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Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral 

realizar o estudo da estabilidade de dois tipos de 

pórticos planos, o primeiro composto por pilares e viga 

de aço, e o segundo composto por pilares de aço e viga 

mista de aço e concreto. A análise estrutural será 

realizada com o auxílio do software ANSYS que é 

baseado no Método dos Elementos Finitos. Os dois 

pórticos serão analisados e os resultados serão 

comparados a fim de verificar a influência da laje de 

concreto na rigidez da estrutura. 

 

1. Introdução 
A análise estrutural consiste em verificar os efeitos 

das ações nas estruturas e assim determinar os esforços 

internos e os deslocamentos dos elementos estruturais. 

Os esforços internos podem ser obtidos através da 

análise linear (teoria de primeira ordem) que considera a 

geometria indeformada da estrutura e a análise não-

linear (efeito de segunda ordem) que é baseada na 

geometria deformada da estrutura. A Figura 1 ilustra os 

efeitos de 2ª ordem em um pilar. 

 
Figura 1- Efeitos de 2ª ordem em um pilar 

Fonte: Higaki, 2014. 

 

Em Higaki (2014) afirma-se que a análise de 

segunda ordem só se tornou viável com o avanço dos 

computadores, visto que essa análise consiste na 

resolução de sistemas não-lineares.  

A partir da análise estrutural, é possível dimensionar 

as vigas mistas que são formadas por perfis de aço 

associados à laje de concreto. Conforme em Pinho, 

Bellei e Pinho (2008), a associação da laje de concreto e 

do perfil de aço, por meio dos conectores de 

cisalhamento, formam um elemento com considerável 

aumento de inércia. A Figura 2 ilustra o tipo de viga 

mista considerada no trabalho. 

 

 
Figura 2 – Viga mista do tipo laje com face inferior 

plana. 

Fonte: Malite, 1993. 

 

2.  Metodologia 
A análise estrutural inicia-se com a definição da 

malha da estrutura (composta pelos elementos finitos e 

os pontos nodais). Após a análise de malha do pórtico 

de aço, adotou-se 10 elementos para cada pilar e 20 para 

a viga. 

Em seguida, realizam-se as análises linear e não-

linear via MEF do pórtico de aço. Os esforços de 

momento fletor da análise de 1ª ordem serão 

comparados aos resultados obtidos na análise de 2ª 

ordem em nós preestabelecidos. 

A partir dos esforços obtidos na análise estrutural do 

pórtico de aço, é possível dimensionar a viga mista de 

aço e concreto, de modo a garantir a segurança da 

estrutura. No dimensionamento é necessário 

homogeneizar a seção de aço e concreto em uma de aço, 

determinando a inércia transformada do elemento. 

Feito isso, realiza-se a análise estrutural do pórtico 

misto com seção homogeneizada. A principal finalidade 

da análise estrutural do pórtico misto é verificar de que 

modo o ganho de rigidez na estrutura altera os efeitos de 

2ª ordem. 

O pórtico analisado ilustrado na Figura 3 é formado 

por dois pilares de aço com seção W 250 x 73 e viga 

com seção W 360 x 72. O aço utilizado no pórtico é o 

ASTM A572 Grau 50 com limite de escoamento 

mínimo de 345 MPa. 

 
Figura 3 – Pórtico analisado. 
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O dimensionamento das vigas mistas foi realizado 

com o auxílio de uma planilha eletrônica criada no 

Excel, a partir de inputs referentes às características 

geométricas da viga, às dimensões da seção de aço e às 

propriedades do concreto e do aço. Nessa planilha 

também há a verificação da flambagem lateral com 

distorção da seção transversal, decorrente dos 

momentos negativos atuantes na viga mista. 

 

3. Resultados e Conclusões Parciais 

 
Após a definição da malha, foram realizadas as 

análises de primeira e segunda ordem do pórtico 

formado por pilares e a viga de aço via MEF. A Tabela I 

apresenta os resultados dessas duas análises, os nós 

foram preestabelecidos e seguem a numeração 

apresentada na Figura 3. 

 

Tabela I – Resultados da análise do pórtico de aço. 

Nós Primeira 

ordem 

Segunda 

ordem 

Diferença 

 (kN × cm) (kN × cm) (%) 

1 6534 8219 25,78 

2 -17651 -22273 26,19 

3 24523 30529 24,49 

4 -19952 -25004 25,32 

5 9822 12147 23,67 

 

Em seguida, realizou-se o dimensionamento da viga 

mista, que se baseou na NBR8800:2008- Projeto de 

estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios. Nesta etapa, considerou-se 

algumas premissas de projeto, como a espessura da laje 

maciça de concreto de 12 cm, a resistência característica 

do concreto de 30 MPa e o limite de escoamento do aço 

de 345 MPa.   

No dimensionamento da viga mista, determinou-se a 

inércia da seção mista homogeneizada que aumentou 

2,75 vezes em relação à inércia do perfil de aço isolado, 

portanto, a rigidez da seção mista é maior que a de aço e 

é necessário verificar de que forma os esforços 

mudaram de uma estrutura para a outra. 

Após a etapa de dimensionamento, foi possível 

realizar as análises de primeira e segunda ordem do 

pórtico formado por viga mista e pilares de aço. Na 

Tabela II tem-se os resultados da análise linear e não-

linear, tendo como base os mesmos parâmetros para 

comparação dos dois pórticos. 

Conforme esperado, a análise do pórtico de viga 

mista, representada na Tabela II, apresentou diferenças 

menores entre os efeitos de primeira e segunda ordem 

em comparação ao pórtico de aço. A rigidez que a laje 

de concreto proporcionou à estrutura foi o fator 

preponderante para essa diferença, já que o aumento da 

rigidez fez com que os efeitos de momento fletor na 

estrutura diminuíssem. 

 

Tabela II – Resultados da análise do pórtico misto. 

Nós Primeira 

ordem 

Segunda 

ordem 

Diferença 

 (kN × cm) (kN × cm) (%) 

1 5734 6336 10,49 

2 -15614 -17410 11,50 

3 32502 35653 9,69 

4 -18462 -20381 10,39 

5 9254 10024 8,32 

 

Outro ponto importante é a diferença dos esforços de 

segunda ordem atuantes no pórtico de aço e no pórtico 

misto, assim como representado na Tabela III. Os 

momentos fletores foram menores no pórtico com viga 

mista, com exceção do ponto 3 que está na viga. O 

aumento de rigidez da viga contribuiu para a nova 

distribuição de esforços, que passou a ser maior no 

elemento mais rígido da estrutura, no caso a viga mista. 

 

Tabela III – Comparação dos esforços de momento 

fletor de segunda ordem. 

Nós Pórtico de 

aço 

Pórtico 

misto 

Diferença 

  (kN × cm) (kN × cm) (%) 

1 8219 6336 22,91 

2 -22273 -17410 21,83 

3 30529 35653 16,78 

4 -25004 -20381 18,49 

5 12147 10024 17,48 
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