5. Já o pórtico III recebeu a classificação de pequena 

deslocabilidade para todos os fatores de rigidez da 

ligação. 

Notou-se que as diferenças entre esforços internos 

solicitantes ao comparar a análise rigorosa de segunda 

ordem via MEF e análise simplificada de segunda 

ordem via MAES eram menores que 5% para os 

pórticos que apresentam uma menor classificação 

quanto a deslocabilidade. 

Para o pórtico I mesmo sendo classificado como de 

média deslocabilidade apresentou diferenças menores 

que os 5% aceitáveis. 

Para o pórtico II as diferenças ultrapassaram os 5%, 

chegando a até 20%. Notou-se que diferença aumenta 

conforme o fator de rigidez diminui, consequência da 

troca de classificação quanto a deslocabilidade. 

Já para o pórtico III, classificado como de pequena 

deslocabilidade, as diferenças não ultrapassam os 5%. 

Com o objetivo de verificar a influência que uma 

ligação tem nos esforços internos solicitantes compara-

se os esforços internos solicitantes via MEF para os 

pórticos, verifica-se que as diferenças já são 

significativas ao se comparar o fator de rigidez 1 que é 

classificado como uma ligação rígida com o fator de 

rigidez 0,8, que classifica uma ligação semi-rígida.  

Para o pórtico I ao se considerar a semi-rigidez da 

ligação os pilares tiveram uma redução de até 15% no 

momento fletor. As extremidades das vigas tiveram 

redução de 13% e seu vão um aumento de 14%. 

Para o pórtico II, ao se comparar momento fletor, os 

pilares tiveram uma alteração de aproximadamente 

11%. Os vãos das vigas sofreram redução de 3%, 

diferente do esperado que era um aumento. E as 

extremidades variaram em até 35%.  

E para o pórtico II o momento fletor nos pilares teve 

uma diminuição de 11% ao se considerar a rigidez da 

ligação. As vigas tiveram aumento no momento fletor 

de seus vãos em até 15% e sua extremidade variou em 

até 50%. 

 

4. Conclusões 

 
Como conclusão em relação a rigidez da estrutura 

pode-se afirmar que a ligação tem grande influência 

sobre os esforços internos solicitantes de uma estrutura.  

Quanto ao método MAES proposto pela 

NBR8800:2008, nota-se que o mesmo tem sua precisão 

condicionada a classificação de deslocabilidade da 

estrutura. Sendo assim, nota-se que quanto menor sua 

classificação quanto a deslocabilidade maior 

confiabilidade o método confere. 

A NBR8800:2008 também classifica a estrutura 

quanto sua deslocabilidade sem a necessidade de 

obtenção dos valores de deslocamento proveniente de 

uma análise de segunda ordem, utilizando apenas o 

coeficiente B2. Esta classificação se mostrou sempre a 

favor da segurança quanto a classificação que leva em 

conta as relações entre deslocamentos de segunda e 

primeira ordem. 

Ressalta-se que todos os resultados e conclusões 

observadas são válidas apenas paras os exemplos 

estudados e que novos estudos devem ser realizados. 

 

5. Referências 

 
[1] ABNT NBR 8800:2008. Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. Projeto de Estruturas de Aço e de 

Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios. 

Rio de Janeiro, 2008 

[2] SOUZA, A. S. C. Análise da Estabilidade de 

Edifícios de Andares Múltiplos em Aço. Iniciação 

Científica – Universidade Federal de São Carlos, São 

Carlos, 2009 

Agradecimentos 
Á instituição Centro universitário da FEI pela concessão 

da bolsa de iniciação científica. 


